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Zygmunt Siarkiewicz
Burmistrz

 Szanowni Państwo

Przedstawiam w imieniu swoim i Zarządu Miasta
i Gminy Radzie Miejskiej i za Jej pośrednictwem oby−
watelom naszego miasta i gminy sprawozdanie z re−
alizacji “Kierunków Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek”
w latach 1998 − 2002.

Działalność nasza skupiała się nie tylko na realiza−
cji zadań powierzonych gminie, ale również na inicja−
tywach mających na celu łagodzenie negatywnych
skutków wprowadzanych reform po 1998 roku. Szcze−
gólnie z dziedziny oświaty, ochrony zdrowia i bezro−
bocia.

Realizacja zadań wynikała z przyjętych przez Za−
rząd kierunków rozwoju “Strategii Ekorozwoju Gminy
Barlinek”, z uchwał Rady Miejskiej, wniosków Rad−
nych, z programu wyborczego SLD. Szczególnie trzeba

podkreślić fakt, iż w dużej części realizowaliśmy wnioski i potrzeby społeczności
lokalnych, organizacji, zakładów pracy, instytucji.

Zarząd Miasta i Gminy nie ograniczał się do działania w ramach przyjętych przez
Radę Miejską rocznych zadań − zawsze podejmował własne − często trudne decyzje.

Wyzwaniem było dla nas znaleźć właściwe i należne miejsca Barlinka w nowej
strukturze administracyjnej kraju − powiecie i województwie.

Dzięki temu:
− zagospodarowaliśmy osiedle domków jednorodzinnych w Moczkowie,
− zakończyliśmy budowę szkoły na Górnym Tarasie wraz z kompleksem boisk,
− wybudowaliśmy nowy obiekt szkoły w Mostkowie,
− wybudowaliśmy nową stację uzdatniania wody dla Barlinka.
− poprawiliśmy stan wielu dróg i ulic.
Rozwinęliśmy turystykę. Jesteśmy niekwestionowanym liderem ekologii. Współpra−

cę zagraniczną wykorzystaliśmy optymalnie, nie tylko do pozyskania środków finanso−
wych, ale i dobrego przygotowania się do przyszłych kontaktów w ramach Unii Europej−
skiej.

Rozwój bazy oświatowej, bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, rozwój kultury to
nasze duże osiągnięcia.

Wiem, iż wiele nas ograniczało:
− zła sytuacja gospodarcza kraju,
− duży deficyt budżetowy i ciągłe obciążanie zadaniami budżetu gminy,
− niejasny podział kompetencji po reformie kraju,
− niesprzyjające i często destrukcyjne działania radnych opozycyjnych.
Wiem jak wiele potrzeb nurtuje naszą gminę. Mam świadomość pracy jaka jeszcze

nas czeka. Mam również pomysł i wiedzę jak osiągnąć cele jakie zakładamy.
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Zarząd Miasta i Gminy pracował do 10. 02.
2000 r. pod przewodnictwem Józefa Jerzego Fa−
lińskiego. Po jego wyborze na Marszałka Woje−
wództwa Zachodniopomorskiego, Rada Miejska
wybrała na funkcję burmistrza Zygmunta Siar−
kiewicza a na zastępcę − Amelię Pakosz.

Działalność Zarządu skupiła się m. in. na
realizacji inwestycji i pozyskaniu na nie środ−
ków.

Dzięki temu mogliśmy:
q zagospodarować osiedle domków jednoro−

dzinnych w Moczkowie,
q zakończyć budowę szkoły na Górnym Ta−

rasie wraz z kompleksem boisk,
q wybudować nowy obiekt szkolny w Most−

kowie,
q wybudować nową stację uzdatniania wody

dla Barlinka,
q poprawić jakość wody pitnej w wielu miej−

scowościach,
q poprawić jakość wielu ulic,
q poprawić stan infrastruktury turystycznej,
q stworzyć warunki do każdej formy budow−

nictwa mieszkaniowego.

Ważnym zakresem naszej pracy było przygo−
towanie planistyczne Barlinka. Prace te może
nie są widoczne dla mieszkańców i nie są wido−
wiskowe ale gwarantują pewny rozwój gminy na
wiele lat. Przyciągają inwestorów lokalnych i ze−
wnętrznych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:
q opracowanie i realizację “Strategii Ekoro−

zwoju Gminy Barlinek”,
q Studium Uwarunkowań i Zagospodarowa−

nia,
q koncepcję zagospodarowania terenów po−

tartacznych,
q zmianę planu miejscowego w okolicach:

* ulicy 31 Stycznia,
* ulicy Okrętowej,
* ulic: Jeziornej i Zaułek,
* opracowanie nowego planu
   zagospodarowania Górnego Tarasu.

Budownictwo mieszkaniowe było jednym z
priorytetów pracy Zarządu Miasta i Gminy. Roz−
wijaliśmy i wspieraliśmy wszystkie formy bu−
downictwa − od socjalnego po prywatne, od indy−

widualnego po blokowe.
Dzięki temu powstały nowe budynki;
q jednorodzinne − głównie w obrębie Mocz−

kowa a także ulic: Widok, Mickiewicza, Sło−
necznej,

q socjalne we wsi Rychnów
q wielorodzinne na Górnym Tarasie  i w

obrębie ulic: Wylotowej i Kościelnej.

Turystyka i jej rozwój w Barlinku to nowe
źródło dochodów naszych mieszkańców. Poprzez
promocję Barlinka i ochronę jego walorów, po−
przez pomoc w inwestycjach, aktywnie rozwija−
my turystykę. Organizacja wielu imprez zachęca
do odwiedzania naszego miasta.

Organizacja oświaty w gminie daje poczucie
bezpieczeństwa nauczycielom i pracownikom a
także stwarza uczniom gwarancję dobrego wy−
kształcenia.

Bezkonfliktowo przeprowadziliśmy reformy
szkół podstawowych. Powstały dwa gimnazja.
Zdecydowanie zwiększyliśmy nakłady na popra−
wę stanu technicznego szkół. Dzieci otrzymują
wyżywienie i mają gwarancje rozwijania wielu
zainteresowań.

Niezrozumiałe dla nas były ataki i krytyka
budowy szkoły w Mostkowie i zakończenie budo−
wy szkoły na Górnym tarasie wraz z komplek−
sem boisk. Jak również niezrozumiałym był
sprzeciw części radnych w przejęciu przez gminę
przychodni.

Dziś jest to nasz sukces. Opieka zdrowotna
funkcjonuje sprawnie, a nasze zaangażowanie z
zakresie pozostawienia pogotowia ratunkowego
w Barlinku i pomoc dla szpitala gwarantuje bez−
pieczeństwo medyczne obywateli.

W trakcie kadencji powstawały również na−
pięcia społeczne, które w głównej mierze wyni−
kały z pogarszającej się sytuacji gospodarczej
kraju. Wzrastające bezrobocie wymusiło na nas
większą aktywność w łagodzeniu jego skutków.

Oczywiście duży front robót publicznych, ini−
cjowanie programów specjalnych nie zmniejsza−
ły zasadniczo tego problemu, ale na pewno wy−
różniało gminę Barlinek w powiecie i wojewódz−
twie. Przeszliśmy jako Zarząd pełną batalię wal−

WPROWADZENIE
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ki z nami i wrogości w zakresie pomocy dla
inwestorów

Dziś niewątpliwie naszym sukcesem jest:
q skuteczna pomoc dla ZUO Bomet w oddłu−

żeniu tego zakładu,
q skuteczna pomoc w prywatyzacji i przeję−

ciu części majątku po byłym Barlineckim
Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego,

q zakończona oficjalnym otwarciem inwe−
stycja firmy Klaus Borne,

q Powstanie firmy Watex.

Rozumiejąc niedoskonałości reformy admi−
nistracyjnej kraju jak również potrzeby naszych
mieszkańców, aktywnie uczestniczyliśmy w dzia−
łaniach przypisanych innym samorządom,
zwłaszcza samorządowi powiatowemu.

Dlatego osobiście angażując budżet gminy:
q możliwe było utworzenie filii powiatowej

wydziału komunikacji,
q naprawa dachu dla szpitala w Barlinku,
q pomoc finansowa dla szpitala w Barlinku,
q budowa ulicy Myśliborskiej wraz z chodni−

kami,
q budowa selektywnego powiadamiania stra−

ży pożarnej.

W sprawozdaniu, które Państwu przedsta−
wiamy,  nie jesteśmy w stanie przedstawić wszyst−
kich działań realizowanych przez Zarząd w okre−
sie kadencji. Zdecydowana większość nie była
by możliwa bez zaangażowania kierownictwa i

pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Barlinec−
kiego Ośrodka Kultury, Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół, Barlineckiego Ośrod−
ka Sportu turystyki i Rekreacji, Przedsiębior−
stwa Gospodarki Komunalnej, Barlineckiego To−
warzystwa Budownictwa Społecznego, Przedsię−
biorstwa Energetyki Cieplnej, spółki wodnej “Pło−
nia”, pracowników szkół i przedszkoli, olbrzy−
miego zaangażowania organizacji i stowarzyszeń
z terenu miasta i gminy, instytucji i zakładów
pracy oraz konsekwentnej pracy radnych Rady
Miejskiej.

Wszystkim im serdecznie dziękujemy za
współpracę

Zygmunt Siarkiewicz
Amelia Pakosz

Jan Miduch
Stefan Piwowarczyk
Stanisław Opatowicz

Barlinek, wrzesień 2002

CZEŚĆ PAMIĘCI 
RYSZARDOWI MUCKOWI 

RADNEMU RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU 
CZŁONKOWI ZARZĄDU MIASTA I GMINY 

W OKRESIE 
30 10 1998 – 08 11 2001 
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RADA MIEJSKA

Członkami Rady Miejskiej w Barlinku są:
1. Sznabowicz Edward – Klub SLD

– Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Adryjanowski Mieczysław – Klub SLD

– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Przedsiębiorczości

3. Blezień Zbigniew – Klub AWS
4. Cimochowska Grażyna – Klub AWS
5. Drewniak Stanisław – Klub SLD

– Przewodniczący komisji Finansowo –
Budżetowej i Planowania Gospodarczego

6. Janas Jan – Klub AWS
7. Kasprzak Halina – Klub AWS
8. Kłoda Kazimierz – Klub SLD
9. Lang Marianna – Klub SLD
10. Ligenza Elżbieta – Klub UW
11. Łentek Kazimierz – Klub SLD
12. Miduch Jan – Klub SLD
13. Tomczyszyn Teresa – Klub SLD
14. Olkiewicz – Fijałkowska Halina

– Klub UW
15. Opatowicz Stanisław – Klub SLD
16. Piestrzeniewicz Zbigniew – Klub SLD

– Z−ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
– Przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń

17. Piwowarczyk Stefan – Klub SLD
18. Potyra Andrzej – Klub UW
19. Polko Michał – Klub SLD
20. Pyciak Mieczysław – Klub SLD

– Przewodniczący Komisji GKiMBRiOŚ
21. Resiak Leonarda – Klub SLD
22. Siarkiewicz Zygmunt

– Burmistrz MiG Barlinek
23. Sikorski Krzysztof – Klub AWS

24. Stolarska Ewa
25. Szczyglewski Mieczysław – Klub SLD

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
26. Śnieżewski Tadeusz – Klub AWS
27. Zagata Ireneusz – Klub SLD

– Z−ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
28. Zieliński Grzegorz – Klub AWS

– Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Rada miejska dokonała wyboru Zarządu Miasta i
Gminy w składzie:

1. Zygmunt Siarkiewicz
– Burmistrz Miasta i Gminy

2. Amelia Pakosz
– Z−ca Burmistraa Miasta i Gminy

3. Jan Miduch – członek
4. Stanisław Opatowicz – członek
5. Stefan Piwowarczyk – członek

W związku z wyborem p. Józefa Jerzego Fa−
lińskiego na funkcję Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego, funkcję Burmistrza Mia−
sta i Gminy Barlinek objął p. Zygmunt Siarkie−
wicz w dn. 10. 02. 2000 r.

Na Zastępcę Burmistrza MiG Barlinek wy−
brano w dn. 30. 03. 2000 r. p. Amelię Pakosz

Po odwołaniu z funkcji Sekretarza Miasta i
Gminy p. Teresy Lewczuk dokonano wyboru p.
Elżbiety Wrońskiej w dn. 24. 02. 2000 r.

RADA MIEJSKA
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EWIDENCJA LUDNOŚCI

Urząd Stanu Cywilnego

Do podstawowych zadań pozostających w
kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego, czyli  spo−
rządzania aktów urodzeń, zgonów i małżeństw
oraz wydawania odpisów z tych aktów, działal−
ność USC obejmuje również miedzy innymi:

Wydawanie zaświadczeń o zdolności praw−
nej do zawarcia związku małżeńskiego za
granicą.
Wydawanie zaświadczeń o braku okolicz−
ności wyłączających zawarcie małżeństwa
do ślubu konkordatowego,
Nanoszenie zmian w aktach stanu cywil−
nego na podstawie decyzji administracyj−
nych oraz postanowień sądu ( zmiana imion
i nazwisk, przysposobienia dziecka, roz−
wód, separacja).
Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu
dziecka.
Przyjmowanie oświadczeń od kobiety roz−
wiedzionej o powrocie do nazwiska noszo−
nego przed zawarciem małżeństwa.

Przyjmowanie oświadczeń woli o wstą−
pieniu  w związek małżeński w formie
uroczystej.
Wydawanie decyzji administracyjnych w
sprawie:

− prostowania błędów w aktach stanu
    cywilnego
− uzupełniania treści aktów stanu cywilnego
− skrócenia terminu oczekiwania na zawar−

cie związku małżeńskiego
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
Transkrypcje zagranicznych aktów stanu
cywilnego do polskich ksiąg.

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy
także prowadzenie ewidencji ludności :

− rejestr stałych mieszkańców gminy i miasta
− ewidencja osób zameldowanych na pobyt

czasowy
− udzielanie informacji adresowych
− wydawanie zaświadczeń o miejscu zameldo−

wania

Jubileuszowe złote i srebrne gody
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Ilość sporządzonych aktów małżeństw
1999r. − 120

w tym małżeństwa konkordatowe − 61
2000r. (od VII) − 124

w tym małżeństwa konkordatowe − 66
2001r. − 120

w tym małżeństwa konkordatowe − 73
2002r. (do VI) − 53

w tym małżeństwa konkordatowe − 25

Ilość sporządzonych aktów urodzeń
1999r. − 480
2000r. (od VII)− 333
2001r. − 211
2002r. (do VI) − 201

Ilość sporządzonych aktów zgonu
1999r. − 239
2000r. (od VII)− 216
2001r. − 211
2002r. (do VI) − 119

Jubileusze złotych godów małżeńskich
1999r. − 14
2000r. − 7
2001r. − 13
2002r. − 9

Jubileusze srebrnych godów małżeńskich
1999r. − 67
2000r. − 47
2001r. − 68
2002r. − 67

Od 2000 roku USC pośredniczy w wydawaniu
nowych dowodów osobistych. Do dnia 05 sierp−
nia 2002 roku wydano  1800 dowodów osobi−
stych i tymczasowych.

Urząd Stanu Cywilnego jest organizatorem
kameralnych uroczystości związanych z 100 rocz−
nicą urodzin.

Corocznie składamy gratulacje rodzicom dziec−
ka, które urodziło się jako pierwsze w nowym
roku.

Od  1996 roku organizujemy w Barlineckim
Ośrodku Kultury uroczystość jubileuszową z oka−
zji złotych i srebrnych godów małżeńskich. Pod−
czas uroczystości wręczane są medale za długo−
letnie pożycie małżeńskie przyznawane przez Pre−
zydenta RP. Uroczystości towarzyszą występy ze−
społów tanecznych i muzycznych działających
na terenie naszego miasta.

Stan ludności

     1999  2000  2001 2002
(do VI)

 Miasto 14.976 14.878 14.886 14.884
 Gmina   5.238 5.240 5.250 5.305

 Razem: 20,214 20.118 20.116 20.249

Zameldowania

      1999   2000  2001 2002
(do VI)

 Miasto 94 99 154 87
 Gmina 59 58 81  84

 Razem: 153 153 235 171

Wymeldowania

     1999   2000 2001 2002
(do VI)

 Miasto 171 120 193 120
 Gmina 69 58 84 36

 Razem: 240 78  227 156

Emigracja

2000 2001 2002 (do VI)
4 8 4
0 3 0

 Razem: 4 11  4

Urodzenia

1999    2000    2001 2002
(do VI)

Miasto 163  59 124 65
Gmina 63  33  58 27

Razem: 226  92 182 92

Zgony

1999     2000     2001   2002
(do VI)

 Miasto 109  49  99 60
 Gmina 49 23 34 22

 Razem: 158  72 133 82

Pobyt czasowy  2002
Miasto 234 Gmina 37
Razem: 271
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FINANSE

 Głównymi źródłami dochodów budżetu gmi−
ny w latach 1998 – 2001 były podatki i opłaty
lokalne oraz subwencje.

 W grupie podatków i opłat lokalnych naj−
większe dochody gmina uzyskała z podatku od
nieruchomości oraz z udziału w podatku docho−
dowym od osób fizycznych, a następnie z podat−
ków: rolnego, leśnego i od środków transporto−
wych. Podobnie będzie w 2002 roku.

 W grupie subwencji największą kwotę stano−
wi subwencja oświatowa, następnie subwencja
rekompensująca utracony podatek od środków
transportowych oraz ustawowe zwolnienia w po−
datku leśnym i rolnym.

 W 2000 roku dużą część subwencji stanowi−
ła subwencja ogólna (wyrównawcza), przyznana

1. Główne źródła dochodów gminy.

gminie ze względu na stosunkowo niskie docho−
dy w 1999 roku (nie płacenie podatku od nieru−
chomości przez ZUO „Bomet” i Barlinek S.A.).
Aktualnie oba te zakłady płacą podatek od nie−
ruchomości.

 W strukturze dochodów gminy w ostatnich
latach należy zauważyć malejący udział docho−
dów ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminnego,
ponieważ tego majątku jest coraz mniej.

 Natomiast w latach 2001 i 2002 zwiększył
się udział dotacji z budżetu państwa, co związa−
ne jest z dofinansowaniem budowy boisk przy
Szkole Podstawowej Nr 4.

 Strukturę dochodów budżetowych w latach
1998 – 2002 przedstawia załączony wykres.

Struktura dochodów Gminy w latach 1998 – 2002
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Struktura wydatków Gminy w latach 1998 – 2002

 W latach 1998 – 2000 wzrastały wydatki na
inwestycje z 2.086 tys. zł w 1998 r. do 4.677 tys.
zł w 2000 r. Udział inwestycji w wydatkach bu−
dżetu wzrósł wówczas z 11,5 % do ok. 17,5 %. W
ostatnich dwóch latach wydatki na inwestycje
utrzymują się na poziomie ok. 2,8 mln. zł.

 Po przejęciu szkół podstawowych przez gmi−
nę w 1996 r. najwięcej wydatków gmina przezna−
cza na oświatę i wychowanie.

 W 2000 r. wydatki te łącznie z wydatkami na
budowę szkól osiągnęły udział 54,7 % wydatków
budżetu.

 Na drugim miejscu w wydatkach budżetu
znajduje się opieka społeczna (łącznie z wypłatą
dodatków mieszkaniowych). W 2001 r. wydatki
na opiekę społeczną wyniosły 16,7 % wydatków
budżetowych.

 Na kolejnym miejscu znajdują się wydatki
na gospodarkę komunalną, łącznie z inwestycja−
mi komunalnymi.

2. Główne kierunki wydatków budżetowych gminy.

 Na dalszym miejscu są wydatki administra−
cyjne (łącznie z kosztami działalności Rady Miej−
skiej), i pozostałe wydatki.

 W ostatnich latach udział wydatków admini−
stracyjnych zmalał z 12,8 % w 1998 do 10,8 %
wydatków w 2001 roku.

 W latach 2001 i 2002 zwiększył się udział
wydatków pozostałych do 18,8 % w 2002 r., ze
względu na budowę boisk przy Szkole Podstawo−
wej Nr 4. Zadanie to ujęte jest w dziale Kultura
Fizyczna i Sport.

 Strukturę wydatków budżetowych w latach
1998 – 2002 przedstawia załączony wykres.

 Na sfinansowanie inwestycji gmina wyemi−
towała w 2000 roku po raz pierwszy obligacje
komunalne o wartości 3 mln. zł.

Zadania inwestycyjne przedstawione są w
dalszej części opracowania.
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Zestawienie wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 1998 – 2002

Realizacja budżetów Miasta i Gminy w latach 1998 – 2002
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Rok 1998

1.. Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Lutówku.

Wykonawcą tych prac zostało wybrane Przed−
siębiorstwo Budowlano−Remontowe “PBR” Spół−
ka z o.o. w Barlinku.. Prace zostały rozpoczęte w
m−cu listopadzie 1997 roku. Całkowita wartość
inwestycji wynosi 440.135,89 zł., z tego 100.000
zł to środki z Wydziału Ochrony Środowiska Urzę−
du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. i 80.000 zł
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Szczecinie, zaciągnięta przez Spół−
kę Wodną “Płonia” w Barlinku. Odbiór prac zo−
stał dokonany w m−cu listopadzie 1998 roku.
W ramach prac modernizacyjnych wykonano:

1. Modernizację budynku przepompowni.
2. Modernizacja komór “MINIBLOK” M−9,

kpl.1.
3. Komora zasuw z kręgów betonowych Dn

1200 z zaworami motylkowymi z napędem
elektrycznym Dn 100 i Dn 150 kpl.1.

4. Przepompownia recylkulacyjna z kręgów
betonowych Dn 1200 kpl.1.

5. Osadnik wtórny.
6. Komora pomiarowa.
7. Rurociągi technologiczne z kształtkami i

armaturą z PCV: Dn 110 − 58m, Dn 160 −
7m, Dn 225 − 19m.

8. Zewnętrzna instalacja elektryczna oświe−
tleniowa i zasilająca oraz automatyki i ste−
rowania kpl.1,

2. Budowa zasilania energetycznego hydro-
fornii Górny Taras.

Wykonawcą robót zostało wybrane Przedsię−
biorstwo Budowlano− Remontowe “PBR” Spółka
z o.o. w Barlinku. Wartość inwestycji wynosi
71.636,50 zł.

W ramach tej inwestycji ułożono kabel zasila−
jący 0,4 kV dł.630m, kabel sterowniczy dł.510m,
zamontowano szafę sterowniczą AKP kpl.1. Pra−
ce zostały odebrane w dniu 17 grudnia 1998
roku.

Wykonanie tej inwestycji umożliwia w przy−
padku przerw w dostawie energii z Zakładu Ener−
getycznego zasilanie hydroforni z agregatu prą−
dotwórczego z oczyszczalni ścieków.

3. Modernizacja ulicy Ogrodowej.
Wykonawca robót został wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego i było to Prywatne
Przedsiębiorstwo Drogowe “DROMAX” S.C. ze
Strzelc Krajeńskich. Rozpoczęcie prac nastąpiło
w m−cu listopadzie 1997 roku. Zakończenie prac
nastąpiło w m−cu listopadzie 1998 roku. Wartość
prac wynosi 785.125,88 zł,

W ramach inwestycji wykonano:
− rozebranie istniejącej nawierzchni z trylin−

ki − 4.224 m2,
− rozebranie istniejących chodników − 1.171

m2,
− wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej −

5.372 m2,
− ułożenie nowej nawierzchni chodników z

Polbruku − 1.596 m2,
− ułożenie nowej nawierzchni na parkingach

z Polbruku − 674 m2.
− wykonanie przykanalików z rur betonowych

śr.200 mm − 52,00 m,
− wykonanie studzienek ściekowych szt.10.
− wykonanie koryta na odcinku od ul.Zielnej

do ul.Kombatantów wraz z wymianą kra−
wężników oraz wykonanie chodnika na tym
odcinku,

− regulacja studzienek szt.47,
− wykonanie dodatkowego wjazdu na ul. Kom−

batantów.
W 1998 roku na tę inwestycję otrzymano

dotację z budżetu państwa na realizację inwe−
stycji infrastrukturalnych realizowanych w sys−
temie robót publicznych w kwocie 58.000 zł.

Rok 1999

1. Budowa wodociągu Stara Dziedzina -
Jarząbki.

Wykonawca robót został wybrany we wrze−
śniu 1998 roku w drodze przetargu nieograni−
czonego i było to Przedsiębiorstwo Budowlano−
Remontowe “PBR” Spółka z o.o. w Barlinku.

Nadzór nad tymi pracami pełniła Spółka Wod−
na “Płonia” w Barlinku. Ogółem na tę inwestycję
wydatkowano kwotę 223.401,96 zł. Zakończenie
prac nastąpiło w m−cu maju 1999 roku.

W ramach tej inwestycji wykonano:

INWESTYCJE
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− sieć wodociągową z rur PCV śr. 110 mm dł.
3.278 m,

− przyłącza z rur PE dł. 383 m,
− hydrant p.poż. szt.4,
− system stałego ciśnienia “HYDRO−MAX”

kpl.1,
− wymiana instalacji elektrycznej w hydroforni,
− prace remontowo−budowlane w hydroforni (

ocieplenie ścian, stropu, wymiana drzwi,
wykonanie posadzek, malowanie wewnętrz−
ne i zewnętrzne ).

Na realizację tej inwestycji w 1998 otrzymano
dotację w kwocie 20.000 zł ze środków Wojewódz−
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Gorzowie Wlkp. Wykonanie tej inwestycji spowo−
dowało wyłączenie z eksploatacji 2 szt hydroforni
w których brakowało wody oraz była zła jakość
wody, a hydrofornie wymagały modernizacji.

2. Budowa ulicy Krętej w Barlinku.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Go−

spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z o.o. w Barlinku. Rozpoczęcie prac nastąpiło w
październiku 1998 r.

W 1998r na realizację tej inwestycji otrzyma−
no kwotę 37.000 zł dotacji z budżetu państwa na
realizację inwestycji infrastrukturalnych reali−
zowanych w systemie robót publicznych . Ogó−
łem wartość inwestycji wynosi 373.375,94 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− nawierzchnię ulicy z trylinki − 2.822,74 m2,
− chodnik z płytek betonowych − 66 m2
− kanalizacja deszczowa z rur PCV śr.250 mm

dł.231m,
− kanalizacja deszczowa z rur betonowych śr.

200 mm dł.87m,
− separator substancji ropopochodnych szt.1.
Inwestycja została zakończona w m−cu wrze−

śniu 1999 roku.

3. Budowa ulicy Chopina w Barlinku.
Wykonawca robót został wyłoniony w drodze

przetargu nieograniczonego i było to Przedsię−
biorstwo Prywatne “BUD−MAR” Marek Skierski z
Moczkowa gm.Barlinek. Prace zostały rozpoczęte
w m−cu wrześniu 1999r i zakończone w m−cu
listopadzie 1999 roku.

Wartość tej inwestycji wynosi 134.315,50 zł.
W ramach tej inwestycji wykonano:
− kanalizację deszczową z rur PCV śr. 250 mm

dł. 171m,
− drogę z płyt sześciokątnych (trylinki) o pow.

1.473 m2,
− chodnik z płyt betonowych o pow. 20 m2,
− wymiana włazu żeliwnego szt.1.

4. Wymiana sieci wodociągowej ul. Chopina
- Kombatantów.

Prace te wykonywała Spółka Wodna “Płonia”
w Barlinku − eksploatator sieci. W ramach tych

prac wymieniono sieć wodociągową z rur stalo−
wych o śr. 50 mm na rury z PCV o śr. 110 mm dł.
298m i zamontowano hydranty p.poż. − 2 kpl.
Wykonanie tej sieci spowodowało poprawę dosta−
wy wody w zakresie ilości i ciśnienia dostarcza−
nej wody w ten rejon miasta. Z budżetu gminy
wydatkowano na ten cel środki finansowe w kwo−
cie 20.000 zł. Prace zostały zakończone w m−cu
grudniu 1999 roku.

Rok 2000

1. Budowa wodociągu Stara Dziedzina -
Żelice.

Wykonawca robót został wybrany w paździer−
niku 2000 roku w drodze przetargu nieograni−
czonego i było to Przedsiębiorstwo Prywatne
“BUD−MAR” Marek Skierski z Moczkowa gm. Bar−
linek.

W ramach inwestycji wykonano:
− sieć wodociągową z rur PCV śr. 110 mm dł.

2.390 m,
− przyłącz z rur PE dł. 118 m,
− hydranty p.poż. szt.2.
− modernizację zasilenia − przygotowanie sta−

cji wodociągowej w Starej Dziedzinie do za−
silania awaryjnego z przewoźnego agregatu
prądotwórczego.

− montaż w studniach głębinowych zabezpie−
czeń pomp przed sucho biegiem.

− montaż zestawów przyłączeniowych w stud−
niach Nr 1, 2, 3, koniecznych w celu włą−
czenia do eksploatacji wykonanych w ra−
mach zadania nowych kabli zasilających.

 − wykonanie zestawów gniazd serwisowych w
studniach Nr 2 i 3, niezbędnych z uwagi

Ulica Chopina
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na odległość studni od hydroforni do ce−
lów eksploatacyjnych.

Zakończenie prac nastąpiło w m−cu grudniu
2000 roku.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła
177.919,65 zł.

2. Modernizacja hydroforni w Rychnowie.
Wykonawcą tych prac zostało wybrane w dro−

dze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Prywatne “BUD−MAR” Marek Skierski z Moczko−
wa gm. Barlinek. Na tę inwestycję wydatkowano
kwotę 299.540,04 zł. Odbiór prac został dokona−
ny w dniu 14.01.2000r.

W trakcie realizacji inwestycji zmodernizowa−
no hydrofornię oraz wykonano:
1. przyłącze energetyczne,
2. nowe ogrodzenie terenu stacji od strony zabu−

dowań gospodarczych,
3. zamontowano osłony zewnętrzne na oknach.
4. dojście do furtki do drzwi hydroforni z kostki

Polbruk.
5. wymieniono zasuwę odcinającą na rurociągu

tłocznym.
6. ocynkowano głowice studni głębinowych.
7. instalacje automatyki pomiarowej.
8. badanie dozoru technicznego 3 szt. hydrofo−

rów.

3. Budowa kanalizacji deszczowej i chodni-
ka ul. Myśliborska w Moczkowie.

W 1998 roku opracowano dokumentację tech−
niczną na budowę kanalizacji deszczowej ul. My−
śliborskiej w Moczkowie i ul. Gorzowskiej i
Stodolnej w Barlinku. Dokumentacja ta obejmu−
je również budowę chodnika ul. Myśliborskiej w
Moczkowie.

Wykonawcą tych prac zostało wybrane w dro−
dze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych “KAPRI” S.A. w Szczecinie.
Termin realizacji 31 marzec 2000 roku. Na reali−
zację tej inwestycji w 1999 roku otrzymano
88.000 zł z dotacji na inwestycje realizowane w
ramach lokalnych programów restrukturyzacyj−

nych. Wartość inwestycji wynosi 633.972,29 zł.
W ramach tej inwestycji wykonano kanaliza−

cję deszczową:
śr. 400 mm − 17 m,
śr. 300 mm − 991 m,
śr. 200 mm − 67 m,
chodnik z kostki polbrukowej − 1.604,48 m2,
wjazdy z kostki polbrukowej − 110,00 m2.
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu partycy−

powało w kosztach budowy chodnika w kwocie
50.000 zł.

4. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 4 na oś.
Górny Taras w Barlinku.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wy−
konawcę wybrano Przedsiębiorstwo Budowlano−
Remontowe “PBR” Spółka z o.o. w Barlinku. Umo−
wa na realizację tego zadania została podpisana
w dniu 12 października 1999 r. z terminem re−
alizacji do 30 czerwca 2000 roku.

Łącznie na tą inwestycję wydatkowano kwo−
tę 1.869.784,65 zł.

Z powyższej kwoty na wyposażenie obiektu
wydano 99.164,59 zł.

Z uwagi na prace dodatkowe termin zakoń−
czenia inwestycji został przesunięty do 20 lipca
2000 roku. Odbioru budynku dokonano w dniu
24 lipca 2000 roku.

W 2000 roku na realizację tej inwestycji pozy−
skano środki finansowe z:

− Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Szczecinie w kwocie
250.000 zł.

− Kuratorium Oświaty w Szczecinie − 50.000
zł na wyposażenie szkoły.

Inwestorem zastępczym była Spółka Wodna
“Płonia” w Barlinku.

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej ul.
Słoneczna w Barlinku.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nie−
ograniczonego na realizację tego zadania wybra−
no firmę Zakład Inżynieryjno − Budowlany Adam
Bulanowski, Somin 1, 74−304 Nowogródek Po−Chodnik ulica Myśliborska

Szkoła Podstawowa Nr 4



16 Sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku za okres 1998 − 2002

morski.
Zgodnie z zawartą umową wartość prac wy−

nosiła 84.637,17 zł + 7% podatku VAT =
90.561,77 zł brutto, z terminem realizacji do 20
grudnia 2000 r.

Prace zostały zakończone i dokonano odbioru
w dniu 27 grudnia 2000 roku.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− kanalizację deszczową z rur PCV śr.400mm

dł. 224 m,
− przykanaliki z rur PCV śr.200mm dł.29 m,
− kanalizację sanitarną z rur PCV śr.250mm

dł. 83 m,
− przykanaliki z rur PCV śr. 160 mm dł. 8m.
Łącznie wartość inwestycji wynosiła
 95.648,37 zł.

6. Budowa nowych punktów świetlnych.
W m−cu wrześniu 2000r ogłoszono przetarg

nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego
w Moczkowie ( droga do Gorzowa ).

W wyniku przetargu wykonawcą robót został
Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewier−
ski ul. Końcowa 30, 66−460 Witnica.

W ramach inwestycji wykonano:
− linię energetyczną nn dł. 2.061m,
− słupy ŻN 10 szt.11,
− oprawy kpl.22.
W 2000 roku wydatkowano na to zadanie

kwotę 20.000 zł. z dotacji pozyskanej z Urzędu
Wojewódzkiego.

Odbioru dokonano dniu 09 stycznia 2001
roku. Wartość inwestycji wynosi 43.051,11 zł.

Rok 2001

1. Uzbrojenie osiedla domków jednorodzin-
nych w Moczkowie.

W 1998 roku została opracowana dokumen−
tacja budowlana na uzbrojenie osiedla domków
jednorodzinnych w Moczkowie. Cały zakres prac
obejmuje:

− budowę kanalizacji deszczowej − 1.808 m,
− budowę sieci wodociągowej − 2.514 m,
− budowę nawierzchni dróg − 17.442 m2,
− budowę nawierzchni chodników − 4.961 m2,
− urządzenie terenów zielonych − 10.385 m2.
W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 195,

poz. 47700 z dnia 12 listopada 1998 roku
został ogłoszony przetarg nieograniczony na
realizację części prac na tym osiedlu a obej−
mujący budowę:

− kanalizacji deszczowej − 1.808 m,
− nawierzchni drogi − 17.442 m2.
Wykonawcą tych prac zostało wybrane w dro−

dze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno−Hydrotechnicznych “BUD−
MAS” S.A. w Myśliborzu. Umowa z wykonawcą
została zawarta z terminem realizacji do 31 grud−
nia 2001 roku.

Przy realizacji tej inwestycji w 1999r było
zatrudnionych 15 osób bezrobotnych. Z tego ty−
tułu gmina uzyskała dotację w kwocie 150.000
zł. na inwestycje infrastrukturalne realizowane
w systemie robót publicznych oraz 120.000 zł na
lokalne programy restrukturyzacyjne.

Z uwagi na ogłoszenie w m−cu sierpniu 2000
roku upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynie−
ryjno−Hydrotechnicznych “BUDMAS” S.A. w My−
śliborzu − wykonawcy robót, w m−cu wrześniu
2000 roku został ogłoszony przetarg na dokoń−
czenie tej inwestycji.

“BUDMAS” do dnia odbioru t.j. do 13 listopa−
da 2000r na tej inwestycji wykonał:

− kanalizację deszczową − 1.447 m,
− nawierzchnię drogi z kostki polbrukowej −
9.122,2 m2,

− wymianę sieci wodociągowej − 837 m.
W m−cu listopadzie 2000 roku została podpi−

sana umowa na dokończenie tej inwestycji z
Przedsiębiorstwem Produkcyjno − Handlowo −
Usługowym “BAŚ” z Gorzowa Wlkp. z terminem
realizacji do 31 grudnia 2001 roku.

W 2000 roku na realizację tej inwestycji uzy−
skano dotację w kwocie 100.190 zł na inwestycje
infrastrukturalne realizowane w systemie robót
publicznych. Przy realizacji tej inwestycji w 2000
roku było zatrudnionych 10 osób bezrobotnych.

Prace zostały zakończone w dniu 08 sierpnia
2001r. Całkowita wartość inwestycji wynosi
1.874.469,18 zł.

Zakres prac wykonanych od początku inwe−
stycji:

− kanalizacja deszczowa − 1.859,5 m,
− sieć wodociągowa z rur PE − 686 m,
− przyłącza wodociągowe − 151 m,
− nawierzchnia drogi z kostki polbrukowej −

15.112,50 m2,(2,4km)
− schody terenowe szt.1.

2. Opracowanie koncepcji i dokumentacji
technicznej na zagospodarowanie odpadów.

Wykonawcą tego opracowania wybrano w dro−
dze przetargu dwustopniowego i była to firma
ARKA Konsorcjum S.A. i HORSTMANN Spółka z
o.o. z Poznania. Wartość tego opracowania wy−

Osiedle Moczkowo
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nosi 97.777,00 zł. Dokumentację sfinansowano
z nagrody otrzymanej z .Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War−
szawie.

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 na oś. Górny
Taras w Barlinku - budowa windy.

W lipcu 2000 roku zakończono budowę Szko−
ły Podstawowej Nr 4 −bez platformy dla osób
niepełnosprawnych.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
06 kwietnia 2001 roku Nr 49, poz.17595 ogło−
szono przetarg nieograniczony na dostawę i mon−
taż platformy dla osób niepełnosprawnych w
Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. Kombatantów
nr 3.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wy−
konawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Dźwigo−
we “MONITOR POLSKA” z Poznania za kwotę
67.796,48 zł. Prace zostały odebrane w dniu 24
września 2001r. Wartość prac łącznie z nadzo−
rem wyniosła 73.099,62 zł.

4. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Pod-
stawowej w Mostkowie.

  Wykonawcą robót został wybrany w w dro−
dze przetargu nieograniczonego w m−cu maju
2000r Zakład Usług Budowlanych “ATEX” Spół−
ka Cywilna ul. Pełczycka 3a z Barlinka. Termin
realizacji został ustalony do 31 grudnia 2000
roku. Rozpoczęcie prac nastąpiło w m−cu czerw−
cu 2000 r.

W 2000 roku na realizację tej inwestycji po−
zyskano środki finansowe z:

− Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Szczecinie w kwocie
250.000 zł,

− Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w
kwocie 290.000 zł.

 Termin realizacji zadania został przesunięty
do 31 stycznia 2001 roku. Odbioru dokonano w
dniu 06 lutego 2001r.

Ogółem wartość inwestycji wynosi
 1.614.720,55 zł.

 5. Budowa nowych punktów świetlnych.
W dniu 28 września 2001r ogłoszono prze−

targ nieograniczony na modernizację oświetle−
nia ulicznego ul. Przemysłowej i budowę oświe−
tlenia ulicznego ul. Kościelnej w Barlinku.

W wyniku przetargu wykonawcą robót został
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych “GO−
RZÓW” S.A. ul. Walczaka 29, 66−400 Gorzów
Wlkp.

Zgodnie z zawartą umową zakres prac obej−
mował:

a) ul. Przemysłowa.
− demontaż istniejących opraw szt.23,
− montaż energooszczędnych opraw szt.23,
− montaż wysięgnika ocynkowanego szt.2,
− demontaż istniejących przewodów słupo−
wych (11m) szt.16.

− montaż przewodów słupowych j.w.
− montaż bezpiecznika BNU 25A szt.1.
b) ul. Kościelna.
− montaż słupów oświetleniowych typu SP−3
“ROSA” szt.3,

− montaż opraw stalowych OS−m “ROSA”
szt.3,

− wciągnięcie kabli w słup − 12m,
− montaż tabliczek bezpiecznikowych szt.3,
− wykonanie pomiaru uziemienia ochronne−
go i roboczego.

Termin realizacji został ustalony do 30 listo−
pada 2001 roku na kwotę 18.258,48 zł. brutto.
W dniu 05 grudnia 2001 roku dokonano odbio−
ru w/w prac.

W wyniku przetargu zaoszczędzone środki w
wysokości 8.508,64 zł zostały przeznaczone na
modernizację lamp oświetleniowych ul. Okręto−
wej w Barlinku w ilości 16 szt. Wykonawcą tych
robót był również Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych “GORZÓW” S.A. z Gorzowa Wlkp.
Wartość wykonanych prac wynosi 28.776,32 zł.

6. Budowa pomostu przy ul. Jeziornej w
Barlinku.

 W dniu 10 maja 2001 roku ogłoszono prze−
targ nieograniczony na budowę pomostu ( plat−
formy widokowej ) na jeziorze Barlineckim.

Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Pomost przy ul. Jeziornej w Barlinku
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W wyniku przeprowadzonego przetargu wy−
brano wykonawcę tj. “ECO BUDOWA” S.C. Józef
Wiśniak, Mirosław Krzyżanowski z Barlinka za
kwotę 54.000 zł + podatek VAT. Odbioru dokona−
no w dniu 17 sierpnia 2001r. Całkowita wartość
zadania wynosi 62.160,46 zł. z tego budżet gmi−
ny wydatkował kwotę 52.868.33 zł, a kwota
9.292,13 zł stanowi równowartość materiału (
tarcicy ) przekazanego przez Zakłady Drzewne w
Barlinku w ramach potrącenia za zaległości po−
datkowe.

7. Zakup prasy do prasowania opakowań
plastikowych.

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego
w kwocie 60.000,00 zł. W ramach tego zadania
inwestycyjnego zakupiono prasę uniwersalną do
prasowania makulatury i opakowań plastiko−
wych na kwotę 41.140 zł., oraz zakupiono po−
jemniki na kwotę 14.860,00 zł.

8. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w
Barlinku.

W 2001 roku na realizację tej inwestycji wy−
datkowano środki finansowe w kwocie 49.948 zł.
Wykonawcą prac było PGK Sp. z o.o. w Barlinku.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− opracowano dokumentację na moderniza−

cję budynku gospodarczo − socjalnego,
− wykonano utwardzenie terenu przy kaplicy

cmentarnej z kostki polbrukowej,
− wykonano dwa dodatkowe punkty czerpal−

ne wody na cmentarzu,
− zmodernizowano budynek gospodarczy i wy−
konano przyłącze wod−kan i energetyczne.

Rok 2002.

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w
Barlinku.

 W wyniku przeprowadzonego przetargu w
drodze negocjacji z zachowaniem konkurencji
na opracowanie dokumentacji wybrano Przed−
siębiorstwo Budownictwa i Instalacji “ABT” S.C.
ul. Bór 143/157, 42−200 Częstochowa.

W dniu 20.03. 2001 roku uzyskano pozwole−
nia na budowę − Decyzja I−3/2001 znak:
AAB.7351−40/2001 wydane przez Starostę My−
śliborskiego.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyko−
nawcą prac wybrano HYDROBUDOWĘ − 6 S.A. z
Warszawy na kwotę 2.739.410 zł netto, z termi−
nem realizacji 22 pażdziernika 2002r.

Plac budowy został przekazany w dniu 26
pażdziernika 2001 roku. Roboty budowlane w
2001 roku nie były finansowane. W 2001 roku
wydatkowano kwotę 70.010,50 zł za opracowa−
nie dokumentacji i wydanie dziennika budowy.
W 2002 roku kontynuowane są prace na tym

obiekcie.
Do dnia 30 czerwca br. zafakturowano kwotę

920.684,63 zł, a wydatkowano kwotę 381.939,63
zł. Inwestycje znajdują się w trakcie realizacji.

2. Budowa obiektów sportowych przy ul.
Kombatantów.

 Na realizację obiektów sportowych został zło−
żony wniosek do Urzędu Kultury Fizycznej i Spor−
tu w Warszawie. Urząd Kultury Fizycznej i Spor−
tu w Warszawie na realizację tego zadania przy−
znał środki finansowe w kwocie 1.323.000 zł w
tym: na 2000r − 100.000 zł, na 2001r − 223.000
zł, na 2002r − 1.000.000 zł.

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
28.08.2000r Nr 124, poz. 45743 został ogłoszony
przetarg nieograniczony na budowę obiektów
sportowych z terminem realizacji do 30 grudnia
2002r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyko−
nawcą prac została firma ARS KOMFORT Sp. z
o.o. ul. Południowa 25, 71−001 Szczecin.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 20 listopada
2000r wartość prac wynosi 2.223.141,75 zł +
podatek VAT. W 2001 roku na realizację tego
zadania otrzymano środki finansowe w kwocie:

− 323.000 zł z Urzędu Kultury Fizycznej i Spor−
tu w Warszawie,

− 92.250 zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa Oddział w Szczecinie,

Budowa boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej nr. 4
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− 51.200 zł z budżetu państwa na inwestycje
infrastrukturalne realizowane w systemie
robót publicznych.

Przy realizacji tej inwestycji zatrudnionych
było 10 osób przez okres 3 m−cy w ramach robót
publicznych.

W 2002 roku kontynuowane są prace na tym
obiekcie. Od początku realizacji do 30 czerwca
b.r. wydatkowano środki finansowe w kwocie
1.130.668,41 zł.

Na 2002 rok przyznana jest dotacja z Urzędu
Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w kwocie
1.000.000 zł.

Zakończenie prac zgodnie z umową planowa−
ne jest do 30 grudnia 2002 roku.

3. Budowa sieci wodociągowej w Moczko-
wie.

Po złożeniu wniosku i przyznaniu środków
finansowych z Banku Światowego − Umowa o
finansowaniu w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich z dnia 21 czerwca 2001 roku
na budowę sieci wodociągowej na terenie osiedla
domków jednorodzinnych w Moczkowie gm. Bar−
linek nr projektu C−96−0034 przystąpiono do prze−
targu na realizację tego zadania na zasadach
określonych przez Bank Światowy.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wy−
konawcą prac został Zakład Produkcyjno – Usłu−
gowo − Handlowy Piotr Broda, Myśliborzyce 44,
74−300 Myślibórz.

Cena oferty netto wynosiła 112.713,77 zł.
Termin realizacji został ustalony do 28 grudnia
2001 roku.

Odbioru prac dokonano w dniu 28 stycznia
2002 roku. W takcie realizacji został zwiększony
zakres prac. Wartość wykonanych całości zada−
nia prac wynosi 136.653,73 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano:
− sieć wodociągową z rur PE o śr. 110 mm dł.

724 m,
− sieć wodociągową z rur PE o śr. 90 mm dł.

1.339m,
− hydrant p.poż. podziemny żeliwny śe.80 mm

− 24 kpl,
− zasuwy żeliwne wodociągowe − 22 kpl,
− przyłącza wodociągowe z rur PE o śr do 63

mm dł. 762 m,
− przewiert pod drogą powiatową dł 22 m,
− niwelacja skarpy dł. 130 m.
Odbioru prac dodatkowych dokonano w dniu

23 kwietnia 2002 roku.
Zgodnie z zawartą umową z Bankiem Świato−

wym środki finansowe w kwocie 36.181,12 zł
zostaną przekazane po zakończeniu zadania.

4. Opracowanie dokumentacji na skanalizo-
wanie terenów wiejskich.

 W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 7
maja 2001 roku, Nr 64, poz. 23327 został ogło−

szony przetarg nieograniczony na opracowanie
projektu budowlanego na budowę oczyszczalni
ścieków w Mostkowie, skanalizowanie miejsco−
wości Mostkowo i Rychnów, oraz opracowanie
szczegółowej koncepcji skanalizowania miejsco−
wości gminy Barlinek, leżących w obrębie zlewni
rzeki Myśli. W wyniku przeprowadzonego prze−
targu wykonawcą tego opracowania został Za−
kład Projektowo−Usługowy “PROJFIT” S.C. z Zie−
lonej Góry. Zgodnie z zawartą umową wartość
prac do wykonania to kwota 89.000 zł netto, a
termin realizacji do 12 maja 2002 roku.

Do 30 czerwca 2002 roku wydatkowano środ−
ki finansowe w kwocie 27.010 zł.

W trakcie realizacji projektu rozszerzono za−
kres opracowania dokumentacji o:

− odprowadzenie wód deszczowych z drogi w
miejscowości Rychnów,

− zagospodarowanie terenu istniejącej
oczyszczalni w Rychnowie,

− sieć wodociągową w Mostkowie – Kornat−
ka wraz z opracowaniem map,

− wymianę kanalizacji sanitarnej nie spraw−
nej technicznie w Mostkowie.

Z tytułu zwiększonego zakresu prac zwięk−
szono kwotę umowy o wartość 16.000 zł netto.

Termin zakończenia prac został ustalony –
30 dni od daty wydania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie w wy−
sokości 100.000,00 zł z AWRSP w Szczecinie.

5. Remonty - modernizacja ulic i chodników
w ramach bieżącego utrzymania dróg w
latach czerwiec 1998 do czerwiec 2002

Ulice:
1.Remont ulicy Kwiatowej−1380 m kw. Wraz z

wykonaniem kanalizacji deszczowej. Łączny
koszt 102 tys. zł.

2.Remont ulicy Podwale−900 m kw. (od strony
ul. Tunelowej) koszt 10 tys. zł.

Chodnik - ulica Jeziorna
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3.Remont ulicy Żabiej−przełożenie trylinki 300
m kw. Koszt 8000 zł.

4.Remont ulicy Kościelnej (od strony ulicy Wod−
nej) − 342 m kw. Wraz z wykonaniem parkin−
gu−138 m kw. Łączny koszt 46 tys. zł.

Chodniki:
Wykonano chodniki oraz parkingi z kostki

typu polbruk.
1. Ulica Chmielna−chodnik po obu stronach jezd−

ni 314 m kw. Oraz wykonano parkingi 236 m
kw. Łączny koszt 48 tys. zł.

2. Ulica Szpitalna (jedna strona) 456 m kw. Koszt
26 tys. zł.

3. Ulica Jeziorna, Wylotowa, chodniki oraz par−
kingi 493 m kw. Łączny koszt 56 tys. zł.

4. Ulica Wodna chodnik oraz parking. Koszt 12
tys. zł.

Chodnik - ulica Jeziorna

5. Ulice: Różana, Szewska, Leśna − 550 m kw.
Koszt 44 tys. zł.

6. Wykonano naprawę schodów do „Panoramy”.
Koszt 32 tys. zł.

Remont dróg gminnych:
Na terenie gminy przeprowadzono remonty

dróg gminnych o nawierzchni gruntowej:
Droga

− Dzikowo − Pustać
− Osina − Mostkowo
− W m. Ożar (łącznik pomiędzy dr. powiatowymi)
− Dr. woj. 156 − Moczydło
− Dr. pow. − Okunie
− W m. Rówienko
− Mostkowo − Kornatka
− Strąpie − Nowa Dziedzina
− Żydowo − Wilcze
− Dr. w m. Brunki

Podsumowanie.

Z opisanych wyżej inwestycji wynika, że w
omawianym okresie wykonano:

− sieci wodociągowe − 8.715 m,
− przyłącza wodociągowe − 1.414 m,
− sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej −
3.819 m,

− linie energetyczne − 2.691m,
− nawierzchnia drogi – 19.408 m2,
− nawierzchnia chodników , wjazdów i par−
kingów − 4.070 m2,

− zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w
Lutówku − szt.1,

− zmodernizowano hydrofornię w Rychnowie
− szt. 1.

− dokończono budowę Szkoły Podstawowej Nr
4 w Barlinku wraz z zamontowaniem windy
dla osób niepełnosprawnych,

− zmodernizowano i rozbudowano Szkołę Pod−
stawową w Mostkowie,

− wybudowano pomost ( platformę widokową
)na jeziorze Barlineckim,

− zamontowano separator szt. 1 przy ul. Sło−
necznej w Barlinku.

W trakcie realizacji jest:
− modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatnia−

nia Wody w Barlinku,
− budowa obiektów sportowych przy ul. Kom−

batantów Nr 3 w Barlinku.

 Na opisane inwestycje w omawianym okre−
sie uzyskano dotację w kwocie 3.245.821,12 zł.

Chodnik - ulica Szpitalna
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WARTOŚCI INWESTYCJI
ORAZ DOTACJI W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

WYKONANIE
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GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

1. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie przestrzenne na poziomie gmin−
nym oparte zostało na zobowiązaniu rady gmi−
ny do prowadzenia polityki przestrzennej. Po−
litykę tą ma określać „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzenne−
go gminy”.

Gmina Barlinek przystąpiła do tego opraco−
wania na podstawie Uchwały nr XXXVII/303/98
Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 czerwca
1998 r.

W lipcu 2001 r. Stowarzyszenie Pracowni Au−
torskich AFIX w Szczecinie przekazało tut. Za−
rządowi projekt Studium uwarunkowań. Zarząd
− po przeanalizowaniu tego obszernego materiału
planistycznego − stwierdził, iż opracowanie to jest
mało elastyczne i w przyszłości zbyt rygorystycz−
nie będzie narzucało rozwiązania urbanistyczne
i inwestorskie dla opracowywanych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego – w październiku 2001 r.
zlecone zostało Rzeczoznawcy Towarzystwa Urba−
nistów Polskich Panu Markowi Piskorskiemu
opracowanie koreferatu do projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie przedmiotowego
koreferatu przeprowadzono następnie z autora−
mi projektu Studium negocjacje na temat wpro−
wadzenia pewnej elastyczności w zapisach oma−
wianego opracowania, która umożliwi w przy−
szłości dopasowanie opracowań planistycznych
do aktualnych potrzeb rynku inwestorskiego.

W chwili obecnej projekt Studium znajduje
się w fazie uzgodnień z właściwymi w tym zakre−
sie organami administracji rządowej i samorzą−
dowej.

Przyjmuje się, iż dokument ten zostanie
uchwalony przez Radę Miejską w Barlinku do
końca września 2002 r.

2. Zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego

Podstawowym narzędziem polityki przestrzen−
nej są miejscowe plany zagospodarowania prze−
strzennego.

Podkreślić należy, iż plan zagospodarowania
przestrzennego to przede wszystkim akt prawa
miejscowego, a nie wizja narzucona przez włoda−
rzy. Plan określa reguły obowiązujące przy zabu−
dowie przestrzeni miasta. Nie określa terminów
realizacji inwestycji.

Plan – to zasady, które każdy ma obowiązek
stosować, ale też ma prawo oczekiwać, iż inni
będą przestrzegać tego obowiązku.

Zapisy planu zagospodarowania przestrzen−
nego powinny być na tyle ogólne by nie podda−
wać się przemijającym modom i upodobaniom, a
także na tyle szczegółowe aby móc realizować
zabudowę zgodą z zasadami zrównoważonego roz−
woju.

W latach 1998−2002:
Uchwałą Nr XV/121/2000 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 24 lutego 2000 r. uchwa−
lone zostały zmiany „Planu ogólnego zago−
spodarowania przestrzennego gminy i mia−
sta Barlinka” w rejonie ulicy 31 Stycznia i
linii kolejowej obejmujące obszar o po−
wierzchni 5,391 ha;
Uchwałą Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 7 czerwca 2000 r. uchwa−
lone zostały zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obejmu−
jące obszar w Barlinku w rejonie ulicy Okrę−
towej o powierzchni 7,77 ha;
Uchwałą Nr XXX/259/01 Rady Miejskiej w
Barlinku z dnia 12 kwietnia 2001r. uchwa−
lone zostały zmiany planu w rejonie ulic
Lipowej−Bocznej w Barlinku obejmujące
obszar o powierzchni około 1,353 ha
Uchwałą Nr XL/355/02 Rady Miejskiej w
Barlinku z dnia 28 marca 2002 r. uchwalo−
ne zostały zmiany planu dotyczące wyzna−
czenia trasy przebiegu gazociągu wysokie−
go ciśnienia w obrębach: Równo, Strąpie,
Swadzim, Dzikowo i Mostkowo.

W chwili obecnej na etapie opracowywania są
projekty zmian planu ogólnego zagospodarowa−
nia przestrzennego gminy i miasta Barlinek oraz
planu szczegółowego zagospodarowania prze−
strzennego Starego Miasta Barlinka obejmujące:

1. obszar w rejonie ulic Jeziornej− Zaułek w
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Barlinku – o powierzchni około 0,70 ha
(autorem opracowania jest Biuro Planowa−
nia Przestrzennego w Gorzowie Wlkp.),

2. obszar położony na osiedlu mieszkaniowym
Górny Taras w Barlinku – o powierzchni
około 126 ha (autorem opracowania jest
Biuro Planowania Przestrzennego w Gorzo−
wie Wlkp.),

3. obszar położony w obrębach Strąpie i Dzie−
dzice gm. Barlinek z przeznaczeniem pod
zakład zagospodarowania odpadów – o łącz−
nej powierzchni około 26, 50 ha (autorem
opracowania jest Stowarzyszenie Pracowni
Autorskich AFIX w Szczecinie),

4. obszar w obrębie zlewni rzeki Myśla w za−
kresie gospodarki ściekowej (autorem opra−
cowania jest Biuro Planowania Przestrzen−
nego w Gorzowie Wlkp.).

Autorzy powyższych opracowań planistycz−
nych wyłonieni zostali w drodze przetargów nie−
ograniczonych − zgodnie z ustawą o zamówie−
niach publicznych.

3. Wnioski do kolejnych zmian
W chwili obecnej zarejestrowanych jest 120

wniosków dotyczących zmian planu zagospoda−
rowania przestrzennego. W przeważającej części
wnioski te dotyczą zmiany przeznaczenia grun−
tów rolnych na tereny budowlane.

Zarząd przy rozpatrywaniu tego typu wnio−
sków musi uwzględniać obowiązujące unormo−
wania prawno−finansowe, które kreują w zasa−
dzie działania w zakresie gospodarki przestrzen−
nej oraz diametralnie rzutują, iż w pierwszej ko−
lejności muszą być zaspokajane potrzeby spo−
łeczne, a więc potrzeby wspólnoty samorządowej.

Z zarejestrowanych wniosków – 13 wniosków
złożonych przez osoby fizyczne i prawne zostanie
uwzględnionych w roku bieżącym przy prowa−
dzonych zmianach planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujących osiedle mieszka−
niowe Górny Taras w Barlinku.

W latach 1998 – 2002 opracowano koncep−
cję zagospodarowania:

1. terenu we wsi Moczydło, działki nr 39/
1 i 41

2. terenu wzdłuż ul. Myśliborskiej we wsi Mocz−
kowo, działka nr 71

3. terenu między jeziorem a zabudowaniami
wzdłuż ulicy Gorzowskiej w Barlinku – na
odcinku od sali „LIMBA” w kierunku Mocz−
kowa

4. terenu między ulicami Gorzowską i Okręż−
ną w Barlinku

5. terenu we wsi Dziedzice, działka nr 52
6. terenu przy ulicy Kombatantów w Barlin−

ku
7. terenu miedzy ul. ul. Gorzowską a ul. Dłu−

gą obejmującego działki o numerach ewid.
347, 348, 772, 773, 774/2, 777/9

Na wniosek osób fizycznych lub z inicjatywy
Zarządu zbyto nieruchomości stanowiące

własność Gminy Barlinek na wartość:

w roku 1998 − 93957,69 zł
w roku 1999 − 353152,00 zł
w roku 2000 − 287781,50 zł
w roku 2001 − 370967,00 zł
w roku 2002 − 2157,50 zł

Razem − 1108015,69 zł

W latach 1998 – 2002 przekształcono prawo
użytkowania wieczystego na prawo własności

 Lata  Liczba w szt.  Wartość w zł
 1998  86  42726,41
 1999  169  84231,94
 2000  44  19140,09
 2001  20  73873,41
 2002  6  79904,13

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina Barlinek zbyła 179 lokali mieszkalnych
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.Uchwała Nr XLII/381/2002 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 06 czerwca 2002r w sprawie:
wieloletniego programu gospo− darowania miesz−
kaniowym zasobem gminy, obejmująca w szcze−
gólności:

 * prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego za−
sobu gminy w poszczególnych latach, z po−
działem na lokale socjalne i pozostałe loka−
le mieszkalne,

 * analizę potrzeb oraz plan remontów i mo−
dernizacji wynikający ze stanu technicz−
nego budynków i lokali, z podziałem na
kolejne lata,

 * planowaną sprzedaż lokali w kolejnych la−
tach,

 * zasady polityki czynszowej,
 * sposób i zasady zarządzania lokalami i bu−

dynkami wchodzącymi w skład mieszka−
niowego zasobu gminy oraz przewidywane
zmiany w zakresie zarządzania mieszka−
niowym zasobem gminy w kolejnych la−
tach,

 * źródła finansowania gospodarki mieszka−
niowej w kolejnych latach,

 * wysokość wydatków w kolejnych latach, z
podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji
lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty za−
rządu nieruchomościami wspólnymi, któ−
rych gmina jest jednym ze współwłaścicie−
li, a także wydatki inwestycyjne,

 * opis innych działań mających na celu po−
prawę wykorzystania i racjonalizację go−
spodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy

2. Uchwała Nr XXXVI/312/2001 Rady Miej−
skiej w Barlinku z dnia 22 listopada 2001r. w
sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzą−
cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy, re−
gulująca w szczególności:

LOKALNE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY;

 * kryteria i warunki zamieszkiwania kwalifi−
kujące wnioskodawcę do ich poprawy,

 * zasady i kryteria wyboru osób, którym przy−
sługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu,

 * zasady i kryteria wyboru osób, którym przy−
sługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego,

 * zasady postępowania w stosunku do osób
pozostających w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie
wstąpiły po śmierci najemcy,

 * warunki dokonywania zamiany lokali wcho−
dzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami
lokali należących do tego zasobu a osobami
zajmującymi lokale w innych zasobach,

 * kryteria oddawania w najem lokali o po−
wierzchni użytkowej przekraczającej 80 m
kw.,

 * tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali,

 * zasady postępowania przy kierowaniu osób
do najmu lokali i zasady gospodarowania
lokalami wchodzącymi w skład mieszka−
niowego zasobu gminy,

3. Uchwała Nr XVII/135/2000 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późn.
zm. w sprawie: ustalenia kryteriów sprzedaży
lokali mieszkalnych pozostających w zasobach
komunalnych Gminy Barlinek oraz określenia
wysokości bonifikaty przy sprzedaży tych lokali.
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Tabela nr 1
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Tabela nr 2
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
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1998 – 1999 administrowaniem budynków
zajmuje się PGKiM , natomiast od 01.04.1999roku
administrowanie przejmuje Barlineckie TBS s−
ka z o. o. w Barlinku .

Na dzień dzisiejszy BTBS administruje 214
budynkami mieszkalnymi , z tego 115 to Wspól−
noty Mieszkaniowe a 99 to budynki komunalne .
Znajduje się w nich łącznie 1502 lokale.

Do najważniejszych zadań remontowych i in−
westycyjnych wykonanych w latach 1998−2002
należy zaliczyć :
1) Remonty elewacji

− 1−go Maja 2
wartość zadania 38.608,00
wykonawca: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLA−
NYCH „ Alfa” – Andrzej Potyra− Barlinek

− 1−go Maja 28
wartość zadania 22.204,12
w tym 5964,02 część gminna i 16.240,10 wła−
ściciele indywidualni
wykonawca: ZAKŁAD USŁUG BUDOWLA−
NYCH „ Alfa” – Andrzej Potyra − Moczkowo
− Chmielna 6
wartość zadania 12.251,92 – całość środków
z funduszu gminnego
wykonawca : USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„ Farbex” – Piotr Zajko− Barlinek

− Chmielna 7 (elewacja frontowa + dach)
wartość zadania : 34.970,24 – całość środ−
ków z funduszu gminnego
wykonawca : USŁUGI OÓLNOBUDOWLANE „
Farbex” – Piotr Zajko− Barlinek
− Tunelowa 16
Wartość zadania 51.159,94 w tym 40.303,80
część gminna i 6.626,41 właściciele indywi−
dualni
Wykonawca : ZAKŁAD USŁUGOWO−HANDLO−
WY BUDOWNICTWA „M−BUD”Paweł Motucki
− Barlinek

 2) Remonty kapitalne dachów
− łącznie 11 na kwotę 255.710,31 w tym
148.133,65 część gminna i 107.576,66 , wła−
ściciele indywidualni
− wykonawcy:ZAKŁAD REMONTOWO – BU−
DOWLANY „REM−BUD”Henryk Motucki − Bar−
linek, ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Zbi−
gniew Werbolewski − Barlinek

3) Zadania termomodernizacyjne

− Ogrodowa 23a
 wartość zadania : 158.599,70 całość ze środ−
ków finansowych Barlineckiego TBS
 wykonawca : ZAKŁAD USŁUG BUDOWLA−
NYCH „ Alfa” – Andrzej Potyra− Moczkowo
− Paderewskiego 5
 wartość zadania : 160.293,35 −
kwota przypadająca na MiG 58.283,00,

Ulica 1-go Maja 2

Ulica Chmielna 6

Ulica Chmielna 7

Ulica  Ogrodowa 23
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kwota przypadająca na właścicieli indywidu−
alnych 102.010,00
 wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLO−
WO−USŁUGOWE „Mar− bud” Stargard Szcz.
−  Kozia 9
 wartość zadania : 146.609,19 , w tym kwota
99.621,00 przypadająca na MiG Barlinek , a
53.100,00 na właścicieli indywidualnych
 wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLO−
WO−USŁUGOWE „Mar− bud” Stargard Szcz.

4) Przejęcie budynków przy ul. Jeziornej 7b i
7a od BARLINEK S.A.

Wykonanie remontu kapitalnego instalacji
c.o. – 93.758,84 , całość ze środków gmin−
nych
 wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWAT−
NE „BUD−MAR” Marek Skierski − Moczkowo

5) Przejęcie zdewastowanego budynku świe−
tlicy OSP w Rychnowie

− efektem inwestycji jest uzyskanie 6 lokali
socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej
187.5m2 z budynkiem gospodarczym.
Wykonawcami zadania była czteroosobowa

grupa konserwatorów BTBS i okresowo pracow−
nicy interwencyjni wraz z kilkoma uczniami z
Ośrodko Szkolno – Wychowawczego.

Ulica Paderewskiego 5

Ulica Kozia 8

Koszt inwestycji to kwota 136.371,78 w tym
subwencja 50.000,00 z AWRSP w Szczecine.
6) Wymiana instalacji gazowych

− wykonano w 14 budynkach na łączną kwo−
tę 60.733,28
wykonawcy , to:
ZAKŁAD INSTALATORSTWA SANITARNEGO
Wod.−Kan. ,c.o. i Gaz Ireneusz Kurek −Barli−
nek
PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE „BUD−MAR”
Marek Skierski − Moczkowo
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁU−
GOWO−HANDLOWE Kazimierz Suterski −Psz−
czew

 W bieżącym roku :
1) Budowa domu 45 rodzinnego – I etap obej−
muje 18 lokali

−  umowa na realizację zadania została pod−
pisana na kwotę 1.372.456,00 +vat

− wykonawca PRZEDSIĘBIORSTWO HAN−
DLOWO−USŁUGOWE „Mar− Bud” Stargard
Szcz.

− Inwestycja realizowana w 30% ze środków
budżetu Miasta i Gminy Barlinek , 70% to
preferencyjny kredyt udzielony z Krajowe−
go Funduszu Mieszkaniowego.

2) Zadania termomodernizacyjne przeprowa−
dzane na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
Niepodległości 14 i Kozia 8

Całkowity koszt inwestycji Niepodległości 14−
262.747,62 w tym 14,35% przypada nz MiG Bar−
linek ,a 85,65% na właścicieli indywidualnych

Kozia 8 − 154.810,89 w tym udział Gminy
75,59%, natomiast 24,41% to udział właścicieli
indywidualnych.

− wykonawca PBR Barlinek
3) Remont elewacji budynku przy ul. Strze−
leckiej 6

koszt zadania 42.000,00 − udział Gminy 100%
wykonawca: USŁUGI BUDOWLANE „BUD−
TERM” Piotr Zajko

4) Remonty kapitalne dachów : łącznie na 5
budynkach

− planowana kwota 62.500,00
−  wykonawcy:ZAKŁAD REMONTOWO – BU−

DOWLANY „REM−BUD”Henryk Motucki −
Barlinek,

− ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Zbigniew
Werbolewski − Barlinek

−  ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH − Miro−
sław Bartosiewicz − Barlinek
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Aktywność międzynarodowa miast i gmin staje
się naturalnym elementem życia samorządowe−
go. Rozwijanie związków bliźniaczych uważane
było i jest za niezwykle ważny element w procesie
integracji europejskiej. Pozwalają one nie tylko
na wymianę doświadczeń w różnych dziedzinach
życia lokalnego, ale służą głównie do przełamy−
wania barier dzielących ludzi mieszkających w
gminach różnych państw. Dzięki nim następuje
wzajemne poznawanie się, zrozumienie, toleran−
cja, akceptacja, wspólna praca, spędzanie wol−
nego czasu. Tego typu inicjatywy są silnie propa−
gowane i wspierane przez UE.

Gmina Barlinek dba o poszerzanie więzi z
miastami Europy. Świadczy o tym aktywny roz−
wój współpracy z trzema miastami partnerskimi:
Schneverdingen (Niemcy), Eksjö (Szwecja) i
Courrieres (Francja) w latach 1999−2002. Przed−
miotem bliskich kontaktów i wspólnych działań
były różne dziedzin życia społecznego i gospodar−
czego, w tym: ochrona środowiska, kultura, oświa−
ta, opieka społeczna, sport, turystyka, gospo−
darka, itd.

Współpraca z gminą Schneverdingen
W latach 1999−2002 można było zaobserwo−

wać kontynuację nawiązanej wcześniej współ−
pracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami z
gminy Barlinek i Schneverdingen., w tym m.in.:
Barlineckim Towarzystwem Polsko−Niemieckim
a Towarzystwem Niemiecko−Polskim ze Schne−
verdingen, pszczelarzami i ochotniczymi straża−
mi pożarnymi.

W ramach współpracy szkół Liceum Ogólno−
kształcące w Barlinku kontynuowało współpra−
cę z Kooperative Gesamtschule w Schneverdin−
gen. Podczas spotkań zrealizowane zostały m.in.
wspólne projekty tematyczne: w 1999r. w Barlin−
ku: projekt „Korzenie”; w Schneverdingen: pro−
jekt „Przyroda Lunerburger Heide”, w 2000r. w
Barlinku: projekt „Problemy współczesnej mło−
dzieży – uzależnienia” oraz „Fryderyk Chopin –
sercem Polak, a talentem świata obywatel”; w
Schneverdingen: projekt międzynarodowy, w któ−
rym dodatkowo uczestniczyły grupy z USA, Fran−
cji i Włoch.

We współpracy szkół uczestniczyli również
nauczyciele. Organizowali oni weekendowe se−
minaria przygotowawczo−podsumowujące, pod−

czas których omawiali przebieg dotychczasowej
wymiany młodzieżowej, ustali terminy i tematy
następnych spotkań oraz wymieniali swoje do−
świadczenia w pracy nauczycielskiej.

W ramach współpracy Barlinek – Schnever−
dingen kontakty utrzymywał również Lions Club
Schneverdingen. Przedstawiciele tej organizacji
uczestniczyli w uroczystości charteru Lions Club
Barlinek w czerwcu 2002r..

Również w dziedzinie kultury kontynuowano
nawiązaną w przeszłości współpracę poprzez po−
szczególne zespoły artystyczne. W ramach kultu−
ralnej wymiany corocznie organizowane były mię−
dzy innymi polsko−niemieckie warsztaty ceramicz−
ne, teatralne i plastyczne, w których uczestni−
czył teatr „Wiatrak”, pracownia ceramiki unika−
towej oraz pracownia plastyczna z Barlinka.
Wspólne działania realizowano np. w ramach
projektów „Kultura Europy bez granic”, „Stacja
Europa”. Wymiany chóru „Halka” z zespołem
akordeonistów „Harmonikafreunde” ze Schne−
verdingen oraz dziecięcego zespołu tanecznego
„Uśmiechy” z dziecięcym zespołem „Mouse” ze
Schneverdingen również dokonywane były kilka
razy w ciągu minionego okresu. Podczas spotkań

prowadzone były warsztaty muzyczne i taneczne,
których finałem były wspólne koncerty dla miesz−
kańców miast. W czerwcu 2001 roku zespół „Har−
monikafreunde” wspólnie świętował w Barlinku
5−lecie istnienia chóru „Halka”. Podczas oficjal−
nych uroczystości zaprezentował specjalny pro−
gram artystyczny na wspólnych koncertach dla
mieszkańców Barlinka w Domu Kultury oraz w

Dni Schneverdingen w Barlinku
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Kościele. Wiele znajomości zawartych w ramach
oficjalnej współpracy przekształciło się już
w prawdziwe, szczere przyjaźnie, podtrzymywa−
ne stałą korespondencją oraz prywatnymi spo−
tkaniami.

Aby umożliwić mieszkańcom naszych miast
bliższe poznanie gminy partnerskiej bez koniecz−
ności wyjazdu, zorganizowane zostały „Dni Bar−
linka w Schneverdingen” w maju 2000r. oraz
„Dni Schneverdingen w Barlinku” w czerwcu
2002r.

W ramach „Dni Barlinka w Schneverdingen”,
podczas których duża grupa mieszkańców, przed−
stawicieli wielu organizacji oraz zespoły kultu−
ralne z Barlinka (teatr „Wiatrak”, zespół tanecz−
ny „Uśmiechy”, chór „Halka”) gościły w Schne−
verdingen prezentując nasze miasto oraz bardzo
bogaty program artystyczny. Wystawiono rów−
nież wówczas prace malarskie i grafiki Romany
Kaszczyc oraz zdjęcia i pamiątki z Barlinka. Cie−
kawym wydarzeniem było wspólne nabożeństwo
ekumeniczne, podczas którego Burmistrz Bar−
linka przekazał w darze, jako symbol przyjaźni,
szkatułkę z ziemią z Barlinka.

„Dni Schneverdingen w Barlinku” uatrak−
cyjniły obchody Dni Barlinka w 2002r. Miesz−
kańcy oraz turyści mogli uczestniczyć w koncer−
tach chóru kościelnego, orkiestry dętej oraz 30−
osobowej orkiestry mandolinistów ze Schnever−
dingen. Ponadto gościliśmy również w tym czasie
Królową Wrzosu, która wybierana jest co roku w
Schneverdingen podczas największego w regio−
nie Lüneburg święta zwanego „Heideblütenfest”.
W celu przybliżenia informacji o gminie Schne−
verdingen, jej walorów i atrakcji prezentowana
była wystawa fotograficzna oraz stoisko z gadże−
tami promocyjnymi Schneverdingen.

Tego typu inicjatywy przyczyniają się do wza−
jemnego poznawania się lokalnych społeczności
oraz rozwijania i wspierania indywidualnych kon−
taktów między mieszkańcami i organizacjami
gminnymi.

Współpraca z gminą Eksjö
W okresie 1999−2002 nastąpił ogromny roz−

wój kontaktów między mieszkańcami naszych
gmin, rozszerzono zakres realizowanej współ−
pracy, stworzono warunki do nawiązania i re−
alizowania współpracy przez różne grupy spo−
łeczno−zawodowe, umożliwiono mieszkańcom
bliższe poznanie kraju miasta partnerskiego.
Większość działań w zakresie tej współpracy
przeprowadzana była w ramach wspólnych pro−
jektów, na których realizację uzyskano głów−
nie dofinansowanie z Unii Europejskiej,
Szwedzkiej Agencji Międzynarodowej Współpra−
cy i Rozwoju (SIDA), WFOŚiGW.

W ciągu ostatnich czterech lat ze współpracy
naszych miast korzystała przede wszystkim mło−
dzież. Zrealizowano kilka wspólnych projektów z
ich udziałem.

W sierpniu 2001 roku 15 osobowa grupa
młodzieży z Barlinka wzięła udział w między−
narodowym programie „Trzy formy sztuki w
jednej” w Eksjö realizowanej w ramach pro−
gramu YOUTH UE.

W 2001 roku grupa młodzieży ze szkół śred−
nich z naszej gminy zainteresowana sprawami
integracji europejskiej nawiązała kontakt z mło−
dzieżą z Eksjö, która na zasadach wolontariatu
angażuje się w pracę Biura Carrefour UE.

W 2001 nawiązano również kontakt między
dwiema klasami gimnazjalnymi z Barlinka i z
Eksjö. Początkowo młodzież utrzymywała tylko
kontakt drogą internetową. W maju 2002r. do−
szło ostatecznie do spotkania obu klas w Barlin−
ku. Młodzież wspólnie uczestniczyła w lekcjach
szkolnych, zwiedzała miasto i okolice, zapoznała
się z historią ziemi barlineckiej i brała udział w
różnych działaniach integracyjnych.

W latach 2001−2002 realizowany był wspól−
ny projekt pod nazwą „Młodzież dla środowi−
ska”, w którym uczestniczyła młodzież gimna−
zjalna z Barlinka i Eksjö. Projekt dofinansowy−
wany był ze szwedzkiego programu SIDA. Mło−
dzież wzięła udział w wykładach, seminariach,
warsztatach z zakresu ekologii, odwiedziła
oczyszczalnie ścieków, zakłady odpadów oraz
samodzielnie przeprowadzała badania w dzie−
dzinie ochrony środowiska. Celem tego typu pro−
jektów było nie tylko podniesienie poziomu świa−
domości ekologicznej młodych ludzi, ale również
zapoznanie ich z dorobkiem kulturalnym, trady−
cją czy standardami istniejącymi w innych kra−
jach, doskonalenie umiejętności językowych
w bezpośrednich kontaktach osobistych oraz
nawiązanie nowych znajomości.

W maju 2002 roku rozpoczęto młodzieżowa
współpracę w dziedzinie sportu. W dniach 30
maj − 2 czerwiec w Barlinku zorganizowano roz−
grywki piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców z
Barlinka i Eksjö. Spotkanie zostało dofinanso−
wane ze środków programu LIDER+ UE.

W ciągu minionego okresu gminy wzajemnie
informowały się o swojej działalności, zachodzą−
cych zmianach, istotnych wydarzeniach, obcho−
dach, planach, itp. Zapraszano delegacje z mia−
sta partnerskiego do wzięcia udziału w ważnych
uroczystościach lokalnych.

Dni Eksjö w Barlinku VIII 2002r.
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Organizowane były również spotkania dla re−
prezentantów władz gmin oraz radnych. Głów−
nym ich celem jest zapoznanie się z funkcjono−
wanie samorządów terytorialnych w innych kra−
jach, w tym krajach członkowskich Unii Euro−
pejskiej, wymiana doświadczeń oraz opinii o dzia−
łalności gmin, porównanie zakresu oraz sposobu
działań władz lokalnych, wspólna dyskusja na
temat zasad demokracji lokalnej we Wspólnocie
Europejskiej.

Średnio raz w roku odbywały się oficjalne
spotkania władz lokalnych, podczas których usta−
lano dalsze plany współpracy gmin, czy progra−
my współpracy poszczególnych instytucji, szkół,
organizacji i in. grup, analizowano dotychczaso−
wy przebieg działań, oceniano osiągnięte efekty.

Na przykład w październiku 2000 r. miała
miejsce wizyta przedstawicieli władz z gminy
Eksjö w Barlinku, której głównym celem było
zbadanie przebiegu i rezultatów dotychczasowej
współpracy naszych gmin oraz przeanalizowa−
nie potrzeby jej kontynuowania. Goście zapo−
znali się z wystawą przedstawiającą historię oraz
dotychczasowe osiągnięcia współpracy Barlinek
− Eksjö, odwiedzili instytucje realizujące współ−
pracę, uczestniczyli w spotkaniu z Marszałkiem
Województwa Zachodniopomorskiego w Szczeci−
nie. Na spotkaniu Zarządu MiG Barlinek zapre−
zentowano propozycje przyszłej współpracy, w
tym m.in. plan zorganizowania Dni Eksjö w Bar−
linku w 2002 roku, uczestnictwa gminy Barli−
nek w obchodach jubileuszu 600−lecia miasta
Eksjö, nawiązania współpracy w dziedzinie rol−
nictwa, turystyki, kultury i rozwoju gospodar−
czego oraz umożliwienia kontaktu między rad−
nymi miasta Eksjö i Barlinek.

W roku 1999 do współpracy z Eksjö włącze−
ni zostali również pracownicy urzędów obu miast.
Uczestniczyli oni między innymi we wspólnej ak−
cji „Sprzątanie Świata” w Barlinku (1999r.) oraz
w seminarium w Eksjö na temat standardów
funkcjonowania administracji samorządowej w
UE (2000r.) w ramach projektu p.n. „Polscy pra−
cownicy instytucji lokalnych w zjednoczonej Eu−

ropie” dofinansowanego ze środków programu
Miast Bliźniaczych UE.

Współpraca zataczając coraz szersze kręgi
objęła swoim zasięgiem również i inne instytucje,
w tym instytucje opieki medycznej. Personel me−
dyczny szpitala w Barlinku ma dzięki temu moż−
liwość wymiany wiedzy i doświadczeń z pracow−
nikami szpitali z Eksjö. We wrześniu 2000 roku
delegacja lekarzy i pielęgniarek z szpitala okuli−
stycznego w Eksjö odwiedziła szpital w Barlinku
w celu nawiązania współpracy. Goście zapoznali
się m.in. z funkcjonowaniem opieki medycznej w
Barlinku, spotkali się z personelem naszego szpi−
tala oraz przekazali podstawowe materiały dla
wyposażenia gabinetu w Przychodni Okulistycz−
nej w Barlinku.

W okresie 1999−2002 prowadzono również
działania w celu nawiązania współpracy go−
spodarczej z gminą Eksjö. Organizowano wspól−
ne spotkania przedstawicieli biznesu z obu
gmin, prezentowano m.in. działalność firm z
terenu naszych gmin i przeprowadzano roz−
mowy na temat możliwości nawiązania kon−
taktów gospodarczych z miejscowymi firmami.
Jednocześnie również za pośrednictwem part−
nerów poszukiwano inwestorów z terenu gmi−
ny Eksjö i innych gmin w Szwecji zaintereso−
wanych prowadzeniem działalności gospodar−
czej na terenie naszej gminy.

W październiku roku 2001 w Eksjö odbyły się
spotkania tematyczne przedstawicieli różnych
dziedzin życia gospodarczego i społecznego: le−
śników, lekarzy, rolników, nauczycieli, przedsię−
biorców, osób zajmujących się kulturą, sportem,
opieką społeczną, a także grup młodzieży w celu
nawiązania kontaktów w poszczególnych dziedzi−
nach. Spotkania te dały uczestnikom nie tylko
możliwość zapoznania się ze sposobem pracy w
poszczególnych instytucjach naszych gmin oraz
wymiany doświadczeń między nimi, ale również
przyczyniły się do powstania wielu ciekawych
pomysłów przyszłych działań, również w ramach
dalszej współpracy. Uczestnicy wzięli wówczas
również udział w szkoleniu na temat UE przepro−

Dni Eksjö w Barlinku VIII 2002r.
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wadzonym przez pracowników Biura Carrefour z
Eksjö – biura Komisji Europejskiej zajmującego
się wspieraniem rozwoju regionalnego. Powyższe
spotkania zostały dofinansowane ze środków pro−
gramu Miast Bliźniaczych UE.

We wrześniu 2001 roku zapoczątkowano
współpracę w dziedzinie pomocy i opieki społecz−
nej. W Barlinku odbyło się wówczas spotkanie
przedstawicieli tejże działalności z Barlinka i
Eksjö, podczas którego uczestnicy zapoznali się
m.in. z funkcjonowaniem opieki społecznej w obu
krajach oraz warunkami i sposobem pracy w tej
dziedzinie. Jednocześnie po raz pierwszy włączo−
no do współpracy osoby niepełnosprawne i upo−
śledzone. Wzięły one m.in. udział w obchodach
„Święta Słonecznika” w Barlinku oraz w akcji
„Sprzątanie Świata”. Było dla nich, jak i pod−
opiecznych naszego Środowiskowego Domu Sa−
mopomocy wspaniałym doświadczeniem. Powyż−

sze działania otrzymały dofinansowanie z WFO−
ŚiGW w Szczecinie. Gmina Eksjö jest szczegól−
nie zainteresowana rozwijaniem współpracy w
dziedzinie społecznej. Planowane są m. in. kolej−
ne spotkania osób niepełnosprawnych i upośle−
dzonych z gmin partnerskich w ramach specjal−
nie przygotowywanych projektów oraz wspólne
konferencje dla pracowników ośrodków pomocy
społecznej oraz osób odpowiedzialnych za poli−
tykę społeczną w obu gminach.

W sierpniu oraz październiku 2001r. zosta−
ły nawiązane pierwsze kontakty na polu kul−
tury, sportu, turystyki, aktywizacji obszarów
wiejskich oraz z Biurem Carrefour UE w Eksjö.
Spotkania w Barlinku oraz Eksjö poświęcone
były wzajemnemu poznaniu warunków i stan−
dardów działań w poszczególnych dziedzinach
oraz rozważeniu możliwości, kierunków oraz
sposobów realizowania współpracy. Spotkanie
przedstawicieli Biura Carrefour z Eksjö z na−
uczycielami szkół z Barlinka ukazało duże za−
interesowanie szkół z Barlinka pozyskiwaniem
informacji dotyczących funkcjonowania UE,
unijnych programów pomocowych dla dzieci i
młodzieży oraz utrzymywaniem kontaktów

partnerskich i realizowaniem wspólnych pro−
jektów ze szkołami z innych państw.

Jednym z przejawów współpracy gminy Barli−
nek z gminą Eksjö w latach 1999−2002 jest udzie−
lanie przez przyjaciół z Eksjö: Ingemara Frejdh i
Evana Ljungrena wsparcia materialnego dla po−
trzebujących osób i instytucji z gminy Barlinek.
Chodzi tu głównie o pomoc polegającą na przeka−
zywaniu darów w postaci m.in. sprzętu rehabili−
tacyjnego, odzieży, zabawek i innych materiałów,
których zbiórka została zorganizowana w gminie
Eksjö. Szczególnego podkreślenia wymaga m.in.
zorganizowanie przez Ingemara Frejdh w 2000r.
wsparcia finansowego remontu dachu budyn−
ku, w którym mieści się Dom Dziecka w Bar−
linku oraz inicjatywa Pana Evana Ljungrena,
dzięki której niewidoma utalentowana muzycz−
nie dziewczynka z Barlinka nagrała z udziałem
zespołu akompaniującego z Barlinka własną
płytę CD w jego prywatnym studiu nagrań w
Eksjö. Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony
ma być dla niej na kupno specjalistycznego
sprzętu komputerowego .

Bardzo znaczącym wydarzeniem w historii
współpracy naszych gmin były Dni Eksjö w
Barlinku w roku 2002 realizowane w ramach
projektu pn. „Partnerzy w drodze do Unii Eu−
ropejskiej” dofinansowanego z programu PHA−
RE 2000 Unii Europejskiej. Celem tego projek−
tu było między innymi przybliżenie mieszkań−
com naszych gmin warunków i sposobu życia
naszych partnerów: ich kultury, tradycji, zwy−
czajów, środowiska naturalnego i in. oraz
umożliwienie nawiązania bezpośredniego kon−
taktu między naszymi mieszkańcami. „Dni
Eksjö w Barlinku” były podsumowaniem
wszystkich innych działań zaplanowanych w
ramach wspólnego projektu. W czerwcu 2002r.
odbyły się polsko−szwedzkie turnieje piłkar−
skie dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimna−
zjalnych, 28 czerwca w Muzeum Regionalnym
w Barlinku została otwarta wystawa prac arty−
stów z gminy Eksjö inaugurując tym samym
obchody „Dni Eksjö w Barlinku”, kilka dni
przed finałem zaprezentowano filmy szwedzkie
oraz odbyły się pierwsze w ramach naszej
współpracy polsko−szwedzkie warsztaty teatral−
ne oraz animacji filmowej. W czasie Dni Eksjö
w Barlinku mieszkańcy mogli m.in. podziwiać
pokazy huzarów z Eksjö i ułanów ze Szczecina,
prezentacje kultury, obrzędów i zwyczajów
szwedzkich, koncerty organowe i perkusyjne w
wykonaniu artystów z Eksjö, pokazy walk wi−
kingów, prezentacje muzyki szwedzkiej, spró−
bować narodowych dań szwedzkich, poznać
bohaterów dzieł Astrid Lindgren we wspólnym
widowisku „Emil i Pippi w Barlinku”, poznać
gminę Eksjö, uzyskać informacje na temat UE
podczas szkolenia przeprowadzone przez pra−

Święto Słonecznika IX 2001
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cowników Biura Carrefour z Eksjö – biura Ko−
misji Europejskiej zajmującego się wspiera−
niem rozwoju regionalnego.

Dzięki tego typu inicjatywom współpraca mię−
dzy naszymi miastami nabiera większego roz−
machu, stwarzając interesujące możliwości ko−
rzystania z niej dla coraz to szerszej grupy na−
szych mieszkańców. Już teraz planowany jest
dalszy rozwój współpracy między naszymi mia−
stami w dziedzinie kultury, głównie poprzez re−
alizowanie wspólnych projektów pozwalających
na pozyskanie dofinansowania z różnych źródeł
środków pomocowych. Z okazji uroczystych ob−
chodów 600−lecia istnienia miasta Eksjö w roku
2003 Barlinek, jako miasto partnerskie również
zostanie zaproszony do uczestnictwa w tym wiel−
kim święcie.

Plany na przyszłość:
− prezentacja współpracy Barlinek−Eksjö pod−

czas obchodów roku 2003 jako Roku Szwedz−
kiego w Polskiej Polityce Zagranicznej

− powstanie Filii Biura Carrefour z Eksjö w
Barlinku

Współpraca z gminą Courriéres
W latach 1999−2002 ze współpracy naszych

miast korzystał głównie zespół taneczny „Uśmie−
chy” oraz młodzieżowy jazzowy zespół taneczny z
Courrieres. W ramach wymiany młodzież uczest−
niczyła w warsztatach tanecznych, zwiedzała re−
gion gospodarzy, zapoznawała się z jego kulturą,
tradycją, obyczajami. Kulminacyjnym punktem
wymiany były zawsze wspólne koncerty dla miesz−
kańców miasta. Dwukrotnie spotkania zespołów
były dofinansowane ze środków programu YOUTH
Unii Europejskiej.

Podczas oficjalnych spotkań reprezentanci
władz miast partnerskich oraz przedstawiciele
różnych organizacji uczestniczyli w prezentacjach
działalności gminy partnerskiej, zapoznawali się
ze standardami jej funkcjonowania w różnych
dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,
rozwiązań prawnych itp.

Współpraca trójstronna
Współpraca gminy Barlinek ze Schneverdin−

gen i oraz Eksjö doprowadziła w sierpniu 2001
roku do nawiązania bezpośredniej, oficjalnej
współpracy między gminami Eksjö i Schnever−
dingen. Dzięki temu powstało unikalne trójstron−
ne (polsko−niemiecko−szwedzkie) porozumienie
partnerskie gmin. Ma to istotne znaczenie dla
naszych przyszłych stosunków partnerskich oraz
stworzy możliwość realizacji wspólnych projek−
tów o większej skali, kwalifikujących się do dofi−
nansowania z programów pomocowych Unii Eu−
ropejskiej, w tym np. programu INTERREG. Gmi−
ny planują realizować wspólne projekty w zakre−
sie kultury, turystyki, promocji, rozwoju gospo−
darczego i aktywizacji obszarów wiejskich.

Początkiem kontaktów trójstronnych był
wspólny udział burmistrzów z trzech miast part−
nerskich w międzynarodowym spotkaniu bur−
mistrzów w Hanowerze na Międzynarodowych
Targach EXPO 2000 w czerwcu 2000 roku.

Jedną z pierwszych inicjatyw w ramach
współpracy trójstronnej jest nawiązanie kontak−
tów w dziedzinie turystyki. W marcu 2002 roku
odbyło się spotkanie liderów turystyki z gminy
Eksjö, Schneverdingen i Barlinek, w sprawie
możliwości i zasad realizacji wspólnych działań
w celu zintensyfikowania ruchu turystycznego
w poszczególnych gminach, wzajemnej promocji
oraz uzyskania wsparcia finansowego i meryto−
rycznego. Wstępny projekt współpracy obejmuje
m. in. weryfikację grup mieszkańców i turystów
z poszczególnych miast partnerskich zaintere−
sowanych wyjazdem do innego miasta partner−
skiego w celach turystycznych, wzajemną pro−
mocję miast partnerskich głównie poprzez roz−
powszechnianie w czasopismach lokalnych in−
formacji o regionie, o ważnych uroczystościach i
imprezach lokalnych, wzajemną informację na
stronach internetowych gmin, wymianę mate−
riałów promocyjnych w CIT, prezentacje miast
partnerskich w formie wystaw, wspólne publi−
kacje promocyjne, czy wymianę pracowników
sektora turystyki, szkolenia, seminaria. Więk−
szość z powyższych działań miałaby być realizo−
wana w ramach programów pomocowych UE.

Rozgrywki piłki nożnej VI 2002
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PROMOCJA MIASTA I GMINY

Promocja jest ważnym czynnikiem strategii
rozwoju gmin, miast i regionów, coraz bardziej
zyskuje na znaczeniu i jest stosowana obok kon−
kretnych środków wspierania gospodarki i roz−
woju strukturalnego.

Promocja miasta i gminy Barlinek jest niero−
zerwalnie związana za strategią ekorozwoju gmi−
ny, która określa wizję gminy oraz jej podstawo−
we kierunki rozwoju. Podejmowane działania
promocyjne w gminie skierowano na dwa obsza−
ry : promocję zewnętrzną i wewnętrzną.

Ta pierwsza skierowana jest na  kraj i zagra−
nicę, ma na celu wzbudzenie zainteresowania
inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy,
przyciąganie funduszy celowych, promowanie
gminy jako atrakcyjnego ośrodka turystycznego,
zwiększenie liczby turystów, wzrost wpływów z
działalności turystycznej.

Jednym z narzędzi pomocnych w realizacji
tych zamierzeń są targi i prezentacje gminy, stąd
nasz udział w:

* Międzynarodowych Targach Turystycznych
“Tour Salon” w Poznaniu

* Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych
“Inwest Citi” w Poznaniu

* Tagach Turystycznych w Międzyzdrojach
* Targach ITB w Berlinie
* Prezentacji  w Sztokholmie
* Prezentacji w Nantes we Francji
* Targach GLOB Katowice
* Prezentacji “Lato 2002” w Warszawie
* Targach “Welcome to Poland” w Warszawie
* Prezentacji w Meklemburgii − Pomorzu

Przednim

* Brandenburskiej Wystawie Bra−La 2002 w
Niemczech

* Konferencji nt. Emanuela Laskera w Pocz−
damie

* Euroregionalnych Prezentacjach Gospodar−
czych w Szczecinie

 Artykuły sponsorowane o gminie ukazały się
w różnych wydawnictwach:

* Głosie Szczecińskim
* Regional Biznes
* Kurierze Szczecińskim
* Poradniku Turysty 2002
* Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miast i Gmin
* Obserwatorze Zachodniopomorskim
Dla celów promocyjnych wykorzystywane są

także inne środki przekazu:  internet (nowe stro−
ny www), umieszczenie filmu “Barlinek” na ser−
werze internetowym Wytwórni Telewizyjno − Fil−
mowej “Alfa”, informacji o gminie w interneto−
wym serwisie informacyjnym Polskiej Organiza−
cji Turystycznej w Berlinie,  prezentacje multi−
medialne: prezentacja gminy w ramach woje−
wództwa zachodniopomorskiego na płycie “Pol−
ska” wydanej z okazji Targów ITB w Berlinie, na
płycie “Województwo Zachodniopomorskie” re−
alizowanej przez Urząd Marszałkowski, filmy na
kasetach VHS: “Barlinek”, “Gorzów i okolice”,
radio: udział i wygrana w konkursie “Niebieskie
Migdały” ogłoszonym przez Radio Szczecin, ca−
łodzienna relacja z Barlinka na antenie Radia
Szczecin, audycje regionalne w Radiu Lipiany i
telewizja m.in.: udział w konkursie “Skarby Po−
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morza”, program o Emanuelu Laskerze, relacja
z rozgrywek szachowych odbywających się w ra−
mach Festiwalu Szachowego, obchodów “Dni
Barlinka”, wizytówka turystyczna z Barlinka oraz
przekazy filmowe z wielu wydarzeń okoliczno−
ściowych.

W ramach polityki władz miasta wobec miesz−
kańców realizowany jest program promocji we−
wnętrznej, spełnia on rolę informacyjną.

Celem tych działań jest przede wszystkim
integracja lokalnej społeczności i zainteresowa−

nie jej sprawami gminy, zapoznanie mieszkań−
ców z problemami miasta oraz informowanie o
bieżących pracach Rady i Zarządu.

Metody realizacji promocji wewnętrznej:
 wydawanie  bezpłatnego biuletynu infor−
mującego o bieżących pracach Rady i Za−
rządu MiG “Wieści z Ratusza”
 ogłoszenie konkursu na wykonanie pa−
miątki z charakterystycznymi dla naszej
gminy elementami public relations

Znaczące osiągnięcia w zakresie ekologii
(m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Polskiej
Ekologii, III miejsce w konkursie na Najbardziej
Ekologiczną Gminę), organizowanie imprez kul−
turalnych i sportowych o różnym zasięgu w tym
także międzynarodowych i ogólnopolskich (Mię−
dzynarodowy Festiwal Szachowy, Regaty Żeglar−

skie, Jarmark Ceramiczny, Lato Teatralne, Dni
Barlinka) stanowią jedną z ważniejszych form
promocji.

Promocja to również różnego rodzaju gadżety
reklamowe:

* długopisy
* ołówki
* widokówki
* parasolki
* znaczki z herbem
* notesy
* peleryny
* kubki
to także wydawnictwa: informatory turystycz−

ne, plany miasta, kalendarze imprez, informator
o Emanuelu Laskerze, katalog z okazji 40 lecia
pracy twórczej Romany Kaszczyc, udział w wyda−
niu książki “Kiedy kruk był biały” R. Kaszczyc.

W 2000 roku wspólnie z PTTK przeprowa−
dzono przegląd szlaków turystycznych, wykona−
no również niezbędne prace porządkowe zmie−
rzające do poprawy ich stanu, odtworzono w
całości szlak czerwony.

Swoistą formą promocji jest przyznawane co
roku przez Zarząd Miasta i Gminy wyróżnienie −
“Złota Barlinecka Gęsiarka” − którym wynagradza
się osoby, instytucje i podmioty gospodarcze za
szczególny wkład z rozwój gospodarczy miasta.

W 2001 roku Gmina Barlinek przystąpiła do
Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej z którą realizuje wiele przedsię−
wzięć z zakresu turystyki np.: wspólne wystawy,
prezentacje i targi.

W roku 2002 Polska Agencja Rozwoju Tury−
styki S.A. opublikowała audyt turystyczny dla
gmin pojezierza myśliborskiego. Na podstawie
przeprowadzonych analiz uznano gminę Barli−
nek za najlepiej przygotowaną do promocji atrak−
cji turystycznych. Nasze materiały promocyjne
zostały uznane za najlepsze i najbardziej profe−
sjonalne, stanowiące wzorcowy przykład dla in−
nych gmin.
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OPIEKA ZDROWOTNA

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym zaspokajanie potrzeb
mieszkańców w zakresie świadczeń zdrowotnych
należy do zadań własnych gminy. W związku z
tym Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku ma na
uwadze zbieranie, analizowanie i opracowanie
danych o stanie zdrowia i potrzebach zdrowot−
nych ludności mieszkańców gminy Barlinek.

I. Opracowana strategia rozwoju miasta i
gminy Barlinek służy jako instrument osiągania
zamierzonych efektów społecznych.

Stan zdrowia ludności jest pochodną wielu
czynników, w tym oddziaływania środowiska na−
turalnego, poziomu wykształcenia społeczeństwa
i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia dla−
tego też celem Zarządu Miasta i Gminy w Barlin−
ku jest koordynowanie działań zmierzających do
ochrony zdrowia mieszkańców Gminy. Zatem cel
nadrzędny strategii zrównoważonego rozwoju
określa zakres maksymalnych działań ze strony
władz samorządowych w Barlinku zmierzając do
nie obniżenia między innymi infrastruktury spo−
łecznej.

 II. Została przeprowadzona akcja informa−
cyjna o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdro−
wotnej w Barlinku. Opracowana informacja za−
wiera:

− analizę zatrudnienia kadr medycznych i
prowadzonych specjalizacji,

− dni i godziny przyjęć ubezpieczonych,
− kontakt telefoniczny

− ustalony rozkład godzin pracy aptek ogól−
nodostępnych ( dyżurnych) na terenie Bar−
linka.

 III. Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku współ−
pracuje z regionalną Kasą Chorych i Starostą
Powiatu Myśliborskiego. Przykładem może być:
1) Pośredniczenie w stworzeniu możliwości więk−

szej ilości zakontraktowanych usług rehabili−
tacyjnych na terenie gminy Barlinek.

2) Zawarcie umowy z Regionalnym Szpitalem
Onkologicznym w Szczecinie – przedmiotem
umowy było wykonanie badań mammograficz−
nych.

3) Zorganizowanie bezpłatne elektroniczne ba−
dania słuchu.

4) Przedsięwzięcia w sprawie uniemożliwienia li−
kwidacji szpitala.

5) Wydanie zezwolenia na nieodpłatne użyczenie
gabinetów pielęgniarskich w szkołach podsta−
wowych i ponadpodstawowych na terenie Mia−
sta i Gminy Barlinek.

6) Udostępnienie bazy lokalowej przy ul. szpital−
nej 4, której administratorem jest PGK w Bar−
linku oraz dawnej Przychodni przy ul. Szpital−
nej 11, administrowanej przez spółkę BTBS,
celem stworzenia lepszych warunków funkcjo−
nowania podstawowej opieki zdrowotnej.

7) Stworzono warunki do organizacji Pogotowia
Ratunkowego, włącznie z udostępnieniem ga−
rażu.

8) Oddano do użytku obiekty przy Szkole Podsta−
wowej w Mostkowie – w wyniku przetargu świad−
czone są tam usługi przez NZOZ ,,Medyk”.

 IV. Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku kła−
dzie nacisk na program profilaktyczno – lecz−
niczy w szkołach. W związku z tym systema−
tycznie przyjmuje informację na temat opieki
zdrowotnej dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych Miasta i Gminy w Barlinku opra−
cowany przez Zespół Ekonomiczno – Admini−
stracyjny Szkół w Barlinku.

 V. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psy−
chicznego podjęte zostały działania:

1) uniemożliwienie likwidacji poradni zdro−
wia psychicznego

NZOZ “Rehabilitacja”
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2) utworzenie stacjonarnego ośrodka terapii
uzależnienia od alkoholu.

 VI. Decyzją Zarządu Miasta i Gminy w Bar−
linku przeprowadzono zbiórkę publiczną w for−
mie sprzedaży ,, cegiełek”, z przeznaczeniem ze−
branych środków na zakup laparoskopu dla szpi−
tala w Barlinku. Zorganizowano również koncert
charytatywny przy udziale zespołu barlineckiego
,,Friends”, na którym odbyła się licytacja płyt
CD zespołu oraz sprzedaż ,,cegiełek”.

 VII. Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku współ−
pracuje z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz−
twa Zachodniopomorskiego w zakresie zebrania
niezbędnych informacji służących analizie ochro−
ny zdrowia w całym województwie, przykładem
jest rozpowszechnienie ANKIETY (pomocna przy

NZOZ “Eskulap” s.c.

przeprowadzeniu inwentaryzacji posiadanych
zasobów w ochronie zdrowia).

 VIII. W zakresie opieki zdrowotnej profilak−
tycznej nad wszystkimi pracownikami Urzędu
Miasta i Gminy w Barlinku została zawarta umo−
wa pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Barli−
nek a Prywatnym Gabinetem Lekarsko – Stoma−
tologicznym Ryszardem Wojciechowskim.

Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje
badania wstępne, okresowe i kontrolne zgodnie z
art. 229 kodeksu pracy.

 IX. Zarząd Miasta i Gminy w Barlinku wy−
stąpił także z inicjatywą powołania Rady Zdrowia
(zespół ekspercki). Celem miało być opiniowanie
stanu podstawowej opieki zdrowotnej i opraco−
wanie programu jej funkcjonowania.

Nowy Oddz. Ginekologiczno-Położniczy
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OŚWIATA

PLACÓWKI OŚWIATOWE FINANSOWANE PRZEZ MIASTO I GMINĘ BARLINEK

I. Przedszkola
1.Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku,

ul. Kombatantów nr 3− z oddziałami dydaktycz−
nymi 6−latków w budynku przy ulicy Leśnej 1

− Dyrektor mgr Alicja Zagata
 (do 31.08.2002r.)
 mgr Renata Olejnik ( od 01.09.2002r.)

2.Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku,
ul. Podwale nr 11−z oddziałem żłobkowym

− Dyrektora – mgr Teresa Staszak

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w latach 1999-2002

II. Szkoły Podstawowe
Szkoły podstawowe Miasta i Gminy Barlinek

są szkołami 6−cio klasowymi ( zgodnie z reformą
oświaty wprowadzoną w 1999r. ), są to:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku, ul.
Jeziorna 12

− Dyrektor – mgr Danuta Tomiałojć−
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku, ul.

Kombatantów 3
− Dyrektor – mgr Elżbieta Trautman

3. Szkoła Podstawowa w Dziedzicach
− Dyrektor − mgr Maria Kowalska
4.Szkoła Podstawowa w Mostkowie
− Dyrektor − mgr Iwona Galbarczyk
5. Szkoła Podstawowa w Osinie
− Dyrektora – mgr Jolanta Stachowiak
6. Szkoła Podstawowa w Płonnie
− Dyrektor – mgr Bożena Kulczewska
7. Szkoła Podstawowa w Rychnowie
− Dyrektor – mgr Bolesław Kozij
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Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w szkołach podstawowych
Miasta i Gminy Barlinek w latach 1999-2002

III. Gimnazja
Gimnazja zostały powolane do zycia w wyni−

ku Reformy Oświaty w 1999r. Młodzież Miasta i
Gminy Barlinek uczy się w dwóch gimnazjach,
które zlokalizowano w miescie.

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku
mieści się w budynku przy ul. Leśnej 10 i wcho−
dzi w skład Zespołu Szkól Ogólnokształcących –
Dyrektor – mgr Franciszek Snacki;

2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku
znajduje się w budynku przy ulicy Kombatantów
3 – Dyrektor – mgr Barbara Jarosz.

W czerwcu 2002 roku gimnazja opuścili pierw−
si absolwenci – jest to grono 322 uczniów.

Uczniowie w gimnazjach Miasta i Gminy Barlinek w latach 1999 – 2002
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IV. Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące jest jedyną szkołą

średnią, która na mocy porozumienia pomiędzy
Zarządem Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
a Zarządem Miasta i Gminy Barlinek, finanso−
wana jest przez Gminę Barlinek. Liceum wcho−
dzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
przy ulicy Leśnej 10.

Ilość uczniów uczęszczających do Liceum
Ogólnokształcącego w Barlinku w latach 1999 – 2002

V. Zespół Ekonomiczno− Administracyjny
Szkół

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/155/96 Rady Miej−
skiej w Barlinku z dnia 20 czerwca 1996 r. utwo−
rzono Zespół Ekonomiczno−Administracyjny Szkół
w Barlinku celem optymalizacji kosztów obsługi
finansowej szkół. Z dniem 01 stycznia 1996 r.
zmieniło się finansowanie szkół podstawowych.
Cały ciężar funkcjonowania szkół ponosi Gmina.

Od dnia 01 września 1999 r. w ciężar związany z
funkcjonowaniem szkół włączono Publiczne Gim−
nazja Nr 1 i Nr 2.Ustawa o systemie oświaty w
Polsce przekazuje samorządom terytorialnym,
jako zadanie własne, finansowanie przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie
uczniów do szkół i obsługę finansową. Wydatki
na zadania oświatowe gminy są znacząca pozy−
cją w jej budżecie, ilustruje to poniższy wykres.

Udział wydatków placówek oświatowych w ogólnych wydatkach  Miasta i Gminy Barlinek w 2001roku

Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonanie budżetu za 2001 rok
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VI. Terenowy Obiekt Dydaktyczny Akade−
mii Rolniczej w Szczecinie.

W dniu 25.09.1999 r. odbyła się uroczysta
inauguracja I roku akademickiego nowo powoła−
nego Terenowego Obiektu Dydaktycznego Aka−
demii Rolniczej w Szczecinie, którego siedzibą
jest Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku. Umoż−
liwi on mieszkańcom Naszego Miasta zdobycie
wykształcenia i ewentualną kontynuację eduka−
cji w miejscu ich zamieszkania.

 W dniu 23 czerwca 2002 roku pierwszych 28
absolwentów obroniło swoje prace licencjackie.

Pierwsi absolwenci, ich promotorzy i recenzenci

VII. Dowożenie uczniów do szkół
Realizując to zadanie Gmina posługuje się

taborem własnym, zleca część usług przewoźni−
kom oraz wykorzystuje regularne połączenia au−
tobusowe (PKS). Zgodnie z ustawą o systemie
oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r., z póź.
Zmian.) dzieci naszych szkół podstawowych i gim−
nazjów dowożone są do szkół z miejsca zamiesz−
kania. Do szkół podstawowych, kiedy odległość
do szkoły przekracza 3 km, klasy I−IV oraz klasy

Uczniowie objęci obowiązkiem dowożenia do szkół

V−VI i gimnazja, kiedy odległość do placówki wy−
nosi więcej niż 4 km. W celu poprawy stanu
własnego taboru dokonano zakupu 16−miejsco−
wego autobusu DAEWOO LDV we wrześniu 1999
r. We wrześniu 2001 roku tabor własny Gminy
wzbogacony został o autobus Jelcz L080. o war−
tości 266 082,−, potocznie zwanym GIMBUSEM,
który nieodpłatnie przekazany został przez Mini−
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Otrzyma−
ny Gimbus pozwoli utrzymać koszty dowozu
uczniów w 2002 roku na poziomie roku 2001.
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VIII.  Budynki szkolne
Placówki oświatowe maja swoje siedziby w

budynkach, które budowane były w różnych okre−
sach rozwoju kraju. Budynki te, jako obiekty
użyteczności publicznej szybko ulegają zniszcze−
niu, dlatego wymagają systematycznych prac re−
montowych i modernizacyjnych. Sytuacja finan−
sowa Gminy nie pozwala wydatkować kwot wy−
starczających na sfinansowanie kapitalnych re−
montów, które pozwoliłyby uzyskać komfortowe
warunki we wszystkich obiektach szkolnych. Jed−
nak że corocznie przeznacza się pewną pulę środ−
ków na wykonanie najpilniejszych prac remon−
towych. Dyrektorzy placówek, prowadzą oszczęd−
ną gospodarkę środkami budżetowymi, pozysku−
ją sponsorów i starają się dla swoich szkół o
fundusze z innych źródeł, jak np. z Agencji Wła−
sności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Moderni−

zacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, itp. Otrzyma−
ne w ten sposób środki pozwoliły na przeprowa−
dzenie w ostatnich latach wielu remontów.

Wielkość nakładów na prace remontowe w
latach 1999 – 2002 ilustrują poniższe tabele.

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W 1999 ROKU PLACÓWKI OŚWIATOWE NA TERENIE GMINY
BARLINEK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE.

WARTOŚĆ PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W 2000 ROKU

NA TERENIE GMINY BARLINEK
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WARTOŚĆ PRAC REMONYOWYCH WYKONANYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY
BARLINEK - ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA ROK 2001

POTRZEBY REMONTOWE NA ROK 2002
.
L.p.                        opis robót do wykonania koszt robót
.
.PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W BARLINKU
BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BARLINKU ul Leśna 1.
1. Wykonanie elewacji łącznie z wymiana stolarki okiennej. 135.000,−
2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 68.300,−
3. Wymiana instalacji wodociągowo kanalizacyjnej.  29.300,−
4. Malowanie pomieszczeń irenowacja parkietu na sali gimnastycznej. 46.400,−
 RAZEM 279 000.−

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W BARLINKU
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W BARLINKU ul PODWALE
1. Wymiana stolarki okiennej szt. 10, wymiana parapetów zewnętrznych
    oraz parapetu wewnętrznego; Renowacja parkietu . 30 000.−
2. Wykonanie elewacji budynku. 108 500.−

BUDYNEK ŻŁOBKA W BARLINKU ul PODWALE
1. Malowanie sal zabaw i sypialnych oraz ciągów komunikacyjnych. 19 500.−
2. Wymiana stolarki okiennej w salach zabaw i pomieszczeniach
    towarzyszących oraz roboty uzupełniające. 150 000.−

 MAŁA ARCHITEKTURA
 1. Plac zabaw , naprawa schodów betonowych naprawa ogrodzenia. 33 400.−
 RAZEM 341 400.−

SZKOLA PODSTAWOWA NR 1, w BARLINKU ulica. Jeziorna 12
1. Oczyszczenie rynien i rur spustowych z uzupełnieniem zniszczonych,
   wymiana dachówek w pasie nadrynnowym dotyczy budynku głównego 10 000,−
2. Wymiana wykładziny podłogowej w pięciu izbach lekcyjnych oraz na
    holu I piętro.  33 000.−
3. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 140 000.−
4. Wymiana instalacji wodociągowej w pomieszczeniach bloku żywieniowego 20 000.−
5. Adaptacja pomieszczenia na szatnie dla uczniów  23 000.−
    Renowacja parkietu sali gimnastycznej, auli w budynku głównym 45 000.−
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6. Malowanie izb lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych budynku głównego,
    wymiana instalacji elektrycznej  80 000.−
7. Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym / wymiana częściowa / 120 000.−
8. Malowanie elewacji budynku pracowni i sali gimnastyki korekcyjne
   oraz budynku biblioteki 10 000.−
9. Zagospodarowanie terenu – placu pomiędzy budynkiem głównym, a salą gimnastyczną
    Naprawa drogi dojazdowej
  RAZEM 481 000,−

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIEDZICACH
1. Wymiana wykładziny podłogowej w trzech izbach lekcyjnych. 35 000.−
2. Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniu bloku żywieniowego i sanitariatu 9 000.−
3. Konserwacja dachu krytego papą 30 000.−
4. Wymiana armatury sanitarnej w sanitariatach 12 000.−
5. Wykonanie oświetlenia terenu przy szkole 15 000.−
6. Malowanie ciągu komunikacyjnego parter i I piętro cyklinowani parkietu 18 000.−
 RAZEM 119 000.−

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSTKOWIE
1. Wymiana wykładziny podłogowej w izbach lekcyjnych oraz położenie
    płytek ceramicznych na ciągu komunikacyjnym  budynku głównego 75 000.−
2. Wymiana opraw oświetleniowych w izbach lekcyjnych 12 000.−
3. Malowanie izb lekcyjnych i ciągu komunikacyjnego 28 000.−
 RAZEM 115 000.−

SZKOŁA PODSTAWOWA W OSINIE
1. Wykonanie zadaszenia – ganka przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły 3 000.−
2. Remont dachu 40 000.−
3. Konserwacja ogrodzenia wykonanego z siatki  5 000.−
4. Wykonanie oświetlenia terenu szkolnego  5 000.−
5. Wymiana stolarki okiennej do izb lekcyjnych 30 000.−
 RAZEM 83 000.−

SZKOŁA PODSTAWOWA W PŁONNIE
1. Remont dachu papowego , przemurowanie kominów ponad dachem.
    Wykonanie posadzki betonowej, wykonanie tynku zewnętrznego 27 000.−
2. Malowanie izb lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących. Wymiana wykładziny
    podłogowej w izbach lekcyjnych. Remont pomieszczeń sanitarnych 38 000.−
3. Wykonanie oświetlenia terenu szkolnego. 5 000.−
 RAZEM 70 000.−

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCHNOWIE
1. Roboty dekarskie 20 000.−
2. Remont ciągu komunikacyjnego 20 000.−
3. Wykonanie zadaszenia przy wejściu do sanitariatów 15 000.−
4. Wymiana opraw oświetleniowych w izbach lekcyjnych. 4 000.−
 RAZEM 59 000.−

 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1, W BARLINKU, ul. Leśna 10,
1. Remont dachu budynku 220 000.−
2 Wykonanie posadzki z płytek kamionkowych ciągi komunikacyjne,
    hol oraz stołówka szkolna. 68 000.−
3. Wymiana stolarki okiennych w izbach lekcyjnych i ciągu komunikacyjnym.  60 000.−
4. Malowanie ciągów komunikacyjnych. 35 000.−
6. Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej wraz z wykonaniem
    zabezpieczeń okien 40 000.−
7. Wymiana stolarki okiennej do izb lekcyjnych w pawilonie parterowym 100 000.−
8. Wymiana instalacji gazowej do bloku żywieniowego 18 000.−
9. Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego od strony ulica Leśna przy budynku sali
    gimnastycznej do drugiego wjazdu na boisko. 45 000.−
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9. Remont płyty stadionu sportowego przy szkole, między innymi
    wykonanie nowej nawierzchni płyty.
 RAZEM 586 000.−

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2, W BARLINKU, ul. Kombatantów 3,
1. Remont dachu budynku 135 000,−
2. Malowanie stolarki okiennej w dwóch segmentach dydaktycznych. 7 000.−
3. Wymiana płytek PCV na płytki kamionkowe w ciągu komunikacyjnym
    Pawilonu trzy kondygnacje 95 000.−
 RAZEM  237 000.−

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BARLINKU ULICA LEŚNA
1.Remont dachu 47 800.−
2. Malowanie izb lekcyjnych i pomieszczeń towarzyszących, wymiana stolarki
    okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wymiana drzwi
    do izb lekcyjnych, wymiana wykładzin podłogowych pcv, wymiana instalacji
    elektrycznej i instalacji wodno−kanalizacyjnej 150 000,−
 RAZEM 247 600.−

IX. Realizacja zadań placówek
Mimo ograniczonych środków na zajęcia po−

zalekcyjne, szkoły nie zaniechały przygotowań
uczniów do konkursów przedmiotowych, co za−
owocowało laureatami na szczeblu wojewódzkim.

Szkoły od kilu lat prowadzą konkursy na
szczeblu gminnym (m. in. konkurs ortograficzny,
ekologiczny, humanistyczny), ogólnokrajowym (ta−
bliczka mnożenia) i międzynarodowym (Kangur).

W ostatnich latach rozwijana była współpra−
ca międzynarodowa ze szkołami w Szwecji (Eks−
jo) i Niemczech (Schneverdingen). Zaowocowało
to licznymi wymianami młodzieży poszczególnych
szkół (SP−1, SP−4, L.O. PG−1 i PG−2 w Barlinku).

Współpraca ta rozwija się w kilku dziedzi−
nach: ekologicznej, komunikacyjnej (korespon−
dencja internetowa) i wymiany młodzieży. Pod−
stawą takiej współpracy jest pogłębienie znajo−
mości tak języka, jak i dziedzictwa kulturowego
oraz obyczajów przyjaciół z zagranicy. Wspomnieć
należy, że uczniowie i nauczyciele aktywnie
uczestniczą, a często współorganizują miejskie
imprezy kulturalne, sportowe i państwowe.

Reasumując można stwierdzić, że szkoły nie
tylko przekazują wiedzę, ale także czynnie uczest−
niczą w wychowaniu Młodego Obywatela Europy.

X.Doskonalenie kadry pedagogicznej
 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i wymo−

gami Karty Nauczyciela, kadra pedagogiczna pla−
cówek oświatowych ponosi swoje kwalifikacje za−
wodowe poprzez dokształcanie na studiach po−
dyplomowych, uzyskiwanie kwalifikacji do na−
uczania więcej niż jednego przedmiotu jak rów−
nież poprzez pokonywanie kolejnych szczebli
awansu zawodowego. W latach 2001−2002 awans
zawodowy z nauczyciela stażysty na nauczyciela
kontraktowego uzyskało14 osób. Stopień nauczy−
ciela mianowanego otrzymało 8 nauczycieli kon−
traktowych. Najwyższy stopień awansu zawodo−

wego czyli tytuł nauczyciela dyplomowanego po−
siada obecnie troje nauczycieli, a w stosunku do
siedmiu osób rozpoczęte jest postępowanie egza−
minacyjne.

Nauczyciele podnoszący lub zmieniający swoje
kwalifikacje mogą otrzymać dofinansowanie do
opłat za studiach. Szczególnie preferowani są
nauczyciele kształcący się w specjalnościach de−
ficytowych, czyli nauczyciele języków obcych (
angielski, niemiecki) oraz nauczyciele matema−
tyki. Od 2002 roku dofinansowania zostają przy−
znawane na szczeblu gminy (poprzednio należało
zwrócić się do Kuratora). Na ten cel jak i na
wszelkie inne formy dokształcania i doskonale−
nia zawodowego nauczycieli Gmina przeznaczyła
w 2002 roku kwotę 56 tysięcy złotych.
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XI. Podsumowanie
Reforma systemu edukacji wymagała od władz

centralnych uchwalenia kilku ustaw i rozporzą−
dzeń, w wyniku czego możliwe było dokończenie
procesu przekazywania szkół i placówek jednost−
kom samorządu terytorialnego.

Ustanowienie nowego ustroju szkolnego, do−
konanie podziału kompetencji pomiędzy samo−
rządami jako organami prowadzącymi szkoły i
placówki oraz kuratorem, jako organem sprawu−
jącym nadzór pedagogiczny. Biorąc pod uwagę
skalę wprowadzonych zmian, możemy powiedzieć,
że początek reformy systemu edukacji odbywa
się przy bardzo dużym zaangażowaniu gmin. Na−
leży tu podkreślić, że ogromną pracę wykonał
Samorząd, który przygotował sieć szkolną , zor−

Struktura wykształcenia nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Barlinek

ganizował zajęcia w szkołach oraz uruchomił sys−
tem dowożenia dzieci.

Powstałe gimnazja stworzyły dobre warunki
integracji uczniów, organizuje się w nich cieka−
we formy pracy z uczniami. W 2002 roku pierwsi
absolwenci gimnazjów opuścili mury szkół.

W naszych szkołach powszechnym zjawiskiem
jest dożywianie uczniów. Najczęstszymi formami
dożywiania stosowanymi przez szkoły są posiłki
jedno lub dwudaniowe. Dyrektorzy szkół szukają
różnych form pomocy. Od kilku lat, coraz więcej
dzieci korzysta z posiłków finansowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku. Cena
obiadu skalkulowana jest według wsadu do ko−
tła i nie przewyższała dotychczas 2,80 zł.
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POMOC SPOŁECZNA

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, A BEZPOŚREDNIO
PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ MAJĄ NA CELU UMOŻLIWIENIE JEDNOSTKOM,
RODZINOM PRZEZWYCIĘŻENIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ W
STANIE POKONAĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE ŚRODKI, MOŻLIWOŚCI I UPRAWNIENIA

Lata 1999−2002, które obejmuje niniejszy ra−
port o stanie pomocy społecznej w naszej gminie
Barlinek to okres przemian, wdrażania reform, a
dla tut. ośrodka realizacja założeń programo−
wych w formie działań kompensacyjnych i profi−
laktycznych w oparciu o aktualną sytuację spo−
łeczną, która ma bezpośredni wpływ na działal−
ność ośrodka, ukierunkowuje ją i ustanawia prio−
rytety.

Realizowaliśmy zadania wynikające z “Usta−
wy o pomocy społecznej” oraz Programu działań
pomocy społecznej Gminy Barlinek, byliśmy też
uczestnikami budowania strategii ekorozwoju
naszej Gminy w dążeniu do celu nadrzędnego
jakim jest: “wysoka jakość życia mieszkańców
Gminy”.

Wykaz problemów społecznych które zdomi−
nowały pracę socjalną i mają wpływ na jej dzia−
łalność na podstawie analizy lat 1999−2002:

1. Bezrobocie jako główne zagrożenie dla pra−
widłowego funkcjonowania rodzin. Bezro−
bocie ma znaczący wpływ na lokalną polity−
kę społeczną na szereg przedsięwzięć po−

dejmowanych przez Samorząd oraz rozmiar
świadczeń udzielonych przez Ośrodek Po−
mocy Społecznej.

2. Rodziny wielodzietne i rodziny niepełne to
liczna grupa rodzin wymagających wspar−
cia i różnorodnej pomocy

3. Długotrwała choroba w rodzinie, niepełno−
sprawność − to przyczyny dla których osoby
bądź całe rodziny są stałymi podopiecznymi
korzystającymi ze środków pomocy społecz−
nej.

4. Bezradność rodzin w sprawach opiekuń−
czych i prowadzenia gospodarstwa domo−
wego jest przyczyną dla której grupa ww.
rodzin wymaga pomocy finansowej, a także
pracy socjalnej.

W załączeniu wykaz rodzin korzystających z
pomocy finansowej tut. ośrodka ze względu na
czynnik niekorzystny, który kwalifikował daną
rodzinę do pomocy na przestrzeni 1999−2002
roku (tabela):

Liczba rodzin
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Na przełomie minionych lat 1999-2002 realizacja wymienionych zadań przez OPS Barlinek przedstawiała się wg
następujących kwot (tabela):

Walka z ubóstwem to bezpośrednia pomoc
dzieciom z najuboższych rodzin poprzez sfinan−
sowanie dożywiania w szkołach miejskich i wiej−
skich, ze środków tut. ośrodka.

Zadanie to zapoczątkowane w minionych la−
tach kontynuujemy, uznając je za nadrzędne w
naszym działaniu na rzecz dzieci i rodzin. Na
przestrzeni lat 1999−2002 z tej formy pomocy
korzystało na bieżąco około 600 uczniów w ciągu
jednego roku, co proporcjonalnie do otrzymywa−
nych środków stanowi znaczną pomoc dla rodzin
mających problemy finansowe bądź opiekuńczo−
wychowawcze.

Interwencja pracownika socjalnego to skiero−
wanie dziecka na bezpłatne dożywianie, wyjazd
na kolonie letnie, uczestnictwo w zajęciach inte−
gracyjnych świetlicy szkolnej, udzielenie pomocy
materialnej, bądź rzeczowej. Z analizy minionych
lat, można jednoznacznie stwierdzić, że nastąpił
wzrost zagrożeń wobec dzieci, na skutek choroby

alkoholowej rodzica lub obojga, spotykamy w swej
pracy wzrost rodzin problemowych dlatego też
potrzebne są działania opierające się na pełnej
współpracy wszystkich zainteresowanych, któ−
rzy troszczą się o prawidłowe funkcjonowanie
rodziny.
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Schemat możliwości interwencji pracownika socjalnego na rzecz rodziny problemowej

Od lat tut. Ośrodek Pomocy Społecznej był
współorganizatorem  kolonii letnich i tak  przy
współpracy m.in. z  Caritasem,  wysyłał dzieci z
najuboższych rodzin, zagrożonych patologią do
ośrodków kolonijnych, pozyskując  też miejsca
dla uczestników z innych źródeł, gdyż potrzeby
były ogromne. Dysponując niewielką kwotą środ−
ków na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci
i młodzieży otrzymał fundusze z budżetu Gminy,
ze środków na  przeciwdziałanie alkoholizmowi,
dzięki którym znaczna liczba dzieci z rodzin dys−
funkcyjnych skorzystała z tej formy wypoczynku.

Uczestnicy koloni letnich i innych form zorganizowanego wypoczynku na przestrzeni minionych lat:

Półkolonie “żeglowanie”

Pełna realizacja zadań z zakresu pomocy na
rzecz rodzin to wiedza, poziom wykształcenia re−
prezentowany przez pracowników socjalnych
ośrodka.

W związku z tym istnieje konieczność  stałego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez
uzupełnianie wykształcenia oraz potrzeba zgłę−
biania tajników przemian społecznych, przyswa−
jania wszelkich innowacji i czynnego uczestnic−
twa w środowisku lokalnym. Są to względy, które
mobilizują pracowników socjalnych ośrodka do
podnoszenia stopnia kwalifikacji poprzez naukę
w systemie zaocznym na uczelniach uniwersy−
teckich, wyższych pedagogicznych i policealnych.

W efekcie jedenastu pracowników zaangażo−
wanych w pracę socjalną posiada już dyplom

ukończenia studiów wyższych, a pozostali pra−
cownicy legitymują się dyplomem studium poli−
cealnego − pracownika socjalnego.

W latach 1999−2002 Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej przy współpracy z innymi podmiotami,
był bezpośrednim realizatorem Gminnego Pro−
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który zatwierdzony na mocy
Uchwał, przez Radę Miejską działał na rzecz two−
rzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwo−
ściowej.

Jako kierownik OPS−u  byłam jednocześnie
koordynatorem tego programu pełniąc funkcję
Pełnomocnika Zarządu d/s Rozwiązywania Pro−
blemów Alkoholowych naszej gminy. W zakresie
zadaniowym realizacja Gminnego Programu
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1999−2002 przedstawiała się następująco:
1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna

dla osób uzależnionych od alkoholu i narko−
manii.

Podstawowa pomoc w zakresie terapii i reha−
bilitacji świadczona była przez Poradnię Lecze−
nia Uzależnień. Obsadę kadrową stanowi:

− Pan Marian Pędziszczak − psycholog, tera−
peuta;

− Pan Wojciech Światłowski − terapeuta, pe−
dagog.

W razie potrzeby Poradnia udziela pomocy w
innych nie mniej groźnych uzależnieniach, szcze−
gólnie narkomanii i lekomanii.

Pomocy udzielono:
* w 1999 roku  − 317 porad,
* w 2000 roku  − 710 porad specjalistycznych,
* w 2001 roku  − 777 porad konsultacyjnych,

      − 193 porady psychologiczne,
      − 1387 indywidualnych sesji.

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna reali−
zowana była również przez Barlinecki Klub Abs−
tynenta w formie:

− obozów terapeutycznych,
− zajęć ogólnoterapeutycznych dla członków
klubu i ich rodzin,

− cotygodniowych meetingów,
− poradnictwa i konsultacji,
− działalności grup Al−Anon i telefonu za−
ufania.

W trosce o dzieci z rodzin problemowych, gdzie
alkoholizm rodzica nie pozwala na prawidłowe
funkcjonowanie, w 2001 roku, przy OPS oraz
BKA, uruchomiono świetlicę opiekuńczą “Magno−
lia”. Wymieniona świetlica to realizacja progra−
mu poprzez odpowiednie formy dydaktyczne, dys−
kusje, informacje na temat przemocy i zagrożeń
jakie niesie alkohol, narkotyki, a przede wszyst−
kim organizacja czasu wolnego.

2. Ochrona przed przemocą i pomoc ro−
dzinom z problemem alkoholowym oraz nar−
kotykami.

Ochrona przed przemocą to m.in. izolacja

osób nietrzeźwych i tak w Izbie Wytrzeźwień w
Gorzowie Wlkp. (na mocy porozumienia i finan−
sowania ze środków gminnych) umieszczono na
przestrzeni lat:

* 1999 − 89 osób,
* 2000 − 94 osoby (89 mężczyzn, 5 kobiet),
* 2001 − 123 osoby (114 mężczyzn, 6 kobiet,
   3 nieletnich).
Ukierunkowana pomoc w zakresie interwen−

cji, oraz ochrony przed przemocą, przeciwdziała−
nia i zwalczania narkomanii to działalność tzw.
“Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie i prze−
ciwdziałania przemocy”. Specjaliści, terapeuci
świadczą swą pomoc w trosce o kondycję rodzi−
ny, o jej rozwój w nadrzędnym celu, żebyśmy
mieli więcej rodzin szczęśliwych, a mniej proble−
mowych. Specjaliści Punktu Konsultacyjnego o
odpowiednich kwalifikacjach, na zaproszenie pe−
dagogów szkolnych prowadzą spotkania w szko−
łach w ramach tzw. pedagogizacji rodziców. Na
spotkaniach tych uczą rozpoznawać zagrożenia
jakie niosą narkotyki, ukierunkowują jak należy
przeciwstawić się najmniejszym oznakom pierw−
szych kontaktów ze środkami odurzającymi i gdzie
należy zwrócić się o pomoc. W tym celu, rok
rocznie zakupuje się odpowiednie identyfikatory
środków uzależniających, a także tzw. testery na
obecność narkotyku, które bezpośrednio trafiają
do zainteresowanego rodzica.

3.Działania profilaktyczne.
Szanse profilaktyki zwiększają się, jeżeli po−

trafimy dostrzec zjawisko w jak najwcześniej−
szym stadium i podejmiemy natychmiastowe kro−
ki zapobiegawcze dążąc do likwidacji niepożąda−
nych skutków. W związku z powyższym założe−
niem realizując Gminny Program wiele miejsca
poświęcamy tym zadaniom, które w efekcie będą
zapobiegać i przeciwdziałać.

Profilaktyka to także pełna informacja na
temat zagrożeń od alkoholu i  narkotyków, która
wskazuje sposoby zapobiegania uzależnieniom,
dlatego też starano się informować społeczność
na temat tych uzależnień oraz pomocy terapeu−
tycznej i prawnej.

Urodziny uczestników SDP

Rocznica grupy Art “Magnolia”. Spotkanie grup całego
Pom. Zach. 2001r.
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Podstawę stanowią tzw. profesjonalne programy profilaktyczne, zatwierdzane przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były to:

W tym celu korzystano z bezpośrednich kon−
taktów z młodzieżą, rodzicami, a także informo−
wano poprzez prasę lokalną: “Echo Barlinka”,
“Gazeta Lubuska”, “Kurier Szczeciński”. Stara−
liśmy się propagować wydawnictwa specjalistycz−
ne, broszury i wydania cykliczne jak: “Zagroże−
nia”, “Trzeźwość”, “Iskierka”, “Remedium”, “Pro−
blemy opiekuńczo−wychowawcze” i wiele innych
otrzymywanych bezpośrednio od Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń, które zajmowały się problema−
tyką rozwiązywania problemów alkoholowych
w latach 1999−2002.

Do realizatorów zadań wynikających z Gmin−
nego Programu należy wiele instytucji, stowarzy−
szeń oraz jednostek samorządowych, które na
podstawie porozumień, uzgodnień  potwierdziły,
że są przygotowane, posiadają fachową siłę i za−
dania do których się zobowiązały wykonały do−
brze, a są to:

− Poradnia Uzależnień − podstawowa pomoc
w zakresie terapii rehabilitacji świadczona
osobom uzależnionym i współuzależnionym,

− Izba Wytrzeźwień w Gorzowie −  zapewni−
ła izolację osób nietrzeźwych,

− Komisariat Policji w Barlinku − współpra−
ca w zakresie przemocy w rodzinie i wielu
innych zadaniach wymagających wsparcia,
interwencji na rzecz osób i rodzin z proble−
mem alkoholowym,

− Ośrodek Pomocy Społecznej i “Caritas” −
organizatorzy koloni letnich oraz instytucja
świadcząca pomoc rodzinie problemowej,

− Barlinecki Ośrodek Kultury − działal−
ność wychowawcza oraz resocjalizacja i
terapia (pracownia ceramiczna, teatrzyk
“Wiatraki”),

− BOSTiR − organizator alternatywnych spo−
sobów spędzania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży, imprezy okolicznościowe, biegi le−
śne, zawody sportowe,

− Klub Żeglarski “Sztorm” − organizator
czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach
programu tzw. “Socjoterapia pod żaglami”,

− Ośrodek Szkolenia i Wychowania − orga−
nizator imprez dla dzieci, działalność ukie−
runkowana na promocje zdrowego stylu ży−
cia, terapia zajęciowa, resocjalizacja, alter−
natywne formy spędzania czasu wolnego,

− Stowarzyszenie Opiekuńcze − pomoc ro−
dzinie problemowej,

− Rady Sołeckie − organizatorzy imprez lo−
kalnych,

− Barlinecki Klub Abstynenta − główny re−
alizator podstawowych zadań z zakresu pro−
gramu (terapie, konsultacje, spotkania),

− Kluby Sportowe:
* “Pogoń” − Barlinek, * “Koral − Mostkowo,
* “Iskra” − Lutówko,   * Rychnów,
* “Żądło” − Stara Dziedzina, * Płonno.
− Dom Dziecka − współorganizator progra−

mów profilaktycznych i zadań dotyczących
organizacji czasu wolnego, imprezy okolicz−
nościowe,

− Szkoły średnie, gimnazja oraz szkoły
podstawowe − realizatorzy zadań z zakresu
wychowania, profilaktyki oraz organizacji
czasu wolnego dzieci i młodzieży, obozy in−
tegracyjne,

− Świetlica opiekuńczo−wychowawcza przy
Szkole Podstawowej Nr 4 − działalność ukie−
runkowana na pomoc dzieciom zaniedba−
nym społecznie,

Zajęcia kulinarne w DPS
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− Ośrodek Kuratorski − działalność wycho−
wawcza i resocjalizacyjno−terapeutyczna.

Środki przeznaczone na ww. przedsięwzięcia
i zadania pochodzące z budżetu gminy na walkę
z alkoholizmem, narkomanią i ich konsekwen−
cjami pozwoliły chociaż w niewielkim wymiarze
zapobiegać skutkom, wspierać dzieci, a w efekcie
pomagać zagrożonym rodzinom, co jest zgodne z
wymogami Ustawy o Wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ważniejsze prace remontowo−inwestycyjne
przeprowadzone w minionych latach 1999−2002,
w budynku tut. Ośrodka to:

* adaptacja pomieszczeń przeznaczonych do
użytku Poradni Leczenia Uzależnień oraz
Barlineckiego Klubu Abstynenta,

* założenie powierzchni z “polbruku” przed
budynkiem,

* remont toalet dla niepełnosprawnych pod−
opiecznych, pracowników oraz innych ko−
rzystających z siedziby,

* remont pomieszczeń biurowych poprzez przy−
stosowanie ich do specyfiki pracy socjalnej
z podopiecznym oraz instalacja sieci kom−
puterowej “Pomost”,

* remont świetlicy, holu oraz klatki scho−
dowej,

* wykonanie zaplecza kuchennego dla Śro−
dowiskowego Domu Samopomocy, dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
adaptacja salek terapeutycznych dla w/w
uczestników,

* wybudowanie na zapleczu budynku “wia−
ty rekreacyjnej−drewnianej” przeznaczo−
nej dla wszystkich użytkowników korzy−
stających z pomieszczeń budynku przy
ul. Strzeleckiej 29.

Baza lokalowa wyremontowana, zmoderni−
zowana zabezpiecza realizację zadań wynika−
jących z Ustawy o pomocy społecznej oraz z
Gminnego Programu Rozwiązywania Proble−
mów Alkoholowych na rzecz osób i rodzin wy−
magających wsparcia.

W strukturze działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej działa i funkcjonuje od 7 lat Środowi−

skowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzenia−
mi psychicznymi, który w chwili obecnej zrzesza
36 uczestników, świadczymy też specjalistyczne
usługi psychiatryczne u osób z problemami w
ich mieszkaniach.

Działalność Środowiskowego Domu Samopo−
mocy w latach 1999−2002, to okres wyjątkowej
aktywności. Od chwili utworzenia Domu, czyli od
października 1995 roku upłynęło już na tyle dużo
czasu, że uczestnicy stanowili grupę stabilną,
zintegrowaną, w której ograniczenia poszczegól−
nych osób były jedynie motywacją do aktywniej−
szej pracy.

Podopieczni naszego Domu silnie akcentowa−
li swój udział w życiu kulturalnym naszego mia−
sta. Życie tego Domu nie ograniczało się do kon−
taktów osób należących do jego społeczności te−
rapeutycznej. W ramach działalności organizo−
wane były półkolonie i ferie zimowe dla dzieci z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.,
natomiast dla samej społeczności istotne zna−
czenie miało szereg innych wydarzeń i uroczy−
stości, które należy wymienić:

* tradycją stały się uroczystości urodzinowe
każdego z podopiecznych, poprzedzone za−
wsze samodzielnym wypiekaniem torta,

* kontynuowanie tradycji naszego kraju i or−
ganizowanie Świąt Wielkanocnych i Świąt
Bożego Narodzenia,

* zgodnie z obowiązującymi  normami zwycza−
jowymi organizowane były uroczystości typu:
Dzień Dziecka; Dzień Matki; Andrzejki; Mi−
kołajki; Walentynki,

* zacieśnienie  kontaktów z innymi Środowi−
skowymi Domami w: Drezdenku, Choszcz−
nie, Łobzie, Chojnie, a także Domem Pomocy
Społecznej w Rokitnie,

* udział w imprezach i przeglądach, na któ−
rych nasze występy były zawsze wysoko oce−
niane m.in.: Przegląd Form Estradowych i
Teatralnych dla osób Niepełnosprawnych
“Scena bez barier”− Choszczno, Przegląd
Zespołów Teatralnych − Łobez, Regionalny
Mityng “Olimpiady Specjalne” − Dębno,

* uzyskaliśmy zgodę od Powszechnej Spółdziel−
ni Spożywców “Społem” w Barlinku na nie−
odpłatne korzystanie z zakupów artykułów
spożywczych na kwotę 50 zł. miesięcznie,

* coroczny udział w bloku imprez w ramach
“Dni Barlinka”,

* w styczniu 2001 roku nasz Środowiskowy
Dom podpisał porozumienie o współpracy z
placówką w Pasewalk (Niemcy), działającą
także na rzecz osób z zaburzeniami psy−
chicznymi,

* we wrześniu ubiegłego roku nasz Dom już po
raz trzeci był organizatorem masowej impre−
zy integracyjnej “Święto Słonecznika”, z
udziałem osób niepełnosprawnych intelek−
tualnie. Impreza miała zasięg międzynaro−

Zawody sportowe
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dowy. Przystąpiły do niej osoby niepełno−
sprawne ze Szwecji − Eksjö i Niemiec − Pase−
walk.

Impreza odbyła się pod patronatem:
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego
 − Józefa Jerzego Falińskiego,
Burmistrza Miasta i Gminy
− Zygmunta Siarkiewicza.

Program spotkań obejmował działania, w któ−
rych wiodącą rolę odgrywał przegląd form arty−
stycznych w wykonaniu osób niepełnosprawnych
− uczestników Środowiskowych Domów Samopo−
mocy z trzech województw: zachodniopomorskie−
go, lubuskiego i wielkopolskiego. Łącznie przy−
stąpiło do przeglądu 19 placówek, a liczba uczest−
ników przekroczyła 450 osób. Miejscowości, któ−
re przystąpiły do przeglądu to: Barlinek, Chojna,
Choszczno, Drawno, Drezdenko, Goleniów, Gó−
rzyca, Międzychód, Połczyn Zdrój, Pszczew, San−
tok, Skwierzyna, Sulęcin, Szczecin, Szczecinek,
Świdwin, Trzciel, Wałcz, Witnica. W przeglądzie
zaprezentowali się także nasi zagraniczni goście.

Podczas imprezy “Święta Słonecznika”, w sie−
dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej goście z Nie−
miec i Szwecji oraz cała społeczność terapeu−
tyczna Środowiskowego Domu Samopomocy spo−
tkała się ze starostą powiatu myśliborskiego i
władzami naszego miasta. W programie uroczy−
stości przewidziano piknik na terenie Barlinec−
kiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji, co
stworzyło okazję do indywidualnych rozmów i
nawiązania kontaktów na przyszłość. Finał spo−
tkania, w tym dniu to udział uczestników impre−
zy w przedsięwzięciu społeczno−ekologicznym w

ramach akcji “Sprzątanie Świata” zakończony
atrakcją jaką było żeglowanie po barlineckim
jeziorze.

W Barlineckim Ośrodku Kultury “Panora−
ma” odbyła się prezentacja umiejętności arty−
stycznych w wykonaniu uczestników Środowi−
skowych Domów Samopomocy. Prezentacjom na
scenie towarzyszył spontaniczny odbiór widow−
ni. W ramach przeglądu wystawiono i nagrodzo−
no prace plastyczne osób niepełnosprawnych.
Łącznie zaprezentowało się 210 artystów niepeł−
nosprawnych, którym wręczono upominki.

Podsumowaniem przeglądu był występ barli−
neckich “Uśmiechów”. Podsumowaniem imprezy
była konferencja z udziałem partnerów zagra−
nicznych i władz naszego miasta, której tematem
była strategia działania w rozwiązywaniu proble−
mów społecznych na poziomie gminnym.

Święto Słonecznika na trwale zostało wpisa−
ne do kalendarza imprez.

Pracownicy tut. ośrodka swym zaangażowa−
niem, wytrwałą pracą na rzecz potrzebujących,
popartą profesjonalizmem, dobrym rozeznaniem
potrzeb gwarantują, że oczekiwania jednostki
oraz społeczności lokalnych zostaną spełnione.

Dowodem uznania za dotychczasową działal−
ność jest wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej jaką otrzymał Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej w Barlinku w 1999 roku co daje satys−
fakcję, ale jednocześnie zobowiązuje do efektyw−
niejszej pracy.

Święto Słonecznika

Święto Słonecznika - piknik
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SPORT I REKREACJA

TURYSTYKA
BOSTiR w w szczególny sposób angażował

swoje wysiłki w działalność związaną z turysty−
ką. W ramach działań marketingowych przed−
stawiciele ośrodka brali czynny udział w Poznań−
skich Targach Turystycznych “TOUR SALON”
oraz innych tego rodzaju imprezach.

Dzięki umieszczonych reklamach w różnych
ogólnopolskich katalogach, w internecie i innych
mas − mediach popularność ośrodka zwiększa
się z roku na rok o czym świadczy ilość turystów
pobytowych z tego okresu tj. ok. 3050 osób

Dzięki stworzeniu Punktu Informacji Tury−
stycznej BOSTiR nawiązał współpracę z tury−
stycznymi jednostkami z zaprzyjaźnionych miast
z Eksjo i Schneverdingen. BOSTiR stał się swo−
istą bazą gdzie jest organizowane co rocznie wy−
poczynek kwalifikowany a szczególnie obozy i
zgrupowania tenisowe wykorzystując infrastruk−
turę ośrodka. Organizowane są również inne zgru−
powania między innymi Warsztaty Teatralne z
MOK Szczecin.

Stworzona szeroka oferta usług rekreacyjno −
gastronomicznych i walory krajobrazowe zwięk−
szają popularność odpoczynku letniego na plaży
i kąpielisku, w opisywanym okresie odwiedziło
plażę ośrodka ok. 30 000 osób.

BOSTiR prowadzi usługi hotelarskie w peł−
nym zakresie. Uzupełnieniem oferty hotelar−
skiej ośrodka są oferowane przez Punkt Infor−
macji Turystycznej pobyty na kwaterach pry−
watnych. Działalność ośrodka jest postrzega−
na pozytywnie o czym świadczą wcześniejsze
rezerwacje jak również pobyt coroczny grup
sportowych.

W ramach corocznych przygotowań do se−
zonu wykonano wiele prac remontowych i mo−
dernizacyjno − inwestycyjnych:

− wymieniono piec CO w obiekcie admini−
stracyjnym,

− wymieniono meble sypialne w Pensjonacie,
− wyposażono ośrodek w duży grill,
− zakupiono rowery górskie,
− gruntownie wyremontowano obiekty socjal−

ne użytkowane przez MKS POGOŃ,
− wymieniono okna w budynku administra−

cyjnym,
− zamontowano skrzynkę rozdzielczą energe−

tyczną na polu biwakowym,
− wymieniono siedliska na stadionie,
− wykonano dodatkowy węzeł sanitarny,
− dokonano adaptacji budynku administra−

cyjnego na pokoje noclegowe zwiększając
bazę noclegową ośrodka o nowe 29 miejsc,

− adoptowano pomieszczenia na kuchnię i
uruchomiono stołówkę,

− wymieniono drzwi zewnętrzne w domkach
campingowych,

− generalny remont pomostu przy budynku
wypożyczalni sprzętu wodnego,

− remont − wymiana podłogi ciągów komuni−
kacyjnych skrzydeł przebieralni wraz z wy−
mianą kolumn,

− zakupiono 4 duże i 2 małe rowery wodne,
− z myślą o turystach i przygotowaniu do

festynów rekreacyjnych zamontowano kom−
pleks drewnianej zabudowy na polu namio−
towym ośrodka,

− zakupiono wielofunkcyjną profesjonalną
kosiarkę, która pozwoli utrzymać w dobrym
stanie płytę boiska i tereny zielone ośrodka.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BARLINECKIEGO  OŚRODKA SPORTU
TURYSTYKI  i  REKREACJI W  LATACH 1998 - 06.2002r.
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KOSZT INWESTYCJI I REMONTÓW

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 1999 - 2002-08-14

W wyniku poczynionych starań otrzymano
dofinansowanie z PFOŚ w kwocie 10 000 zł oraz
z GFOŚ 6 000 zł na wymianę pokryć dachowych
na domkach campingowych.

Podjęte działania przyczyniły się do rozsze−
rzenia wachlarza usług oferowanych Turystom.

SPORT
Sport w Barlinku zmierza do uczestnictwa

jak największej grupy dzieci i młodzieży szkolnej
jak również dorosłych.

Animatorem sportu masowego jest BOSTiR,
który koordynuje imprezy sportowo −rekreacyj−
ne w gminie. Generalnie ujmując prowadzony
jest w formie rekreacji zmasowanej w szkołach i
placówkach opiekuńczych oraz jako profesjo−
nalny w klubach sportowych.

Dopracowano się systemu imprez masowych,
które mają stały charakter w organizmie gminy:

− Leśne Biegi Przełajowe,
− Biegi uliczne,
− Dzień Dziecka
− Halowe turnieje Piłki Nożnej,
− Turnieje tenisa ziemnego,
− Regaty żeglarskie,
− Turniej Piłki Plażowej
− Turniej dzikich drużyn piłkarskich.
Osiągnięciem zmasowanego sportu był udział

gminy w VIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i
Gmin gdzie na szczeblu ogólnopolskim w grupie
III tj. 20 tyś. − 50 tyś. Mieszkańców gmina zajęła
X miejsce natomiast w województwie III miejsce.

Pozytywnymi czynnikami wpływającymi na
promowanie sportu masowego należy wymienić:

− wpływ szkół z terenu gminy na udział dzieci
i młodzieży w imprezach sportowych na
szczeblu gminy, powiatu, województwa,

− duże zainteresowanie rodziców,
− osiągnięte wyniki sportowe.
Masowy sport dla dorosłych to połączenie

wypoczynku z ruchem na świeżym powietrzu w
różnych okresach roku. Do imprez renomowa−
nych mających swój oddźwięk społeczny nie tyl−
ko w gminie , ale i województwa należy zaliczyć:
− Halowe turniej piłki nożnej,
− Zawody wędkarskie,
− Turniej piłkarskie olddboyów im. A. Pluszczyka,
− Turnieje piłki siatkowej plażowej,
BOSTiR ponadto jest współorganizatorem wielu
imprez:

− festyny,
− festyny dla osób niepełnosprawnych,
− imprez sportowych szkolnych.

Sport profesjonalny oparty jest na działalno−
ści stowarzyszeń, a najbardziej zmasowaną dys−
cypliną jest piłka nożna zrzeszająca w gminie
344 zawodników w 6 klubach.

Największym klubem jest MKS ,,Pogoń” Bar−
linek zrzeszający 184 zawodników oraz kluby wiej−
skie ,,GROM’’ Płonno, ,,ISKRA” Lutówko, ,,TRO−
JAN” Strąpie, ,,ŻĄDŁo” Stara Dziedzina, ,,KO−
RAL” Mostkowo. Dużym osiągnięciem sportowym
MKS ,,POGOŃ” jest udział sekcji warcab − 100
polowych w II lidze ogólnopolskiej oraz zakwalifi−
kowanie się zawodniczki na Mistrzostwa Europy.
Również z zakresie szkolenia jak i osiągnięć spor−
towych wyróżniają się kluby:

− Klub Żeglarski ,,Sztorm”
− Klub Jeździecki,
− Klub Tenisa Ziemnego,
− Filia Klubu LA ,,Lubusz” Barlinek.
Współpraca międzynarodowa między gminą

Eksjo a Barlinkiem doprowadziła do spotkania
młodzieżowych drużyn futbolowych na przełomie
maja i czerwca 2002r. w Barlinku

Biegi leśne

Spotkanie drużyn młodzieżowych polsko-szwedzkich w
meczu piłki nożnej
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KULTURA

W skład tej instytucji kultury wchodzi Ośro−
dek Kultury “Panorama” z Kinem “Panorama”,
Miejsko − Gminna Biblioteka Publiczna oraz Mu−
zeum Regionalne. Od roku 1998 BOK realizuje
Strategię Rozwoju BOK, która zakłada działania
w pięciu dziedzinach.
Amatorski Ruch Artystyczny i impresariat.

 W latach 1998−2002 obserwuje się stały roz−
wój wszystkich grup i form działalności:
* Pracownia Plastyczna (4 grupy−ok.40os.) uzy−

skała nagrody w wojewódzkim konkursie
“Krajobraz Polski” oraz w ogólnopolskim
“Świat książki”(1999), realizowała edukacyj−
ny program plastyczny − dwie uczennice zo−
stały przyjęte do Liceum Sztuk Plastycznych
w Szczecinie i Gorzowie (1999), jedna w 2000
r. i 2001 oraz ponownie dwie osoby w 2002 r.
Malarstwo i pastele dzieci z pracowni zdobią
sale Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódz−
kiego w Szczecinie.

* Pracownia Ceramiki Unikatowej (4 grupy−ok.45
os.) otrzymała nagrody indywidualne w kon−
kursie “Europa w szkole (1998), PARA’98, w
wojewódzkim i ogólnopolskim konkursie “Kra−
jobraz Polski” (1998,1999,2000), wzięła udział
w programie TVP Szczecin, zrealizowała pro−
gram terapii przez sztukę “Pomóż sobie” wspól−
nie z Ośrodkiem Kuratorskim w Barlinku
(1999,2000), zorganizowała ogólnopolskie ple−
nery plastyczne i ceramiczne “Piękno ukryte”,
Dariusz Przewięźlikowski otrzymał wyróżnienie
w ogólnopolskim konkursie “Krajobraz Polski”
za wysoki poziom pracy instruktorskiej (1999)

* Teatry Poezji “Wiatrak” i “Wiatraczki” (3 grupy−
ok.35 os.) uzyskały tytuł laureata PARA’98 i 99,
zrealizowały projekt profilaktyki alkoholowej
“Panie, co chciałeś...” wysoko oceniony w War−
szawie (1999), Elżbieta Chudzik otrzymała ty−
tuł instruktora roku 1998 w ogólnopolskim kon−
kursie “Bliżej teatru” oraz nagrodę “Złota Bar−
linecka Gęsiarka” za całokształt pracy w Barli−
neckim Ośrodku Kultury (2000). Trzy osoby z
teatru “Wiatrak” zdały egzamin wstępny i stu−

diują na kierunku Animacja Kultury na Uni−
wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

* Zespół Taneczny “Uśmiechy” (ok.100 os.) wielo−
krotnie koncertował w kraju i za granicą, ada−
ptacja pomieszczeń na garderoby dla zespołu z
dużą pomocą rodziców (1999), duży koncert z
ok.5−lecia zespołu i udział w programie TVP
Szczecin (2000), otrzymał nagrodę “Złota Barli−
necka Gęsiarka” za całokształt pracy (1999),
nagrodę “Brązowa Jodła” na Ogólnopolskim
Festiwalu w Kielcach (2002), Leokadia Mala−
nowska otrzymała międzynarodowe wyróżnie−
nie “Order uśmiechu” za pracę z dziećmi i
młodzieżą (2000).

* Chór “Halka” (ok.45 os) wykonał liczne koncer−
ty w kraju i za granicą, min. wziął udział w
koncercie charytatywnym “Kultura zdro−
wiu”(1999) oraz na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą−
tecznej Pomocy (1999), zakupiono własny sprzęt
nagłośnieniowy, nastąpił wzrost ilości człon−
ków chóru i zespołu akompaniującego

* Beata Andrzejewska i zespół “Total” (4 os.)
uzyskali tytuł laureata wojewódzkiego przeglą−
du wokalnego w Szczecinie oraz Przeglądu Ze−
społów Rockowych w Gryfinie (1999), Grupa
wokalna Festiwalu Barlinek ’99 otrzymała dwie
nagrody w wojewódzkim przeglądzie wokalnym
w Szczecinie, zespół break−dance wyróżnienie
na wojewódzkim przeglądzie PARA (2002)

* Realizowane są otwarte programy edukacyjne
“Kultura od kuchni” z zakresu dziedzictwa kul−
turowego w gminie Barlinek w czasie ferii zimo−
wych (1998,1999,2000),

* Prowadzone są praktyki uczniowskie dla
uczniów Liceum Sztuk Plastycznych z Gorzowa
(1998,2000), LSP ze Szczecina (2001,2002), ZSZ
nr 1 w Barlinku (2000), ZSZ nr 2 (2002)

* Organizowane są w Barlinku powiatowe prze−
glądy ARA w kategorii tańca, teatru i wokali−
styki − Festiwale Piosenki (1999,2000)

* Dyrektor BOK otrzymał Nagrodę Ministra Kul−
tury i Dziedzictwa Narodowego “Animator Kul−
tury 2000 Roku” oraz Nagrodę Burmistrza Mia−



56 Sprawozdanie Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku za okres 1998 − 2002

sta i Gminy Barlinek (2001) za całokształt dzia−
łalności.

* Pracownie zrealizowały programy profilaktyki
alkoholowej wspierane przez Gminną Komisję
Problemów Alkoholowych w Barlinku:

* “ Panie co chciałeś powiedzieć przeze mnie”
cykl spektakli teatralnych (1998)

* “Pomóż sobie− zajęcia terapeutyczno−integra−
cyjne (1999)

* “Kultura od kuchni” integracyjne ferie dla dzieci
z rodzin zagrożonych patologią z zakresu dzie−
dzictwa kulturowego w gminie Barlinek (2000)

* “Rytmiczne zabawy − zajęcia muzyczne (2001)

W pracowni ceramicznej

Cotygodniowe zajęcia grup działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury

 Inne najważniejsze doroczne imprezy cyklicz−
ne BOK:

* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
* Rocznica Nadania Praw Miejskich,
* Dziecięcy Festiwal Piosenki − przegląd powiato−

wy współorganizowany z Gimnazjum Publicz−
nym przy ul. Leśnej.

* Majówka w Rocznicę Konstytucji 3 Maja współ−
organizowana z BOSTiR−em

* “Tutaj jestem” − gminny konkurs plastyczny
* Dni Barlinka
* Inauguracja Roku Kulturalnego
* Święto Niepodległości

Polsko-niemiecki warsztaty plastyczne
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BOK jako wizytówka miasta
Naturalną wizytówką miasta jest Muzeum

Regionalne. Jest miejscem spotkań Towarzystwa
Miłośników Barlinka, klubu plastyka BAKAN,
pionierów i osadników Ziemi Barlineckiej, człon−
ków Związku Dzieci Wojny oraz Bractwa Histo−
rycznego. W 1999 r. dział regionalny wzbogacił
się o atrakcyjne dioramy dawnego Barlinka ofia−
rowane przez byłych jego mieszkańców Güntera
Koslec−Uhlman i Klausa Kamińsky’ego. W Mu−
zeum znajdują się stałe ekspozycje: “Historia
Barlinka”, “Przeszłość odkrywana łopatą − ar−
cheologia”, “Skarby spod strzech − etnografia”,
“Sprzęty gospodarstwa domowego”, “Emanuel
Lasker − król szachowy z Barlinka” oraz “Twór−
czość Romany Kaszczyc”.

Do najciekawszych wystaw organizowanych
w latach 1998−2000 należy zaliczyć:
* “Krajobraz w kratkę” − architektura Pomorza
* “25 − lat barlineckiej ceramiki”
* “Barlineckie kroniki i sztandary”
* “Wystawy łowieckie Koła Szarak”
* “Pasje − impresje” członków klubu BAKAN
* “Tutaj jestem” − coroczne finały gminnych kon−

kursów plastycznych
* “Odkrywamy Afrykę” i “Dzieje żeglugi” we współ−

pracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie
* “Sudan − śladami Stasia i Nel” wystawa etno−

graficzna
* “Las, woda, obraz” oraz “Piękno ukryte” co−

roczne wystawy poplenerowe
* “Przeszłość odkrywana łopatą” − archeologia

na Pomorzu Zachodnim
* “Barlinek Laskera” − wystawa z historii Bar−

linka
* “Fajki gliniane z Rościna” − wystawa o manu−

fakturach ceramicznych na Pomorzu Zachod−
nim

* “Skandynawskie impresje” − wystawa malar−
stwa twórców z Eksjö

* “Gry” − wystawa plastyczna z ok. Festiwalu
Szachowego im. Emanuela Laskera

* oraz wystawy grafiki Magdy Ćwiertni, malar−
stwa R.Kaszczyc, J.Piechockiego, K.Krzywińskie−
go, K.Walczewskiego, ceramiki A.Szymanek

Muzeum zajmuje się również popularyzowa−
niem wiedzy o pradziejach i historii Barlinka.

Cotygodniowe zajęcia grup działających przy Barlineckim Ośrodku Kultury

Odbywają się tu lekcje historii i zajęcia plastycz−
ne w oparciu o organizowane wystawy. W mie−
sięczniku “Echo Barlinka” oraz w kwartalniku
“Z Biegiem Myśli” publikowane są artykuły po−
pularnonaukowe. Dotychczas ukazały się dru−
kiem min.: “Pożegnanie z lodowcem”, “Pierwsi
rolnicy”, “Skąd przybyliśmy”, “Czas wielkich od−
kryć”, “Archeolodzy kontra rabusie − pierwsza
krucjata. Muzeum było reprezentowane (wraz z
odczytem) na ogólnopolskiej konferencji nauko−
wej “XIII Pomorska Konferencja Pomorzoznaw−
cza” w Gdańsku, co zostało uwiecznione w na−
ukowych materiałach konferencyjnych.

Obecnie Muzeum jest w trakcie stopniowej
modernizacji oraz zmiany aranżacji stałych eks−
pozycji i wystroju wnętrz.

Zgodnie ze strategią BOK stale zmierza do
osiągnięcia wyglądu atrakcyjnego dla potencjal−
nych turystów i ludzi spoza Barlinka oraz stara
się rozsławiać dobre imię miasta i gminy w Pol−
sce i za granicą:
* Odnowiono prawie wszystkie pomieszczenia i

ciągi komunikacyjne w Panoramie (1998,1999),
wyremontowano i utworzono Salonik Wiatra−
kowo ze stałą ekspozycją pamiątek po poecie i
prozaiku Stefanie Flukowskim (1998), odnowio−
no salę widowiskową z nową aranżacją bufetu
(1999), korzystnie zmieniono wystrój kawiarni
w Panoramie, doposażono pokoje gościnne w
“Panoramie”.

* Zorganizowano przekrojowe prezentacje dorob−
ku kulturalnego Barlinka:

* “Barlineckie impresje” oraz “Ciamarajdy z Bar−
linka” w Pałacu Młodzieży w Szczecinie − wy−
stawy z udziałem pracowni plastycznej, cera−
micznej i teatralnej (2000,2002)

* “Barlinek w Schneverdingen” z udziałem chó−
ru “Halka”, zespołu “Uśmiechy”, teatru “Wia−
trak”, Romany Kaszczyc i zespołu “Fel−
lows”(2000)

* “Barlinek na Zamku” w Szczecinie z udziałem
zespołu “Uśmiechy”, zespołu śpiewaczego “Bar−
liniacy”, zespołu “Total”, teatru “Wiatrak”, chó−
ru “Halka”, zespołu “Słoneczna Gromada”
(2000)

* “Skarby Pomorza Zachodniego − Barlinek” z
udziałem barlineckich zespołów oraz organiza−
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cji społecznych i gospodarczych pod patrona−
tem Telewizji Polskiej w Szczecinie (2001). Gmi−
na Barlinek została wyróżniona w tym konkur−
sie za “wspaniałe zespoły artystyczne oraz wy−
soki poziom imprez kulturalnych”

* Zespoły i pracownie wielokrotnie prezentowały
swoje umiejętności i dorobek za granicą: Pra−
cowna Ceramiczna w Niemczech (1998, 1999,
2000), Plastyczna w Niemczech (1999, 2001),
Teatr Wiatrak w Niemczech (1998, 1999, 2000)
zespół “Uśmiechy” w Niemczech (1998, 1999,
2000, 2001), Danii (1999, 2000) i Francji (1999),
chór “Halka” w Niemczech (1999, 2000,)

* Wydano drukiem: katalogi poplenerowe z infor−
macją o Barlinku (1998, 1999, 2000, 2001),
ulotki BLT (1999, 2000, 2001, 2002), kalendarz
z reprodukcjami prac dzieci Pracowni Plastycz−
nej BOK (1999), plakaty zespołu “Uśmiechy”
(1999) ulotki o zespole (1999, 2000), katalog
“Jubileusz Ciamarajdy” (2000), katalog o mię−
dzynarodowych warsztatach “Unia Teatralna”
(2001), plakaty na Dni Barlinka (2000, 2001,
2002), plakaty BLT (2000, 2001, 2002), plakaty
na Festiwal E.Laskera (2001, 2002).

Międzynarodowe Centrum Edukacji Arty−
stycznej

BOK rozwija w Barlinku swoją międzynaro−
dową działalność edukacyjną organizując:
* W 1998 roku wspólny koncert−prezentację

“Schneverdingen w Barlinku” oraz prezenta−
cję kultury “Dni Schneverdingen” ( 2002),

* “Dni Kultury Eksjö” (2002) czyli warsztaty ani−
macji filmowej, warsztaty teatralne z polsko
szwedzkim widowiskiem ulicznym, Dni Filmu
Skandynawskiego, seminarium n/t Unii Euro−
pejskiej, prezentację kultury Eksjö podczas fe−
stynu na Stadionie, przemarsze i pokazy pol−
skich ułanów i szwedzkich dragonów w ramach
wspólnego z UMiG projektu “Partnerzy w dro−
dze do Unii Europejskiej”,

* Polsko−niemieckie warsztaty i wymiany pla−
styczne, ceramiczne i teatralne (1998, 1999,
2000, 2001, 2002) współpracując z biurem Pol−
sko−Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

* Projekt taneczny “Wspólne przesłanie w XXI
wiek” dofinansowany przez program “Młodzież
dla Europy”(1999)

* Międzynarodowe projekty dofinansowane przez
Unię Europejską: Polsko−Niemieckie Warsztaty
Plastyczne, Ceramiczne i Teatralne “Kultura
Europy bez granic” (2000), “Unia Teatralna:
Barlinek−Dębno−Goleniów−Gryfino” (2001),
“Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Ema−
nuela Laskera” (2001).

* Warsztaty pedagogiki zabawy dofinansowane
przez Polsko Niemiecką Współpracę Mlodzieży:
dla nauczycieli i instruktorów prowadzących
międzynarodowe programy młodzieżowe w Bar−
linku (2002) oraz “Games, Theatre, Dance” dla
liderów grup młodzieżowych w Storkow (2002)

* Zrealizowano projekty Międzynarodowych Wo−
lontariackich Obozów Artystycznych we współ−
pracy z poznańskim Stowarzyszeniem “Jeden
Świat” (2000,2001,2002)

Letnie Festiwale Artystyczne
W celu przyciągnięcia turystów i osób spoza

Barlinka BOK:
* Rozwija i uatrakcyjnia Barlineckie Lato Te−

atralne, które od 2000 roku nabiera charakte−
ru europejskich spotkań artystycznych. W ra−
mach Lata miały miejsce widowiska i spekta−
kle uliczne “Sabat”, “Misja” i “Judasze” (1998),
“Defilady” (1999), “Blokowiskowe wędrówki
Małego Księcia” (2000), “Burza w Królestwie
Szachowym” (2001), “Pippi i Emil w Barlinku”
(2002), “Przewietrzanie skrzydłami Wiatraka”
(1999−2002), poetycko−muzyczno−kabaretowe
wieczory klubowe, polsko−niemieckie warszta−
ty literackie “Piórem niebieskiego łabędzia”
(2001), warsztaty wikliniarstwa artystycznego
(2002) oraz folkowe zabawy taneczne (1999−
2002).

* Rozpoczął tradycję organizowania Regionalnych
Jarmarków Ceramicznych w Barlinku podczas
majówkowego święta (2000,2001,2002) trwa−
jących obecnie dwa dni.

* Próbuje nadać Dniom Barlinka niepowtarzalny
gdzie indziej charakter poprzez organizowanie
w tym czasie widowisk plenerowych “Barlinec−
kie Świętojanki” (1999,2000,2001,2002)

* Współorganizuje Międzynarodowe Festiwale
Szachowe im. Emanuela Laskera (1998, 1999,
2000, 2001, 2002).

* Organizuje Ogólnopolskie Plenery Plastyczno−
Ceramiczne “Piękno ukryte” we wrześniu (1998,
1999, 2000, 2001, 2002)

Plenerowy turniej szachowy w czasie prezentacji
“Skarby Pomorza”
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Biblioteka Miejska z filiami
Biblioteka rozbudowała Dział Regionalny uzu−

pełniając zbiory oraz opracowując zbiór artyku−
łów historycznych “Z dziejów Barlinka”. Z pomo−
cą byłego mieszkańca Barlinka Ulricha Lange
Biblioteka wzbogaciła się o duży księgozbiór ksią−
żek niemieckich, komputer do przechowywania
danych bibliotecznych oraz nowe półki i meble
do czytelni. Dokonano przeniesienia Filii w Most−
kowie do budynku tamtejszej szkoły znacznie
poprawiając jakość usług bibliotecznych.

Nierozwiązany pozostaje ciągle problem od−
powiedniego do potrzeb obiektu dla Biblioteki.
Uniemożliwia to jej rozwój.

Remonty, naprawy i modernizacje prze−
prowadzone w BOK w latach 1998−2002

1998r.
− Przeprowadzono gruntowny remont toalet na

parterze w budynku merytorycznym.
− Oraz odnowiono korytarze na parterze i I piętrze

oraz 6 pomieszczeń BOK.
− Zakupiono 6 tapczanów do pokoi gościnnych.

1999r.
− Odnowiono wszystkie korytarze w budynku “Pa−

noramy” i korytarze sali widowiskowej
− Wyremontowano 10 pomieszczeń.
− Zmodernizowano sieć wod−kan i zamotowano

pompy na instalacji wodnej i wykonanie do niej
instalacji el. Uzyskując ciepłą wodę na II pię−
trze budynku.

− Zmodernizowano bufet na sali widowiskowej
(instalacje wod−kan i elektr. + oswietlenie halo−
gen.)

− Zaontowano oświetlenie halogenowe w ka−
wiarni.

− Odnowiono zaplecze sceny sali widowiskowej
wraz ze stolarką

− Odnowiono sanitariaty przy garderobach z wy−
mianą urządzeń sanitarnych

2000 r.
− Dokonano wymiany parkietu na scenie s.wido−

wisk.
− Gruntownie wyremontowano łazienki na IIp “Pa−

noramy” wraz z instalacją el.
− Odnowiono salę kawiarni.
− Wykonano utwardzenie placu z kostki polbru−

kowej przy wejściu głównym do Panoramy Zmo−
dernizowano zasilanie el. do Pracowni Cera−
micznej

2001 r.
− Wykonano remont kapitalny dachu nad salą

widowiskową BOK
− Wykonano remont i modernizację części po−

mieszczeń Muzeum.
− Uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy w mikrofo−

ny bezprzewodowe, odtwarzacz kompaktowy i
zakupiono mikser.

Do najpilniejszych zadań remontowych w
najbliższej przyszłości należy:
* dokończenie remontów, modernizacji i zmiany

ekspozycji w Muzeum
* modernizacja sali widowiskowej BOK: moderni−

zacja sieci CO, wymiana tafli szklanych i docie−
plenie budynku, wykonanie remontu łazienek,
wymiana foteli zgodnie z normami p.poż.

* wymiana okien w budynku Panoramy i docie−
plenie

* modernizacja ciągów komunikacyjnych i par−
kingów przy “Panoramie”

* likwidacja boazerii i remont ciągów komunika−
cyjnych zgodnie z normami p.poż.

* gruntowny remont pracowni ceramicznej
* modernizacja pokoi gościnnych BOK z wykona−

niem łazienek w pokojach
* modernizacja sprzętu nagłośnieniowego w ki−

nie
* rozwiązanie problemu usytuowania Biblioteki
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INFORMACJE OGÓLNE

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Rada Miejska w dniu 25 stycznia 2001 roku
podjęła uchwałę w sprawie zobowiązania Zarzą−
du Miasta i Gminy do podjęcia działań celem
utworzenia w Barlinku Filii Wydziału Komunika−
cji Starostwa Powiatowego.

W m−cu kwietniu 2001 roku zostało zawarte
porozumienie pomiędzy Powiatem Myśliborskim
a Zarządem Miasta i Gminy Barline w sprawie
powołania Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Sta−
rostwa Powiatowego w Barlinku. Gmina przygo−
towała na swój koszt lokal, zapewniła łączność
Filii z Siedzibą Starostwa zgodnie ze standarda−
mi określonymi przez Polską Wytwórnię Papie−
rów Wartościowych S.A. jak również ponosi kosz−
ty materialne funkcjonowania filii.

ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ

I. Uchwałą Nr XXIII/188/00 Rady Miejskiej
gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin
Polskiech Euroregionu Pomerania. Dele−
gatami do reprezentowania miasta i gminy
wybrano Burmistrza Mista i Gminy − p. Zyg−
munta Siarkiewicza oraz radnego p. Stani−
sława Drewniaka.

Głównym celem stowarzyszenia jest:
 wspieranie idei samorządu terytorialnego
oraz obrona wspólnych interesów podmio−
tów będących członkami Stowarzyszenia,
 inicjowanie, przygotowanie i realizacja na
terytorium zrzeszonych gmin wspólnych
przedsięwzięć służących rozwojowi współ−
pracy samorządów,
 informowanie społeczności lokalnych o idei
integracji europejskiej,
 koordynowanie i wspieranie współpracy
przygranicznej w regionie,
 pozyskanie i wykorzystywanie środków po−
mocowych Unii Europejskiej,
 realizacja innech przedsięwzięć promują−
cych ideę samorządności i integracji euro−
pejskiej.

II. Rada Miejska w dniu 26 kwietnia 2001 roku
podjęła uchwałę przystąpienia do Związku Sto−
warzyszeń pod nazwą Zachodniopomorska
Regionalna Organizacja Turystyczna.

Celem działalności organizacji jest:
 kreowanie wizerunku miasta i gminy,
 integorwanie środowisk samorządu teryto−
rialnego, gospodarczego i zawodowego,
 zwiększanie liczby turystów odwiedzają−
cych nasz region,
 działania na rzecz poprawy infrastruktury
turystycznej,
 kumulowanie środków finansowych na
rzecz rozwoju turystyki,
 stworzenie platformy współpracy podmio−
tów gospodarczych turystyki z władzami
regionalnymi i krajowymi.
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