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EWIDENCJA LUDNOŚCI

Urząd Stanu Cywilnego − źródło informa−
cji ogólnych o mieście i gminie

W 2000 roku nastąpiło połączenie komórki
ewidencji ludności i dowodów osobistych z Urzę−
dem Stanu Cywilnego.

Oprócz podstawowych zadań pozostających
w kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego, czyli
sporządzania aktów urodzeń, małżeństw i zgo−
nów oraz wydawania odpisów tych aktów, nale−
ży również prowadzenie rejestru stałych i czaso−
wych mieszkańców gminy i miasta oraz pośred−
nictwo związane z wydawaniem dowodów osobi−
stych.

Ilość sporządzonych aktów urodzeń:
2002r. − 404
2003r. − 409
2004r. (do XI) − 389

Ilość sporządzonych aktów zgonów:
2002r. . − 244
2003r. − 237
2004r.(do XI) − 222

Ilość sporządzonych aktów małżeństw:
2002r. − 120 , w tym konkordatowych − 63
2003r. − 133, w tym konkordatowych − 74
2004r. (do XI)−113, w tym konkordatowych

 − 79

Ilość wydanych zaświadczeń o braku oko−
liczności wyłączających zawarcie małżeństwa
do ślubu konkordatowego:

2002r. − 62
2003. . − 74
2004r.(do XI) − 73

Ilość wydanych zaświadczeń o zdolności
prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
za granicą:

2002r − 22
2003r. . − 25
2004r. (do XI) − 15

Tradycją Urzędu Stanu Cywilnego są uro−
czyste obchody Jubileuszy Złotych i Srebr−
nych Godów Małżeńskich.

Jubileusze złotych godów małżeńskich:
2002r. − 9
2003r. − 5
2004r. − 9

Jubileusze srebrnych godów małżeńskich:
2002r. − 67
2003r. − 43
2004r. − 31

Od 1 stycznia 2001 roku trwa wymiana sta−
rych dowodów osobistych na dowody nowego
wzoru. Ustawą z 12 września 2002 roku wpro−
wadzono obowiązek wymiany wszystkich dowo−
dów wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość dowo−
dów nowego wzoru wydanych przez tut. organ w
poszczególnych latach.

LP. ROK WYDANIA ILOŚĆ WYDANYCH DOWODÓW

1. 2001 630

2. 2002 1236

3. 2003 1540

4. 2004 (do listopada) 2667

Od 1 maja 2004 roku na uzasadniony wnio−
sek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może
być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku
życia. Do listopada 2004 wydano 17 takich do−
wodów.
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Stan ludności Miasta i Gminy Barlinek w
ostatnich dwóch latach maleje. Spowodowane
jest to dużym wzrostem wymeldowań naszych
mieszkańców poza teren naszej Gminy, wzro−
stem umieralności i małym przyrostem natural−
nym.

Najwyższy stan ludności na terenie naszej
Gminy odnotowano w roku 1999, który wynosił
20.214 osób.

Prowadzony przez tut. Urząd powyższy re−
jestr przedstawia się następująco:

STAN LUDNOŚCI MIASTA I GMINY
BARLINEK W LATACH 2002 −2004−11−22

2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22
MIASTO 14.787 14.646 14.575
GMINA 5.305 5.323 5.361

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
RAZEM: 20.092 `19.969 19.936

PRZEMELDOWANIA
2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 288 331 207
GMINA 47 31 52

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−
RAZEM: 335 364 259

WYMELDOWANIA
2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 246 256 183
GMINA 90 83 86

−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−
RAZEM: 349 339 269

MIGRACJA
 2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 189 130 141
GMINA 146 119 89

−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−
RAZEM: 335 249 230

EMIGRACJA
2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 12 17 17
GMINA 1 6 1

−−−−−−−− −−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−
RAZEM: 13 23 18

URODZENIA
2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 127 158 132
GMINA 51 53 55

−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−
RAZEM: 178 211 187

ZGONY
2002.12.31 2003.12.31 2004.11.22

MIASTO 115 102 102
GMINA 41 51 29

−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−
RAZEM: 156 153 131

POBYT CZASOWY
2004.11.22

 MIASTO 233
 GMINA 51

−−−−−−−
 RAZEM: 284

WYKAZ LICZBY OSÓB ZAMELDOWANYCH
NA TERENIE GMINY BARLINEK
STAN NA DZIEŃ 22.11.2004r.

BRUNKI .............................................. 65
DZIEDZICE ....................................... 156
DZIKOWO ......................................... 141
DZIKÓWKO ......................................... 83
JANOWO ............................................ 42
JAROMIERKI ...................................... 14
JARZĄBKI ........................................... 34
KORNATKA ......................................... 16
KRYŃ .................................................... 1
KRZYNKA.......................................... 233
LASKÓWKO ........................................ 68
LUTÓWKO ........................................ 286
ŁUBIANKA ........................................ 156

MOCZKOWO ......... UL. GORZOWSKA 235
............................ UL. GWIAŹDZISTA 114
........................... UL. MYŚLIBORSKA 331
..........................................UL. POLNA 25
................................. UL. WIOSENNA 251
..................................... UL. WIŚNIOWA 6
...................................UL. ŹRÓDLANA 13
......................................... −−−−−−−−−−−−−−−−−−
MOCZKOWO RAZEM: ....................... 975

MOCZYDŁO ...................................... 140
MOSTKOWO ..................................... 865
NIEPOŁCKO ........................................ 26
NIEWSTĄP ............................................ 3
NOWA DZIEDZINA .............................. 55
OKNO ................................................... 6
OKUNIE .............................................. 55
OSINA ............................................... 149
OŻAR .................................................. 80
PŁONNO ........................................... 334
PODGÓRZE ........................................ 43
PUSTAĆ .............................................. 14
RÓWIENKO......................................... 28
RÓWNO .............................................. 96
RYCHNÓW ........................................ 678
SŁOWICZE.......................................... 10
STARA DZIEDZINA ........................... 139
STRĄPIE ........................................... 188
SUCHA ................................................. 9
SWADZIM ........................................... 19
WIEWIÓRKI ........................................ 15
WIĘCŁAW ........................................... 20
WILCZE .............................................. 10
ŻELICE ............................................... 36
ŻYDOWO ............................................ 63



5Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres 2002 − 2004

FINANSE

1. Główne źródła dochodów budżetowych  gminy.

Struktura dochodów Gminy w latach  2002 - 2004

Głównymi źródłami dochodów budżetu gmi−
ny Barlinek w latach 2002 i 2003 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−
ku rolnego i od środków transportowych. Podob−
nie będzie w 2004 roku.

 W grupie subwencji największą kwotę sta−
nowi subwencja oświatowa. Od 1 stycznia 2004
roku w związku z nową ustawą o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, zlikwido−
wana została subwencja rekompensująca a utwo−
rzona subwencja wyrównawcza dla gmin, która
w 2004 roku wynosi 2.465.747 zł.

Zwiększony udział dotacji w dochodach w
2002 roku wynika z dofinansowania przez bu−
dżet państwa budowy zespołu boisk przy Zespole
Szkół na Górnym Tarasie kwotą 826.454 zł. Ogó−
łem w latach 2001 − 2002 gmina otrzymała na
ten cel 1.149.454 zł dotacji z budżetu państwa.

 Od 1 stycznia 2004 roku zlikwidowane zo−
stały dotacje z budżetu państwa do wypłat do−
datków mieszkaniowych oraz na oświetlenie dróg
wojewódzkich. Obecnie środki finansowe na ten
cel zawarte są w zwiększonych udziałach gmin w
podatkach dochodowych od osób prawnych oraz
od osób fizycznych.

Strukturę dochodów budżetowych w latach
2002 − 2004 przedstawia załączony wykres.

2. Główne kierunki wydatków budżetowych gminy.

Największy udział w wydatkach budżetowych
gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowa−
nie (od 2003 r. ponad 50 % wydatków).

 Na drugim miejscu są wydatki na pomoc
społeczną (łącznie z wypłatą dodatków mieszka−
niowych), a ich udział w wydatkach budżeto−
wych wzrasta.

Od 1 maja 2004 roku gmina przejęła od bu−

dżetu państwa wypłatę świadczeń rodzinnych,
dlatego od 2004 roku udział wydatków na po−
moc społeczną jeszcze bardziej wzrósł.

 W 2002 roku udział wydatków na gospodar−
kę komunalną był znacznie wyższy niż w latach
2003 i 2004, ponieważ w dziale tym realizowane
były zadania inwestycyjne o dużej wartości.

 Na kolejnym miejscu są wydatki admini−
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Realizacja budżetów Miasta i Gminy w latach  2002 - 2004

Struktura wydatków Gminy w latach  2002 - 2004

 W latach 1999 − 2003 w gminie zrealizowane
zostały zadania inwestycyjne finansowane z za−
ciągniętych kredytów bankowych i wyemito−
wanych obligacji na ogólną kwotę 14.415.000 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowy−
mi, obecnie kredyty te i obligacje są spłacane.
Dlatego w roku 2004 wystąpiła konieczność ogra−
niczenia wydatków na inwestycje.

 W wymienionych powyżej latach w gminie
realizowane były budżety deficytowe, w których
wydatki przewyższały dochody. Deficyty pokry−
wane były kredytami bankowymi, obligacjami
oraz bardzo korzystną nisko oprocentowaną po−
życzką z Narodowego Funduszu Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 1 mln zł.

 Natomiast na 2004 rok po raz pierwszy od
wielu lat uchwalony został budżet z nadwyżką

stracyjne (łącznie z kosztami działalności Rady
Miejskiej, i pozostałe wydatki.

Strukturę wydatków budżetowych w latach
2002 − 2004 przedstawia załączony wykres.

budżetową na kwotę 414.104 zł.
Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną

wielu podatników gminy, zalega z zapłatą podat−
ków lokalnych na ogólną kwotę 2.081.154 zł,
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2004r. Na dzień
30 czerwca 2003r. kwota zaległości wynosiła
1.535.819 zł.

Największym dłużnikiem gminy jest jedno z
największych przedsiębiorstw przemysłowych z
terenu gminy. Jego zadłużenie na dzień 14 paź−
dziernika 2004r. wynosiło 860.296 zł. Jednak ze
względu na zatrudnioną w nim dużą ilość pra−
cowników, gmina nie podejmowała dotychczas
zdecydowanycn działań egzekucyjnych aby nie
doprowadzić tego przedsiębiorstwa do upadło−
ści, a w konsekwencji do zwolnienia dużej grupy
obywateli naszej gminy.
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INWESTYCJE

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Barlinku.

 Inwestycja była realizowana od październi−
ka 2001 roku do maja 2003 roku.

W ramach tej inwestycji wykonano:
1. Mała architektura− drogi i chodniki z polbru−

ku o pow. 674,6 m2.
2. Roboty rozbiórkowe − magazyn paliw, budy−

nek gospodarczy, składowisko złoża filtracyj−
nego, budynek socjalno−gospodarczy, budy−
nek chlorowni, magazyn koksu do filtrów, o
łącznej kubaturze 656 m3.

3. Instalacje wewnętrzne − wodociągowe, kanali−
zacyjne i elektryczne.

4. Sieci wodociągowe zewnętrzne dł. 133,4 m.
5. Remont budynku agregatu prądotwórczego.
6. Remont studni głębinowych wraz z montażem

pomp głębinowych, armaturą i osprzętem − 7
kpl.

7. Remont budynku SUW ( bez elewacji )
8. Zbiornik wody czystej: dwukomorowy szt.1 ( 2

x 250 m3 ), wraz z komorą zasuw.
9. Montaż urządzeń technologicznych z rozru−

chem: wieża napowietrzająca szt.1, filtry po−
śpieszne szt. 6, sprężarka śrubowa szt.1, dmu−
chawa szt.1, pompownia II stopnia , układ
dozujący podchloryn sodu kpl. 2.

10. Instalacje elektryczne zewnętrzne i sterowa−
nie.

11. System alarmowy i TV.
Wartość inwestycji łącznie z opracowaniem

dokumentacji, nadzorem i robotami budowlany−
mi wyniosła 3.143.261,48 zł, z tego:

r 1.000.000,00 zł pożyczka z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Warszawie,

r  58.000,00 zł dotacja z budżetu państwa
na realizację inwestycji infrastrukturalnych
realizowanych w systemie robót publicz−
nych,

r 2.085.261,48 zł środki z budżetu gminy.

2. Budowa obiektów sportowych przy ul.
Kombatantów 3 w Barlinku.

 Prace zostały rozpoczęte w listopadzie 2000r
i zakończone w październiku 2002 roku. W ra−
mach tej inwestycji wykonano:

r boisko do koszykówki szt.2.
r boisko do piłki ręcznej szt.1,
r boisko do siatkówki szt.1,
r boisko wielofunkcyjne z bieżnią okólną (

bieżnia okólna 250m i bieżnia prosta 100m)
r skocznia uniwersalna szt.1,
r rzutnia od kuli z placami utwardzonymi

szt.1,
r zagospodarowanie terenu ( odwodnienie

terenu, oświetlenie terenu, mała architek−
tura, szata roślinna, parking ).

Wartość tej inwestycji od początku budowy w
tym, opracowanie projektu, roboty budowlane,
roboty elektryczne, nadzór wynosi 2.488.849,94
zł, w tym:
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u 1.149.454,17 zł środki UKFIS w Warsza−
wie ( a obecnie Ministerstwo Edukacji Na−
rodowej w Warszawie ) ,

u  92.250,00 zł środki Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Szczeci−
nie,

u  51.200,00 zł środki z budżetu państwa na
inwestycje infrastrukturalne realizowane
w systemie robót publicznych,

u 1.195.945,77 zł to środki z budżetu gminy.

3. Budowa parkingu przy ul. Gorzowskiej
w Barlinku.

 Zgodnie z zawartą umową wartość prac zo−
stała ustalona na kwotę 86.101,32 zł brutto, z
tego 40% wartości umowy należało zapłacić w
2002 roku a 60% w I kwartale 2003 roku, z
terminem wykonania prac do 26 października
2002r. W ramach tej inwestycji wykonano par−
king o łącznej powierzchni 897,73 m2. Odbioru
prac dokonano w dniu 22 listopada 2002 roku.
Łączna wartość inwestycji wynosi 90.145,32 zł.

4. Budowa sieci wodociągowej w Łu−
biance.

 Wykonawcą prac został wybrany Zakład In−
stalacyjno−Budowlany Adam Bulanowski So−
min1, gm. Nowogródek Pomorski na kwotę
20.595 ,00 zł brutto z terminem realizacji do 31
marca 2003 roku. W ramach tej inwestycji wy−
konano sieć wodociągową z rur PCV śr. 90 mm
dł. 342m. Odbioru prac dokonano w dniu 14
maja 2003 roku. Wartość tej inwestycji wynosi
21.195,00 zł.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w Płon−
nie.

 W wyniku przetargu wykonawcą prac zosta−
ło wybrane Przedsiębiorstwo Budowlano−Remon−
towe "PBR" Spółka z o.o. w Barlinku, za kwotę
23.015,91 zł brutto z terminem realizacji do 15
maja 2003 roku. W dniu 8 maja 2003 roku
dokonano odbioru oświetlenia drogowego.

Zakres prac obejmował:
u zamontowanie słupów ŻN 10, szt 7,
u zamontowanie słupów E−10/4,3 szt.2,
u oprawy sodowe SGS 101/70 szt. 19,
u linia oświetlenia drogowego − 271m.

Wartość inwestycji tj: opracowanie projektu,
nadzór, podkłady geodezyjne i budowa wyniosła
28.503,91 zł.

6. Remont dachu Urzędu Miasta i Gminy
w Barlinku.

 W wyniku przetargu nieograniczonego wy−
konawcą prac zostało wybrane Przedsiębiorstwo
Remontowo−Montażowe "REMBUD − ZREMB"
Spółka z o.o. z Gorzowa Wlkp. Zgodnie z zawartą
umową w dniu 20 maja 2004 roku zakończenie
prac zostało ustalone do 30 października 2004
roku, a wartość prac na kwotę 151.835,26 zł
brutto zgodnie z dostarczonym kosztorysem ofer−
towym.

Zakres prac został w części zmieniony i w
wyniku końcowego rozliczenia wartość wykona−
nych prac została ustalona na kwotę 148.901,30
zł. Odbioru prac dokonano 27 sierpnia 2004
roku. Ogółem wartość zadania w 2004 roku wy−
nosi 151.501,30 zł.

7. Budowa przepompowni ścieków przy
ul. Św. Bonifacego w Barlinku.

 W lipcu 2004r przystąpiono do budowy prze−
pompowni ścieków dla 5 budynków mieszkal−
nych przy ul. Św. Bonifacego na działce o nr
ewid. 8/7 obr. 2 miasta Barlinek.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Pry−
watne "BUD−MAR" Marek Skierski z Moczkowa
gm. Barlinek. Prace zostały zakończone w m−cu
lipcu 2004r. Wartość robót wynosi ok.24.000 zł.

8. Opracowanie koncepcji na zagospoda−
rowanie promenady przy brzegu jeziora Bar−
lineckiego.

Zgodnie z zadaniem przyjętym w Wieloletnim
Programie Inwestycyjnym zlecono opracowanie
koncepcji w zakresie budowy i zagospodarowa−
nia promenady w Barlinku nad brzegiem jeziora
Barlineckiego na odcinku od hotelu LIMBA (
przy cmentarzu komunalnym do parku Delta −
dł. około 1500m) oraz obszar ok. 0,8 ha parku
Delta.

Zgodnie z opracowaną koncepcją wartość sza−
cunkowa zadania wyniesie około 2.800.000 zł.
Opracowana koncepcja jest podstawą do uzgod−
nień i dyskusji nad zakresem zagospodaro −wa−
nia promenady oraz stanowi element wniosku o
środki unijne. Wartość opracowania koncepcji
wynosi ok. 17.000 zł.

9. Wykonanie Ekologicznej Ścieżki Dy−
daktycznej wokół Jeziora Barlineckiego.

 W 2003 roku została wykonana Ekologiczna
Ścieżka Dydaktyczna wokół Jeziora Barlineckie−
go o dł. 11km. Trasa przebiega przez atrakcyjne
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oraz bogate przyrodniczo i krajobrazowo tereny
Barlinecko − Gorzowskiego Parku Krajobrazowe−
go. Na trasie ścieżki wykonano cztery przystanki
ekologiczne: "I Dziuple i ich mieszkańcy", "Skrzy−
dlaci mieszkańcy puszczy", "II Charakterystyka
lasu bukowego, Buk interesujące drzewo", "III
Źródło Boży Dar", "Zbiorowiska leśne", "IV Jezio−
ro Barlineckie i wyspy". Wydano z tej okazji rów−
nież przewodnik wokół naszego jeziora związany
z wykonaną ekologiczna ścieżka dydaktyczną.

Wartość wykonanych prac wynosi 16.419 zł,
z tego 7.200 zł to dotacja z Wojewódzkiego Fun−
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod−
nej w Szczecinie.

10. Wykonanie edukacyjno − krajoznaw−
czego szlaku rowerowego po zabytkowych
obiektach gminy Barlinek wraz z utworze−
niem ekologicznych przystanków na trasie.

 W 2004 roku został wykonany edukacyjno−
krajoznawczy szlak rowerowy. Wykonawcą prac
było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Barlinku. W ramach tego zada−
nia wykonano oznakowanie dwóch szlaków ro−
werowych.

Szlak czerwony "Barlinecki" o dł. 42 km,
oraz niebieski "Zachodni"3 o dł. 40km. Na trasie
szlaków zostały ustawione przystanki ekologicz−
ne w m. Moczydło, Żydowo, Równo.

Szlak czerwony przebiega przez miejscowo−
ści Lipy, Moczydło, Okno, Krzynka, Barlinek,
Żydowo, Niepołcko, Laskówko, Równo (Jar Li−
berta), Przelewice(ogród dendrologiczny)

Szlak niebieski przebiega przez miejscowo−
ści Rezerwat "Dębina" (kanał kłodawski), Kar−
sko, Rychnów, Dzikowo, Strąpie, Dziedzice, Sta−
ra Dziedzina, Jarząbki, Przelewice.

Powyższe szlaki rowerowe zostały wprowa−
dzone do Rejestru Szlaków Rowerowych Komisji

Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w
grupie: szlaki o charakterze regionalnym i po−
siadają numery. Szlak "Barlinecki" ZMY−102c,
szlak "Zachodni" ZMY − 103n

Wartość nakładów wynosi 25.500zł , z tego
ok. 10.000 zł to środki z Programu Sapard.

11. Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie
w Stargardzie Szczecińskim.

 Od 2002 roku Gmina Barlinek wspólnie z 8
gminami województwa Zachodniopomorskiego
ubiega się o środki finansowe z Funduszu Spój−
ności na "Budowę i modernizację systemów ka−
nalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie w celu
jego ochrony i poprawy jakości wód powierzch−
niowych stanowiących ujęcie wody dla Szczeci−
na oraz terenów przyległych do jeziora". W ra−
mach tego zadania na terenie Gminy Barlinek
zaplanowano dwa przedsięwzięcia: System Most−
kowo i System Barlinek.

System Mostkowo obejmuje budowę oczysz−
czalni ścieków w Mostkowie oraz budowę kana−
lizacji sanitarnej w Mostkowie, Rychnowie, Dzi−
kowie, Wiewiórkach, Dziedzicach, Starej Dzie−
dzinie, Nowej Dziedzinie, Strąpiu.

System Barlinek obejmuje budowę kanali−
zacji w Płonnie, Krzynce, Brunkach , Moczkowie
( ul.Gorzowska ), Lutówku, Janowie Osinie, Ja−
romierkach.

Wartość całego zadania wyniesie ok. 22 mln.
zł. z tego od 30− 40% wkład własny. Inwestycja
ta planowana jest do realizacji na lata 2005−
2008.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem
studium wykonalności w/w projektu, które fi−
nansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo−
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Rozwój gospodarczy

Fakt przystąpienia Polski do Unii Europej−
skiej oraz dostępne  obecnie środki stymulujące
rozwój przedsiębiorczości były głównymi nurta−
mi działań Gminy Barlinek w latach 2003 i 2004
mających na celu systematyczny rozwój spo−
łeczno gospodarczy. Działania te  w dalszym wy−
miarze czasowym powinny skutkować ograni−
czeniem bezrobocia i lepszym wykorzystaniem
zasobów pracy wraz z podniesieniem jej jakości.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stwo−
rzyło dla sektora MSP możliwości w postaci m.in.
pojawienia się przed akcesyjnych i sektorowych

dotacji na inwestycje, promocję lub uzyskanie
znaku jakości jak również otwarcia nowych ryn−
ków zbytu. Z perspektywy władz lokalnych poja−
wienie się tych możliwości  mających bezpośred−
ni wpływ na potencjał rozwojowy gminy spowo−
dowało określone działania w postaci przede
wszystkim jak najlepszego przybliżenia miejsco−
wym przedsiębiorcą metod dotarcia i uzyskania
określonego wsparcia. Cykl działań sprowadzał
się w szczególności do organizowania szkoleń i
konsultacji które odbyły się m.in. w następują−
cych terminach:
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Prowadzone szkolenia i konsultacje mają
przede wszystkim na celu uzyskanie niezbędnej
edukacji  zainteresowanych osób prowadzących
własne firmy w możliwości starania się o okre−
ślone wsparcie. Dodatkowo w celu jeszcze ła−
twiejszego stałego dostępu do informacji uru−
chomiono  na podstawie zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy w Barlinku w 2003 roku, w
Urzędzie Miasta i Gminy , pokój nr 7, "Lokalne
Okienko Przedsiębiorczości", którego jednym z
celów powstania jest informowanie o zakresie
dostępnej pomocy oraz źródłach finansowania.
Jego powstanie wynikało z wdrożenia zasad ob−
sługi przedsiębiorcy −"Przedsiębiorca w Gminie"
które określało sposoby i terminy załatwiania
wszystkich spraw związanych z rozpoczęciem i
prowadzeniem działalności gospodarczej jak rów−
nież  spraw związanych z przygotowaniem reali−
zacji inwestycji poprzez np. wydanie decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania czy
uzyskania informacji o wolnych terenach. Wy−
bór instytucji szkolących i prowadzących kon−
sultacje dla barlineckich przedsiębiorców nie był
przypadkowy ponieważ instytucje te oprócz swo−
jego potencjału i doświadczenia   pełnią również
w naszym województwie funkcję regionalnej in−
stytucji finansującej (Zachodniopomorska Agen−
cja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie) w
zakresie dotacji dla przedsiębiorstw. Z uwagi na
ten fakt, w celu jeszcze lepszej możliwości uzy−
skania wsparcia do realizowanych planów przez
barlineckich przedsiębiorców, Burmistrz Miasta
w imieniu Gminy Barlinek w dniu 9 czerwca
2004 roku podpisał porozumienie z  Prezesem
Zarządu Z.A.R.R. S.A Panem Waldemarem Ziem−
ką, która określała wspólne działania stron w
celu wspierania sektora prywatnego w zakresie
lokalnego rozwoju gospodarczego. Dodatkowo 23
listopada 2003 roku w celu prowadzenia wspól−
nej polityki edukacyjnej na terenie gminy podpi−
sana została trójstronna umowa o współpracy
pomiędzy Gminą Barlinek, Północną Izbą Go−
spodarczą w Szczecinie i Barlineckim Stowarzy−
szeniem Przedsiębiorczości.  Północna Izba Go−
spodarcza  jest wiodącą organizacją skupiającą
przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim a do jej
statutowych celów należy przede wszystkim po−
moc w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przystąpienie Polski do UE stworzyło rów−
nież nowe możliwości międzynarodowej koope−
racji gospodarczej z nowymi partnerami dla bar−
lineckich firm. Dlatego w 2003 roku Urząd Mia−
sta i Gminy nawiązał kontakt z Towarzystwem
Wspierania Europejskiej Integracji Gospodarczej
"Conciliare" w Berlinie, która reprezentując oko−
ło dwóch tysięcy niemieckich firm zajmuje się
pomocą w znalezieniu strategicznych partnerów
handlowych i gospodarczych. Pierwsze kontakty
nawiązano podczas organizowanych w dniu 28
listopada 2003 roku konsultacji dla przedsię−

biorców, w trakcie których uczestniczyła grupa
niemieckich przedsiębiorców i ekspertów. Współ−
pracę  reguluje podpisana 11 września 2004
roku umowa pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy
w Barlinku a towarzystwem "Conciliare", która
określa również prowadzenie wspólnej polityki
informacyjno −edukacyjnej dotyczącej funkcjo−
nowania środowiska gospodarczego na terenie
państw UE.

Oprócz polityki edukacyjnej dotyczącej moż−
liwości uzyskania wsparcia do realizowanych pla−
nów w postaci dostępnych środków jak również
możliwości funkcjonowania na jednolitym ryn−
ku UE, ważną rolę w stymulowaniu regionalne−
go rozwoju gospodarczego pełnią  lokalne działa−
nia wspierające, adresowane do określonych grup
mogących tworzyć własne firmy, a tym samym
nowe miejsca pracy. Dlatego skupiono się rów−
nież na możliwej jak najlepszej pomocy dla osób
chcących realizować swoje plany i pomysły i czę−
sto nie posiadających wystarczającego kapitału
początkowego. W tym celu na bazie już istnieją−
cego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
którego działalność przy współpracy z Fundacją
na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w War−
szawie, finansowana była z grantów pozyska−
nych w ramach programów Banku Światowego,
powołano w lutym 2003 roku Centrum Wspiera−
nia Młodych w Barlinku. Powstanie centrum,
które w swoich zamierzeniach skupiło się, po−
przez dofinansowania, niskoprocentowe pożycz−
ki, bezpłatne doradztwo i szkolenia, na pomocy
osobom młodym chcącym rozpocząć własną dzia−
łalność gospodarczą, możliwe było dzięki nawią−
zanej współpracy z włoską fundacją "Unidea".
Przedstawiciele mediolańskiej fundacji kilkakrot−
nie odwiedzili Barlinek analizując dotychczaso−
wą działalność CWP i poznając możliwości roz−
woju naszego regionu. Po wspólnych konsulta−
cjach uzgodniono warunki finansowania powsta−
jącego nowego centrum, skierowanego przede
wszystkim do ludzi młodych, uznając, że wła−
śnie tej grupie potrzebna jest pomoc w szukaniu
pracy i zakładaniu własnych firm.

Inną  formą pomocy dla przedsiębiorców
chcących inwestować i tworzyć nowe miejsca
pracy było stworzenie systemy zachęt do takich
działań. Dlatego już w 2002 roku przygotowano i
uchwalono zasady określające stosowanie po−
mocy publicznej dla przedsiębiorców. Zmienia−
jące się w 31 maja 2004 roku przepisy oraz
możliwość jeszcze lepszego dostosowania zapi−
sów uchwały do ewentualnego skorzystania  przez
przedsiębiorców, spowodowało, iż w październi−
ku 2004 roku, podjęto w formie uchwały nowe
zasady określające okresowe całkowite zwolnie−
nia od podatku od nieruchomości powstałej w
wyniku nowej inwestycji oraz zwolnienie z po−
datku od nieruchomości dla osób tworzących
nowe miejsca pracy na terenie Gminy Barlinek.
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Wszystkie podejmowane działania jak rów−
nież stała współpraca m.in. z Urzędem Marszał−
kowskim w Szczecinie, Urzędem Wojewódzkim i
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, Za−
chodniopomorskim Regionalnym Funduszem
Poręczeń Kredytowych w Szczecinie, Wojewódz−
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo−
darki Wodnej w Szczecinie, Instytutem Rozwoju
Regionalnego "Pomerania", Biurem Loary Atlan−
tyckiej w Szczecinie, Starostwem Powiatowym i
Powiatowym Urzędem Pracy w Myśliborzu jak
również działającymi w naszym mieście Barli−
neckim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i Sto−
warzyszeniem Przedsiębiorców Barlinek oraz Klu−
bem Pracy działającym przy Ośrodku Szkolenia
i Wychowania OHP powodują, iż możliwe są sku−
teczne wspólne działania w zakresie pomocy dla
osób i instytucji realizujących swoje plany w

Gminie Barlinek.
Dodatkowo w celu systematycznego podno−

szenia poziomu zarządzania gminą w zakresie
tworzenia warunków do inwestowania, rozwoju
społeczno gospodarczego a tym samym  spadku
bezrobocia Gmina Barlinek przystąpiła do oceny
swojej działalności przeprowadzonej przez eks−
pertów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Warszawie, którzy w 2003 roku, pod patrona−
tem Marszałka Sejmu R.P. Pana Marka Borow−
skiego stworzyli ranking gmin. Kapituła Rankin−
gu po wnikliwej analizie przyznała Gminie Barli−
nek znak jakości i wyróżniła tytułem "Profesjo−
nalna Gmina Przyjazna Inwestorów", który jest
po przyznaniu w 2002 roku tytule "Gmina Fair
Play" kolejnym ogólnopolskim wyróżnieniem dla
gmin tworzących dogodne warunki do inwesto−
wania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Procentowy stan bezrobocia w latach 2001−2004
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

LOKALNE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIESZKANIOWYM
ZASOBEM GMINY

1. Uchwała Nr XLII/381/2002 Rady Miej−
skiej w Barlinku z dnia 06 czerwca 2002r

w sprawie: wieloletniego programu gospo−
darowania mieszkaniowym zasobem gminy,
obejmująca w szczególności:
 * prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu tech−

nicznego zasobu mieszkaniowego zasobu gmi−
ny w poszczególnych latach, z podziałem na
lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

 * analizę potrzeb oraz plan remontów i moder−
nizacji wynikający ze stanu technicznego bu−
dynków 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 mieszkanio−
wego zasobu gminy oraz przewidywane zmia−
ny w zakresie zarządzania mieszkaniowym
zasobem gminy w kolejnych latach,

 * źródła finansowania gospodarki mieszkanio−
wej w kolejnych latach,

 * wysokość wydatków w kolejnych latach, z
podziałem na koszty bieżącej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji lo−
kali i budynków wchodzących w skład miesz−
kaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nie−
ruchomościami wspólnymi, których gmina jest
jednym ze współwłaścicieli, a także  wydatki
inwestycyjne,

 * opis innych działań mających na celu popra−
wę wykorzystania  i racjonalizację gospodaro−
wania mieszkaniowym zasobem gminy

2. Uchwała Nr XXXVI/312/2001 Rady
Miejskiej w Barlinku z dnia 22 listopada 2001r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zaso−
bu gminy, regulująca w szczególności:

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

 * zasady i kryteria wyboru osób, którym przy−

sługuje pierwszeństwo zawarcia umowy naj−
mu lokalu,

 * zasady i kryteria wyboru osób, którym przy−
sługuje pierwszeństwo zawarcia umowy naj−
mu 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 mieszkanio−
wego zasobu gminy,

Tabela nr 1
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
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Tabela nr 2
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY

l Liczba administrowanych budynków
mieszkalnych

w 109 budynków "Wspólnot Mieszkaniowych"
z tego:
− 108 budynków na terenie miasta
− 1 budynek na terenie wiejskim
w 83 budynki stanowiące własność gminy
    (892 lokale mieszkalne)
z tego:
−  63 budynki na terenie miasta
− 20 budynków na terenie wiejskim
w 13 budynków stanowiących 100 %
     własność osób fizycznych

l  Zasoby własne BTBS
w budynek użytkowy ul. Sądowa 8
w budynek mieszkalny 18 rodzinny ul.
    Widok 7

Do najważniejszych zadań remontowych i
inwestycyjnych wykonanych w okresie od
września 2002 r. do września 2004 r. należy
zaliczyć:

I − Oddanie do użytku budynku 18−rodzin−
nego przy ul. Widok 7 w Barlinku

W miesiącu kwietniu 2003 r. Barlineckie TBS
zasiedliło pierwsze wybudowane w ramach bu−
downictwa TBS 18 lokali mieszkalnych w tym
jeden lokal dostosowany dla potrzeb osoby nie−
pełnosprawnej.

Powierzchnia oddanego do użytku budynku

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI
MIESZKALNYMI od 1999r. prowadzi
BTBS Spółka z o.o. w Barlinku

wynosi 941,96 m2
Teren wokół budynku został całkowicie za−

gospodarowany. Wykonano parking dla samo−
chodów do dyspozycji mieszkańców budynku
oraz dokonano nasadzeń terenów zieleni wokół
budynku.

Gmina Barlinek partycypowała w kosztach
budowy 16 lokali mieszkalnych, z czego:

− 4 lokale zostały zasiedlone przez osoby
zwalniające zajmowane dotychczas lokale
komunalne

− 2 lokale przeznaczone jako lokale zamien−
ne

− 10 lokali przeznaczono dla osób z listy ocze−
kujących na lokale mieszkalne.

Dwa pozostałe lokale − partycypacja 30 %
kosztów budowy przez osoby fizyczne.

Całkowity koszt realizacji tego budynku wy−
niósł 1.707.772,99 zł

Partycypacja Gminy w kosztach budowy wy−
niosła 366.354,50 zł

Partycypacja osób fizycznych − 151.977,00 zł
Na realizację przedsięwzięcia zaciągnięto kre−

dyt preferencyjny w Banku Gospodarstwa Kra−
jowego.

II − TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

uuuuu termomodernizacja budynku wspólno−
ty mieszkaniowej Niepodległości 14

wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Rolniczego − Barlinek

koszt zadania −269.401,09 zł
w tym:
udział gminy − 29.399,58 zł
właściciele indywidualni − 240.001,51 zł
uuuuu termomodernizacja budynku wspólno−

ty Kozia 8
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa

Rolniczego − Barlinek
Wartość zadania − 172.967,25 zł
W tym:
Udział gminy − 130.745,96 zł
Właściciele indywidualni − 42.221,29 zł
uuuuu termomodernizacja budynku komunal−

nego ul. Strzelecka 6 (I etap)
 wykonawca : Usługi Budowlane " BUD−TERM

" Piotr Zajko − Barlinek
 koszt zadania − 35.332,57 zł
 uuuuutermomodernizacja budynku Armii Pol−

skiej 2
Wykonawca : Zakład Ogólnobudowlany An−

drzej Jóźwiakowski − Węgorzyno
koszt zadania − 213.998,49 zł
w tym:
udział Gminy − 58.699,79 zł
właścicie indywidualni− 155.298,70 zł
uuuuu termomodernizacja budynku komunal−

nego Strzelecka 6 ( II etap )
wykonawca: Usługi Budowlane " BUD−TERM"
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Piotr Zajko − Barlinek
koszt zadania − 42.859,63 zł
uuuuu remont elewacji budynku komunalnego

ul. Niepodległości 16
Wykonawca : Zakład Usług Budowlanych "

ATEX " Spółka Jawna A.Pakosz, T.Borowski −
Barlinek

  Koszt zadania − 22.099,07 zł

III REMONTY KAPITALNE DACHÓW
Łącznie wykonano remonty 13 dachów na

kwotę 328.682,85 zł.
Wykonawcy :

p Zakład Remontowo− Budowlany "REM−
BUD"Motucki Henryk − Barlinek

p Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Werbolew−
ski − Barlinek

p  Zakład Ogólnobudowlany Dekarstwo−Blachar−
stwo Maciej Sztyber − Barlinek

p Usługi Budowlane "BUD − TERM" Piotr Zajko −
Barlinek

p Zakład Usług Budowlanych Mirosław Barto−
siewicz − Barlinek

p "DACHBUD" Marian Palczyński − Barlinek

IV WYMIANA INSTALACJI GAZOWYCH
Wykonano instalacje gazowe w 12 budyn−

kach na łączną kwotę 223.249,00 zł
Wykonawcy:

p Przedsiębiorstwo Produkcyjno− Usługowo−
Handlowe Kazimierz Suterski − Pszczew

p Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gazowe Józef
Bitel − Dębno Lub.

p Przedsiębioirstwo Prywatne "BUD − MAR" Ma−
rek Skierski − Barlinek

W bieżącym roku:
lllll termomodernizacja budynku Chmiel−

na 3
Waldemar − Barlinek
 koszt zadania − 332.177,63 zł
 W tym:
 Udział gminy − 149.081,32 zł
 Właściciele indywidualni − 183.096,31 zł
lllll termomodernizacja budynku komunal−

nego ul. Kościelna 7
wykonawca : Usługi Budowlane " BUD−TERM

" − Piotr Zajko − Barlinek
koszt zadania − 114.153,08 zł
lllll remont elewacji frontowej budynku

wspólnoty Kozia 2
Wykonawca: "ECO − BUDOWA" s.c. J. Wi−

śniak, M Krzyżanowski − Barlinek
koszt zadania −18.190,00 zł
W tym :
udział gminy − 11.989,03 zł
właściciele indywidualni − 6.200,97 zł
lllll remont elewacji budynku wspólnoty

mieszkaniowej Niepodległości 34
Wykonawca : "AGA SERWICE" Agnieszka

Garstka − Żalęcino

Koszt zadania − 34.950,00 zł
W tym:
Udział Gminy − 14.144,26 zł
Właściciele indywidualni − 20.805,74 zł

W roku bieżącym prowadzone są również pra−
ce związane z kontynuacją budowy budynku wie−
lorodzinnego przy ul. Widok w Barlinku. Barli−
neckie TBS przygotowuje się do realizacji II eta−
pu zadania inwestycyjnego obejmującego budo−
wę kolejnych 28 lokali mieszkalnych oraz 1 lo−
kalu użytkowego.

Inwestycja realizowana jest ze środków:
− Krajowy Fundusz Mieszkaniowy − 70%
− Partycypacja gminy i osób fizycznych − 30%
Aktualnie przygotowane są materiały prze−

targowe związane z wyborem wykonawcy zada−
nia.
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WSPÓŁPRACA Z MIASTAMI

PARTNERSKIMI

Współpraca zagraniczna z partnerskimi mia−
stami na poziomie mniejszych i większych miej−
scowości to nie tylko szansa na pomoc ekono−
miczną, doradczą czy wymianę doświadczeń. To
również szansa dla młodych na ich rozwój.

Barlinek opiera swoją bliźniaczą współpracę
z miastami Eksjo, Schneverdingen, Courrieres i
Gryfino na wymianie doświadczeń samorządo−
wych, wzajemną prezentację osiągnięć kultural−
nych, ochronę środowiska, promocję sportu i
turystyki, współdziałanie szkół i młodzieży szkol−
nej, oraz organizacji pozarządowych.

W latach 2002−2004 Barlinek kontynuował
aktywną współpracę z dotychczasowymi partne−
rami. W kwietniu 2004 Rada Miejska wyraziła
zgodę na podpisanie umowy partnerskiej z przy−
granicznym miastem Prenzlau w Niemczech.
Obecnie trwają rozmowy z Burmistrzem i Prze−
wodniczącym Rady Miasta Prenzlau na temat
podpisania aktu o współpracy. Od wielu lat ist−
nieje już współpraca pomiędzy organizacjami
pozarządowymi (np. Koła Kobiet Wiejskich, Sto−
warzyszenie Artystów Nieprofesjonalnych "Ba−
kan") i innymi instytucjami z Barlinka i Pren−
zlau.

Szkoła Podstawowe nr 4 nawiązała współ−
pracę ze szkołą podstawową w Kleinmachnow
w Niemczech. Na razie obie strony dopiero się
zapoznają. Nasi nauczyciele pojechali na reko−
nesans w marcu 2004, z kolei nauczyciele nie−
mieccy odwiedzili nowych partnerów już w maju.

 Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z
Upośledzeniami Psychicznymi z Barlinka dzia−
ła aktywnie na polu współpracy z zagranicznymi
ośrodkami. W 2002 roku 30 osób wyjechało do
Pasewalku na zaproszenie GWW − niemieckiego
ośrodka warsztatów terapii zajęciowej. Podopiecz−
ni mieli okazję zwiedzić centrum warsztatowe i
centrum aktywizacji zawodowej, wykonać pracę
pod okiem instruktora, zwiedzić miasto i zrobić
drobne zakupy. Poza tym spotkali się z niemiec−
kimi podopiecznymi i ich rodzicami, zjedli razem
obiad. Sam wyjazd był wielkim przeżyciem. Dla
większości był to pierwszy wyjazd poza granice
Polski a nawet Barlinka.

W 2003 r. Środowiskowy Dom zorganizo−
wał jubileuszowe V obchody Święta Słonecz−
nika pod hasłem "Powiatowe Dni Integracyj−
ne w Barlinku" Odbył się przegląd form arty−
stycznych ośrodków z 15 miejscowości. Przygo−
towano najróżniejsze formy prezentacji i przeka−
zu: była pantomima, teatr, piosenki okoliczno−
ściowe i wiązanki muzyczne z tańcem. Ośrodki
poza programem przygotowali własnoręcznie de−
koracje, której motywem przewodnim był oczy−
wiście słonecznik. Impreza odbyła się dzięki fun−
duszom europejskich z Programu Phare.

Barlinecki Klub Seniorów "Złota Strze−
cha" odnosi wielkie sukcesy w kontaktach za−
granicznych. Poza tym aktywnie udziela się bio−
rąc udział w sympozjach, zjazdach i spotkaniach
z innymi organizacjami z zagranicy. W 2002 roku
klub wziął udział w europejskiej konferencji se−
niorów w Berlinie. W 2003 roku i w 2004 − w
miejscowości Hrabec Kralova w Czechach. W
czerwcu 2003 r 12−osobowa grupa seniorów z
Barlinka pojechała do Frankfurtu n/Odrą na
spotkania z organizacjami pozarządowymi zaj−
mującymi się sprawami osób starszych. W kwiet−
niu 2004r. 2−osobowa delegacja wzięła udział w
międzynarodowej konferencji w Warszawie w sie−
dzibie Fundacji Stefana Batorego.

W maju 2003 "Złota Strzecha" zaprezento−
wała artystyczny program w Großpinow w Niem−
czech z okazji Święta Europy. Pojechali tam ra−
zem z zaprzyjaźnionym klubem seniorów ze
Schwedt. W lutym 2003 r. Barlinecki Klub Se−
niora zaproszony został na uroczyste obchody
10−lecia zespołu seniorów ze Schwedt. Z kolei w
marcu Barliniane jako honorowi goście przyglą−
dali się wyborom do Zarządu niemieckiego klu−
bu.

W grudniu tego roku Klub Seniora z Barlin−
ka zaśpiewa kolędy dla mieszkańców Schwedt.

W 2004 roku "Złota Strzecha" została wy−
różniona przez Akademię Filantropii razem z
35 innymi organizacjami z Polski zrzeszającymi
seniorów jako najbardziej prężną. Została wy−
brana również jako członek komisji przy Akade−
mii Filantropii do kontaktów z rządem  w spra−
wach dotyczących osób starszych.
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Ostatnim sukcesem była nagroda Marszał−
ka Województwa Lubuskiego w wysokości 2.500
zł w konkursie "Współpraca organizacji pozarzą−
dowych z Unii Europejskiej".

Współpraca z gminą Schneverdingen:

14 czerwca 2003 r. obchodziliśmy 10 le−
cie partnerstwa ze Schneveringen. Z tej okazji
grupa radnych, przedstawicieli gminy oraz To−
warzystwa Współpracy Polsko−Niemieckiej z Bar−
linka pojechała na zaproszenie Burmistrza Fritz−
Ulricha Kasch do Schneverdngen  na uroczysto−
ści upamiętniające podpisanie aktu o partner−
stwie pomiędzy dwoma miastami. Barlinianie
wzięli udział w oficjalnej sesji Rady Miejskiej oraz
konferencji podsumowującej dotychczasowe osią−
gnięcia we współpracy polsko−
niemieckiej. Pięknym dowodem
na to, że współpraca między na−
szymi miastami rozwija się zna−
komicie było zawarcie małżeń−
stwa przez byłych uczniów: z LO
w Barlinku i KGS Schnevewrdin−
gen którzy poznali się kilka lat
temu podczas wymiany szkolnej.

W sierpniu 2003 na zapro−
szenie Burmistrza Barlinek od−
wiedziła Królowa Wrzosów wraz
z rodzicami. Zwiedziła Barlinek i
okolice, prasa lokalna przepro−
wadziła z nią wywiad prasowy,
zapoznała się z Królową Puszczy
Barlineckiej. Kulminacyjnym
punktem było wspólne otwarcie
Barlineckiego Lata Teatralnego
przez obie królowe.

Rok 2004 pełen był międzynarodowych atrak−
cji i ważnych wydarzeń we współpracy partner−
skiej. Najważniejszą imprezą 2004 roku było wej−
ście Polski do Unii Europejskiej.

Z tej okazji w Barlinku 1 maja odbyła się
konferencja poświęcona korzyściom wynikają−
cym z członkostwa w Unii z udziałem wielu kra−
jowych i zagranicznych gości w tym z miast part−
nerskich.

W tym samym czasie z inicjatywy działu
współpracy zagranicznej Urzędu Miasta w Schne−
verdingen, przyjechała do Barlinka grupa
mieszkańców ze Schneverdingen, aby poznać
miasto partnerskie, jego uroki, mieszkańców i
obyczaje. Przywieźli ze sobą dary w postaci zaba−
wek i słodyczy dla wychowanków Domu Dziecka
zebrane przez Waldemara Luck'a − byłego dyrek−
tora szkoły w Schneverdingen.

W czerwcu 2004 miała miejsce ważna uro−
czystość w Schneverdingen − Święto Miasta, na
które to zaproszona została grupa 120 osób z
Barlinka. W obchodach udział wzięli: zespół
"Uśmiechy", chór "Halka", teatr "Wiatrak" oraz

przedstawiciele Ratusza i Towarzystwa Współ−
pracy Polsko−Niemieckiej. Podczas trzech dni
odbyły się występy, koncerty, spotkania inte−
gracyjne i konferencje.

Drugą równie ważną imprezą w Schnever−
dingen było Święto Wrzosów i wybory nowej
Królowej Wrzosów. Tego dnia Barlinek w formie
honorowego gościa był reprezentowany przez
Królową Puszczy Barlineckiej, Burmistrza oraz
Dyrektora Barlineckiego Domu Kultury.

ZSO na ulicy Leśnej kontynuowało współ−
pracę z KGS w Schneverdingen w ramach pro−
gramu Sokrates−Comenius realizując trzyletni
projekt "Out−Door−Education" (Edukacja na
świeżym powietrzu). Tematem przewodnim spo−
tkań 2002/2003 był "Las", w latach 2003/2004
− "Powietrze", 2004/2005 "Woda".

W roku szkolnym 2002/2003 we wrześniu

odbyła się wizyta młodzieży barlineckiej w Schne−
verdingen i rewizyta niemieckich uczniów w Bar−
linku w maju 2003. W tym samym roku szkol−
nym ( w maju 2002) miała miejsce wizyta na−
uczycieli z ZSO z Barlinka w KGS Schneverdin−
gen. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjo−
nowaniem zaprzyjaźnionej szkoły, jej problema−
mi, sposobami ich rozwiązywania. Aby podsu−
mować działania związane z realizacją projektu
Sokrates−Comenius nauczyciele szkół z Polski,
Niemiec i Szwecji spotkali się w czerwcu 2003 w
Eksjo.

Również rok szkolny 2003/2004 obfito−
wał w kolejne międzynarodowe spotkania
szkół. W Barlinku (czerwiec 2004) młodzież pol−
ska i niemiecka realizowała temat "Woda".

W ramach działań artystycznych i plastycz−
nych (produkcja papieru czerpanego) młodzież
poznawała zastosowanie i wartość wody. O go−
spodarczym wykorzystaniu wody dowiedziała się
na przykładzie portu w Szczecinie. Natomiast w
kwietniu 2004 r. nauczyciele z ZSO Barlinek
pojechali z wizytą do nauczycieli ze Schnever−
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dingen. W czasie spotkań omówione zostały spra−
wy bieżące obu szkół, zasady dalszej współpracy
w związku z likwidacją LO na Leśnej. Odbyły się
hospitacje zajęć i omówienie lekcji jak również
zwiedzanie wyremontowanej szkoły w Schneve−
ringen.

Wszystkie działania jakie są realizowane w
szkole przy ul. Leśnej są możliwe dzięki pozyski−
waniu środków z programów unijnych in. So−
krates, Comenius, Polsko−Niemiecka Współpra−
ca Młodzieży.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację wy−
miany młodzieżowej są nauczyciele mgr Lidia
Kulczycka−Perske, mgr Małgorzata Osińska, mgr
Arleta Wirhanowicz, mgr Agata Piskorowska.

Towarzystwo Współpracy Polsko−Niemiec−
kiej przyjaźni się z niemieckim odpowiednikiem
ze Schneverdingen. W grudniu 2002 roku pol−
ska delegacja złożyła wizytę W Schneverdingen,
gdzie w podniosłej atmosferze obchodzono 10
lecie nieformalnej i nieoficjalnej współpracy obu
towarzystw. W listopadzie 2003r. Niemcy przyje−
chali do Barlinka z rewizytą, aby podsumować
dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie współ−
pracy i aby zaplanować harmonogram spotkań i
działań na kolejny rok.

Również pszczelarze z Barlinka i Schnever−
dingen utrzymują stały kontakt. Przynajmniej
raz do roku organizują wyjazdy do zaprzyjaźnio−
nego miasta aby podpatrzyć nowinki i praktyki
stosowane w pszczelarstwie w innym regionie
Europy. Podobnie robią szachiści spotykając się
kilka razy do roku.

Współpraca z Eksjö

W 2003 roku Eksjö obchodziło 600 lecie
miasta i z tej okazji w maju zorganizowano trzy−
dniowe obchody tego święta. Barlinek jako mia−
sto partnerskie również zostało poproszone do
udziału w tym wielkim wydarzeniu. Delegacja z
Barlinka składała się z Burmistrza, Zastępcy
Burmistrza, Sekretarza oraz Vice Przewodniczą−
cego Rady Miejskiej. Punktem kulminacyjnym
obchodów był wizyta w Eksjö Króla Karola XVI
Gustawa i Królowej Sylwii.

W tym samym roku, w sierpniu Eksjö przy−
gotowało "Dni Barlinka w Eksjö" na wzór zorga−
nizowanych w 2002 roku "Dni Eksjö w Barlin−
ku". Od 2−7 sierpnia 2003 roku 75−osobowa
grupa z Barlinka prezentowała Szwedom swój
dorobek kulturalny i artystyczny.

Chór "Halka" dał wspaniałe koncerty m.in. w
kościele, a grupa taneczna "Uśmiechy" podbiła
serca najmłodszych mieszkańców Eksjö. Przy−
gotowana została w muzeum wystawa artystów
nieprofesjonalnych z Barlinka oraz prezentacja
dotychczasowego przebiegu współpracy.

 W obchodach naszego święta uczestniczył
Ambasador Polski w Szwecji Pan Marek Prawda.

Ważnym elementem naszej współpracy z Eks−
jo jest osobiste zaangażowanie i bliski kontakt
Ingemara Frejdh z mieszkańcami Barlinka. Dzię−
ki niemu w 2002 roku Gimnazjum nr 2 w
Barlinku rozpoczęło aktywną współpracę z
Gimnazjum w Mariannelund (niedaleko Eks−
jo). W dniach 13−15 października 2002 grupa
uczniów ze Szwecji realizowała wspólnie z na−
szymi uczniami projekt " Uczymy się trzech języ−
ków". Było to pierwsze spotkanie, podczas któ−
rego nauczyciele i uczniowie poznawali się, zwie−
dzali Barlinek m.in. stację uzdatniania wody,
zakład "Klaus Borne", Przedsiębiorstwo Gospo−
darki Komunalnej oraz spotkali się z władzami
miasta. Poza aspektami ekologicznymi i poznaw−
czymi młodzież uczyła się języka polskiego,
szwedzkiego i angielskiego.

Kolejne spotkanie miało miejsce w paździer−
niku 2003, kiedy dziewięcioosobowa grupa
uczniów i dwoje nauczycieli z Mariannelund re−
alizowało w Barlinku projekt "Energia". Były
wspólne warsztaty integracyjne i poznawanie
ekologicznych metod pozyskiwania energii.

W dniach 24−25 listopada 2003 r. Ingemar
Frejdh przywiózł do Barlinka prezydenta Lions
Club Husqvarna − Cleasa Lofstedta. Jako pasjo−
nat podróżnik chciał poznać Polskę, Barlinek i
zobaczyć sytuację Domu Dziecka w Barlinku.
Lions Club Barlinek poprosił Prezydenta CL
Husqvarna na swoje zebranie do hotelu Alma
gdzie zajmowano się organizacją Charytatywne−
go Balu Lionsa planowanego na 30 listopada
2003.
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W maju 2004 przyjechała do Barlinka kilku−
osobowa grupa studentek z Eksjö, które chcia−
ły odbyć praktyki w naszym Domu Dziecka.

Niestety planowane w 2002 roku powstanie
Filii Biura Carrefour z Eksjö w Barlinku nie
powiodło się z przyczyn od nas niezależnych.
Biuro Carrefour w Eksjö zostało zamknięte a
jego obowiązki i zadania przejął Urząd Miasta
Eksjö.

Współpraca z Courrieres

W 2003 roku 41−osobowa grupa młodzie−
żowa z Barlinka z zespołu "Uśmiechy" poje−
chała na zaproszenie Mera do Courrieres.
Bogaty plan pobytu, wiele czasu spędzonego z
młodzieżą z jazzowego zespołu tanecznego, oraz
starania organizatorów sprawiły, że wyjazd był
niezapomnianą atrakcję oraz świetną formą na−
wiązania kontaktów między młodzieżą polską i
francuską.

W ramach rewanżu w lipcu 2004 grupa z
Courrieres odwiedziła na tydzień Barlinek. Z
młodzieżą przyjechał również Mer Courrie−
res: Christophe Pilch oraz dwie osoby z działu
kulturalno−sportowego z Urzędu Miasta. Goście
poznali najciekawsze atrakcje oraz uroki Barlin−
ka, zwiedzili Poznań i Szczecin, wyjechali do
aqua−parku do Gorzowa Wlkp. oraz zaprezento−

wali wspólnie z "Uśmiechami" program artystycz−
ny. Mer zwiedził barlineckie zakłady pracy, szkoły
oraz nasze jednostki budżetowe. Burmistrzowie
porównywali funkcjonowanie tych zakładów w
swoich miastach, zasady i finansowanie przed−
sięwzięć gminnych.

Współpraca z Gryfinem

Współpraca z polskim, nadodrzańskim mia−
stem opiera się głównie na współpracy samorzą−
dowej. Podczas obchodów 725 −lecia Barlinka
przedstawiciele władz z Gryfina uczestniczyli w
specjalnej Sesji Rady Miasta oraz oficjalnych
obchodach. W 2004 r. z okazji 750−lecia nadania
praw miejskich Gryfina Burmistrz Barlinka z
Sekretarzem wzięli udział w oficjalnych uroczy−
stościach miejskich.
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 PROMOCJA MIASTA I GMINY BARLINEK

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 gmi−
nie skierowano na dwa obszary: promocję ze−
wnętrzną 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.

W latach 2002 − 2004 braliśmy udział w
następujących prezentacjach:

t Międzynarodowych Targach Turystycznych
"Tour Salon" w Poznaniu

t Międzynarodowych Targach Inwestycyj−
nych "Inwest Citi" w Poznaniu

t Targach Turystycznych w Międzyzdrojach

t Targach ITB w Berlinie

t Prezentacji  w Sztokholmie

t Prezentacji w Nantes we Francji

t Targach GLOB Katowice

t Prezentacji "Lato" w Warszawie

t Targach "Welcome to Poland" w Warszawie

t Prezentacji w Meklemburgii − Pomorzu
Przednim

t Brandenburskiej Wystawie Bra−La  w Niem−
czech

t Euroregionalnych Prezentacjach Gospo−
darczych w Szczecinie

t Polsko − Niemieckie Prezentacje Turystycz−
ne w Szczecinie

t Prezentacje Gospodarcze w Szczecinie

t Giełda Turystyczna MARKET TOUR w
Szczecinie

t Prezentacji Województwa Zachodniopomor−
skiego w Szczecinku

t Prezentacji gminy podczas Dożynek Po−
wiatowych w Myśliborzu

 Artykuły sponsorowane o gminie ukazały
się w różnych wydawnictwach

u Głosie Szczecińskim

u Regional Biznes

u Kurierze Szczecińskim

u Poradniku Turysty

u Katalogu Ofert Inwestycyjnych Miast i Gmin

u Obserwatorze Zachodniopomorskim

u Ziemi Gorzowskiej

u Informatorze Turystycznym Pomorza Za−
chodniego

u Gazecie Targowej Targów  Poznańskich

Dla celów promocyjnych wykorzystywane są
także inne środki przekazu: internet: strony www,
informacje o gminie w internetowym serwisie
informacyjnym Polskiej Organizacji Turystycz−
nej w Berlinie,  filmy na kasetach VHS: "Barli−
nek", radio: całodzienna relacja z Barlinka w
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warszawskim radiu BIS zakończona konkursem
z nagrodami, telewizja: przekazy filmowe z wielu
wydarzeń okolicznościowychoraz udział w filmo−
wym konkursie TVP 3 "Słońe Trójki" w którym
powiat myśliborski otrzymał nagrodę za promo−
wanie postaci Królowej Puszczy Barlineckiej

W roku 2003 i 2004 stworzyliśmy nowe
produkty turystyczne: Królową Puszczy Barli−
neckiej, edukacyjną ścieżkę ekologiczną oraz
ścieżki rowerowe.

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 urzędu.

Metody realizacji promocji wewnętrznej:
w  wydawanie  bezpłatnego biuletynu infor−

mującego o bieżących pracach Burmistrza
"Wieści z Ratusza"

Znaczące osiągnięcia w zakresie ekologii
(m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Pol−
skiej Ekologii), udział w konkursie "Fair
Play", IV miejsce w Konkursie "Najbardziej
Ekologiczna Gmina", organizowanie imprez
kulturalnych i sportowych o różnym zasię−
gu w tym także międzynarodowych i ogól−
nopolskich (Międzynarodowy Festiwal Sza−
chowy, Regaty Żeglarskie, Jarmark Cera−
miczny, Lato Teatralne, Dni Barlinka, wy−
bory Królowej Puszczy Barlineckiej, Dni
Eksjö i Dni Schneverdingen w Barlinku,
Jesienne Biegi Leśne) stanowią jedną z waż−
niejszych form promocji.

W 2004r. w dniu 30 kwietnia − w
przeddzień wejścia Polski do Unii Europej−
skiej zorganizowano międzynarodową kon−
ferencję oraz festyn w którym udział wzięli
wójtowie, burmistrzowie, starostowie po−
wiatów choszczeńskiego i myśliborskiego a
także przedstawiciele ich miast partner−
skich z Europy i Polski. Pamiątką po tym
wydarzeniu jest bilbord ze zdjęciem miesz−

kańców upamiętniający to wydarzenie,  umiesz−
czony na ścianie jednego z budynków przy ul.
Niepodległości.

Promocja to również różnego rodzaju ga−
dżety reklamowe a także wydawnictwa:

Swoistą formą promocji jest przyznawane, co
roku przez Zarząd Miasta i Gminy wyróżnienie −
"Złota Barlinecka Gęsiarka" − którym wyna−
gradza się osoby, instytucje i podmioty gospo−
darcze za szczególny wkład z rozwój gospodar−
czy, sponsoring i promocję miasta organizacji.

Gmina Barlinek współpracuje z Zachod−
niopomorską Regionalną Organizacją Tury−
styczną z siedzibą w Szczecinie, z którą reali−
zuje wiele przedsięwzięć z zakresu promocji gmi−
ny np.: udział w wystawach, prezentacjach i
targach krajowych i zagranicznych.

Przy współpracy z Barlinecko − Gorzow−
skim Parkiem Krajobrazowym, celem rozpro−
pagowania walorów przyrodniczych gminy, wy−
dano wspólną publikację oraz przewodnik na
płycie CD "Polska Zaprasza".
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PLACÓWKI OŚWIATOWE FINANSOWANE
PRZEZ MIASTO I GMINĘ BARLINEK

I. Przedszkola

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku,
ul. Kombatantów 3 − z oddziałami dydaktyczny−

mi sześciolatków w budynku przy ul. Leśnej 1,
− Dyrektor: mgr Renata Olejnik
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku,

ul. Podwale 11 − z oddziałem żłobkowym,
− Dyrektor: mgr Teresa Staszak

OŚWIATA

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w latach 2001−2004

II. Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe Miasta i Gminy Barlinek
są szkołami sześcioklasowymi (zgodnie z refor−
mą oświaty wprowadzoną w 1999 r.). Od dnia 01
września 2004 roku na terenie Miasta i Gminy
Barlinek funkcjonują trzy szkoły podstawowe,
są to:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Ko−
ściuszki w Barlinku, ul. Jeziorna 12

    − Dyrektor: mgr Danuta Tomiałojć
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sien−

kiewicza w Barlinku, ul. Kombatantów 3
    − Dyrektor: mgr Elżbieta Trautman
3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie
    − Dyrektor: mgr Iwona Galbarczyk
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W wyniku racjonalizacji sieci szkół wiejskich
w dniu 25 września 2003 roku Rada Miejska
podjęła decyzję o likwidacji następujących szkół:

1. Uchwałą Nr XIII/114/2003 Rady Miejskiej w
Barlinku − Szkoła Podstawowa w Rychno−
wie − zgodnie z wymienioną Uchwałą uczniów
tej szkoły przejęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Barlinku;

2. Uchwałą Nr XIII/115/2003 Rady Miejskiej w
Barlinku − Szkoła Podstawowa w Osinie −
zgodnie z wymienioną Uchwałą uczniów tej

III. Gimnazja
Gimnazja zostały powołane do życia w wyni−

ku Reformy Oświaty w 1999 r. Młodzież Miasta i
Gminy Barlinek uczęszcza do dwóch gimnazjów
znajdujących się na terenie miasta.

1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku

mieści się w budynku przy ul. Leśnej 10, przy
tym Gimnazjum funkcjonuje również Gimnazjum
dla Dorosłych

− Dyrektor: mgr Franciszek Snacki;
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku

znajduje się w budynku przy ul. Kombatantów 3
− Dyrektor: mgr Barbara Jarosz.

szkoły przejęła Szkoła Podstawowa Nr 4 w
Barlinku;

3. Uchwałą Nr XIII/116/2003 Rady Miejskiej w
Barlinku − Szkoła Podstawowa w Płonnie −
zgodnie z wymienioną Uchwałą uczniów tej
szkoły przejęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Barlinku;

4. Uchwałą Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w
Barlinku − Szkoła Podstawowa w Dziedzi−
cach − zgodnie z wymienioną Uchwałą uczniów
tej szkoły przejęła Szkoła Podstawowa Most−
kowie.

Uczniowie spełniający obowiązek szkolny w szkołach podstawowych
Miasta i Gminy Barlinek w latach 2001−2004
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IV. Liceum Ogólnokształcące

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

Liceum to zostało zlikwidowane z dniem 31
sierpnia 2004 roku Uchwałą Nr XVIII/130/04
Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 kwietnia
2004 roku, a uczniowie tej szkoły zgodnie z § 2
wymienionej Uchwały zostali przeniesieni do Li−
ceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul
Szosowej w Barlinku.

V. Zespół Ekonomiczno− Administracyjny
Szkół

Obsługa i zarządzanie oświatą
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września

1991r. (z późn. zm.) w art. 5, ust.7 określa obo−
wiązki gminy jako organu prowadzącego szkoły i
placówki w sposób następujący:

"..7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę
odpowiada za jej działalność. Do zadań organu
prowadzącego szkołę lub placówkę należy w
szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szko−
ły lub placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wycho−
wania i opieki,

2) wykonywanie remontów obiektów szkol−
nych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie,

3) zapewnienie obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej szkoły lub
placówki,

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomo−
ce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do peł−
nej realizacji programów nauczania, wy−
chowania i innych zadań statutowych."

Głównym zadaniem Zespołu Ekonomicz−
no − Administracyjnego Szkół była i jest:
l obsługa administracyjna i finansowa placó−

wek oświatowy prowadzonych przez Radę Miej−
ską w Barlinku. Placówkami tymi są:
1. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Barlinku,
2. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku,
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku,
5. Szkoła Podstawowa w Mostkowie,
6. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Barlinku (z

oddziałami Gimnazjum dla Dorosłych),
7. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku,
kolejne zadania to:

l prowadzenie ewidencji finansowej Świetlic
szkolnych przy, których realizowane jest do−
żywianie uczniów w szkołach;

l organizacja dowożenia uczniów do przedszko−
li, szkół podstawowych i gimnazjum;

l pomoc w realizacji zadań w zakresie remon−
tów placówek, ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów Prawa zamówień publicznych,

l prowadzenie gospodarki finansowej i rozlicza−
nie placówek oświatowych z budżetem gmi−
ny,

l prowadzenie spraw osobowych dyrektorów
szkół,

l organizacja i przeprowadzanie konkursów na
stanowiska dyrektorów szkół.

l powoływanie komisji w sprawach awansu za−
wodowego nauczycieli

Obecnie (od 01 lipca 2004r.) zmniejszono
strukturę zatrudnienia do 13 osób w łącznym
wymiarze zatrudnienia 11,75 etatu:
− dyrektor .................................. 1 osoba (etat)
− główny księgowy ...................... 1 osoba (etat)
− zastępca głównego księgowego. 1 osoba (etat)
− księgowa ds. szkól i przedszkoli 2 osoby (etaty)
− księgowa ds. płac ................... 2 osoby (etaty)
− inspektor ds. administracyjnych 1 osoba (etat)
− inspektor ds. oświaty ...... 1 osoba (0,5 etatu)
− inspektor ds. remontów inwestycji i bhp
....................................... 1 osoba (0,75 etatu)
− kierowcy ......................... 3 osoby (2,5 etatu)

Ilość uczniów uczęszczających
do Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku

 w latach 2001−2004
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Zmianę w strukturze zatrudnienia wprowa−
dzono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr
XXIV/215/2000 z dnia 30 listopada 2000 roku.

Opracowanie własne na podstawie sprawoz−
dań z wykonania budżetu za 2003 rok

UDZIAŁ WYDATKÓW NA OŚWIATĘ W WYDATKACH
MIASTA I GMINY BARLINEK W LATACH 1997 −2002

VI. Terenowy Obiekt Dydaktyczny Akade−
mii Rolniczej w Szczecinie.

W dniu 25.09.1999 r. odbyła się uroczysta
inauguracja I roku akademickiego nowo powo−
łanego Terenowego Obiektu Dydaktycznego Aka−
demii Rolniczej w Szczecinie, którego siedzibą
jest Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.
Umożliwia on mieszkańcom Naszego Miasta zdo−
bycie wykształcenia i ewentualną kontynuację
edukacji w miejscu ich zamieszkania.

 W dniu 23 czerwca 2002 roku pierwszych
28 absolwentów obroniło swoje prace licencjac−
kie.

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 późn.

zm.) 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
V−VI i gimnazja, kiedy odległość do placówki
wynosi 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

VIII.  Budynki szkolne

Placówki oświatowe maja swoje siedziby w
budynkach, które budowane były w różnych
okresach rozwoju kraju. Budynki te, jako obiek−
ty użyteczności publicznej szybko ulegają znisz−
czeniu, dlatego wymagają systematycznych prac
remontowych i modernizacyjnych. Sytuacja fi−
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Uczniowie objęci obowiązkiem dowożenia do szkół

nansowa Gminy nie pozwala wydatkować kwot
wystarczających na sfinansowanie kapitalnych
remontów, które pozwoliłyby uzyskać komforto−
we warunki we wszystkich obiektach szkolnych.
Jednakże corocznie przeznacza się pewną pulę
środków na wykonanie najpilniejszych prac re−
montowych. Dyrektorzy placówek, prowadzą
oszczędną gospodarkę środkami budżetowymi,

pozyskują sponsorów i starają się dla swoich
szkół o fundusze z innych źródeł, jak np. z Agen−
cji Nieruchomości Rolnych, Agencji Moderniza−
cji i Restrukturyzacji Rolnictwa, itp. Otrzymane
w ten sposób środki pozwoliły na przeprowadze−
nie w ostatnich latach wielu remontów.

Wielkość nakładów na prace remontowe w
latach 1999 − 2004 ilustrują poniższe tabele.

WYKAZ PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W 2003 ROKU
PLACÓWKI OŚWIATOWE NA TERENIE GMINY BARLINEK

ZESTAWIENIE ZBIORCZE.

IX. Realizacja zadań placówek

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty w gmi−
nie naszej dokonało się wiele znaczących zmian.

Miniony 2003/ 2004 rok szkolny dla barli−
neckiej oświaty był wyjątkowym. Jeszcze nigdy

nie odbyło się tak wiele spotkań z rodzicami,
nauczycielami, radnymi naszej gminy. Radni
podjęli bardzo trudną dla gminy decyzję o likwi−
dacji czterech szkół wiejskich: Rychnowa, Dzie−
dzic, Osiny i Płonna. Starostwo Powiatowe wy−
powiedziało porozumienie w sprawie prowadze−
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nia przez gminę Liceum Ogólnokształcącego na
ul. Leśnej 10. Trzeba było rozstrzygać wiele spo−
rów, a wszystkie dotyczyły przecież dzieci i mło−
dzieży oraz ich rodziców. W tym też czasie w
oświacie dokonywało się wiele ważnych dla szkol−
nictwa zmian. Po wakacjach w nowej rzeczywi−
stości rozpoczęto 2004/2005 rok szkolny. Na−
uczyciele szkół wiejskich znaleźli pracę w szko−
łach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
miejskich. Dzieci ze szkół zlikwidowanych dowo−
żone są do Szkoły Podstawowej w Mostkowie,
Szkoły Podstawowej Nr 1, czy Szkoły Podstawo−
wej Nr 4 w Barlinku. Dzieci i rodzice oraz na−
uczyciele muszą przyzwyczaić się do nowych
warunków lokalowych, muszą znaleźć swoje miej−
sce wśród grona obcych do tej pory ludzi. Ada−
ptacja jest trudnym okresem. Troską gminy ob−
jęte są wszystkie dzieci.

Rozpoznawane są trudne sytuacje material−
ne rodzin. Dzieci z takich rodzin korzystają z
posiłków organizowanych w szkołach. Nauczy−
ciele, pedagodzy szkolni, Ośrodek Pomocy Spo−
łecznej, Poradnia Psychologiczno − Pedagogiczna
ma pełne rozpoznanie, które dziecko wymaga
specjalnej troski. Dyrektorzy wszystkich placó−
wek zobowiązani są do zorganizowania najbar−
dziej efektywnej pracy z dziećmi, do zorganizo−
wania im zajęć zgodnie z zainteresowaniami i
niekoniecznie za dodatkowe pieniądze.

W Publicznym Gimnazjum Nr 1 czas wol−
ny młodzież spędza uczestnicząc w:

SKS, zespole Chirliderek, zespole wokalnym,
teatralnym, informatycznym, matematycznym,
humanistycznym, języka angielskiego i niemiec−
kiego. Funkcjonuje Kawiarenka Internetowa,
koło miłośników biblioteki. W Publicznym Gim−
nazjum Nr 2 działają: SKS, koło− turystyczno −
krajoznawcze, plastyczne, muzyczne, teatralne,
internetowe, redakcyjne, a z kół przedmiotowych
koła: matematyczne, fizyczne, biologiczne, in−
formatyczne, historyczne, jęz. angielskiego i jęz.
niemieckiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 oprócz zajęć obo−
wiązkowych dodatkowo w szkole prowadzi: koło
informatyczne, przyrodnicze, teatralne, ekolo−
giczne, plastyczne i LOP.

Szkoła Podstawowa Nr 4 prowadzi zajęcia
pozalekcyjne: koła jęz. polskiego, jęz. niemiec−
kiego, tabliczki mnożenia, matematyczne, infor−

matyczne, gazetki szkolnej, koło muzyczne i pla−
styczne. W Szkole Podstawowej w Mostkowie
działa koło matematyczne, miłośników języka
polskiego, artystyczne oraz dzieci rozśpiewane
są w zespole muzycznym. Nauczyciele prowadzą
zajęcia wyrównawcze we wszystkich szkołach.
Działalność pozalekcyjna ma za zadanie skupić
największą ilość dzieci i młodzieży mającej szcze−
gólne zainteresowania. Być może w ten sposób
uda się chociaż w części zagospodarować czas
wolny dzieci.

Praca w szkołach jest oceniana przez nadzór
pedagogiczny, który sprawuje Kuratoriu Oświa−
ty w Szczecinie. W 2004 roku Kurator Oświaty
przyznał Certyfikat Zachodniopomorskiej
Szkoły Jakości, ze wszystkich szkół podstawo−
wych w powiecie myśliborskim, szkole z naszej
gminy − Szkole Podstawowej w Mostkowie −
dyrektorem tej szkoły jest pani Iwona Galbar−
czyk. Gratulacje ! i mamy nadzieję, że w ślad tej
szkoły pójdą inne.

X. Doskonalenie kadry pedagogicznej

Nauczyciele naszej gminy posiadają kwalifi−
kacje do wykonywania tego trudnego zawodu.
Większość nauczycieli kończy studia podyplo−
mowe, zdobywając w ten sposób uprawnienia do
nauczania dodatkowego przedmiotu. Wielu na−
uczycieli zdobywa następny stopień awansu za−
wodowego.

W 2003 / 2004 roku 18 nauczycieli zdało
egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

W gminie 145 nauczycieli jest już mianowa−
nych. Najwyższy stopień awansu zawodowego,
czyli nauczyciela dyplomowanego uzyskało 29
nauczycieli.

Pracę jako stażysta rozpoczęło 14 nauczycie−
li, a kontraktowych jest 26 nauczycieli, czyli
takich, przed którymi kolejny egzamin. Razem w
gminie zatrudnionych jest 214 nauczycieli, 83
pracowników administracji i obsługi. Obowiąz−
kiem szkolnym objętych jest 2652 dzieci, uczą−
cych się w 3 szkołach podstawowych, 2 gimna−
zjach i 2 przedszkolach.

Tymczasem, jeżeli chodzi o kadrę kształ−
cącą nasze dzieci należy przyznać, że jest w
pełni przygotowana do wykonywania zawo−
du:
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Przeliczając awans zawodowy nauczyciela na liczbę etatów w poszczególnych szkołach i przedszko−
lach:

W życie wchodzą wciąż nowe rozporządzenia,
zmienia się Karta Nauczyciela, większość na−
uczycieli musi więc, zmienić metody pracy, do−
stosować do wymogów czasów.

XI. Podsumowanie

Ustanowienie nowego ustroju szkolnego, do−
konanie podziału kompetencji pomiędzy sa−
morządami jako organami prowadzącymi szkoły
a kuratorem oświaty, jako organem sprawują−
cym nadzór pedagogiczny umożliwił władzom
miasta wpływanie na kształt oświaty w Gminie
Barlinek. Biorąc pod uwagę skalę wprowadzo−
nych zmian można stwierdzić, iż reforma sys−
temu edukacji odbywa się ciągle przy bardzo
dużym zaangażowaniu gminy. Mimo tego za−
angażowania pogłębiała się jednak różnica mię−
dzy otrzymywanymi środkami na działalność
szkół (subwencja oświatowa) a faktycznymi
potrzebami placówek oświatowych (potrzeby
remontowe, zwiększone wydatki związane z
podwyżkami płac nauczycieli − podyktowane
awansem zawodowym).

W latach 2001/2002 podjęto próbę racjona−
lizacji sieci szkół. Nie zyskała ona jednak apro−
baty. Kolejna próba racjonalizacji dokonana zo−
stała we wrześniu 2003 roku z mocą obowiązu−
jącą od 01 września 2004 roku.

Racjonalizacja sieci szkół ma doprowadzić
do zmniejszenia wydatków na cele oświatowe,
podyktowana została malejącą ilością dzieci w
szkołach wiejskich (niż demograficzny) a tym
samym zmniejszającą się wielkością subwencji
oświatowej. Różnice te doprowadziły do niewspół−
miernych wydatków na szkoły wiejskie w porów−
naniu z otrzymywaną subwencją oświatową z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Należy tutaj podkreślić, że ogromna praca
wykonana została przez oświatowe jednostki ad−
ministracyjne polegająca na zagospodarowaniu
budynków po byłych szkołach, przekazaniu ma−
jątku pozostałym szkołom, zagospodarowaniu
kadry pedagogicznej i uruchomieniu systemu
dowozu dzieci z obwodów zlikwidowanych jed−
nostek.

Przed nami realizacja kolejnych zmian usta−
wy Karta nauczyciela i ustawy o systemie oświa−
ty. Do najważniejszych zmian trzeba zaliczyć:
wydłużenie prac komisji egzaminacyjnych, któ−
re obecnie muszą pracować w dwóch okresach −
lipiec − sierpień i listopad − grudzień, coroczne
uchwalanie regulaminu wynagradzania dla na−
uczycieli oraz objęcie obowiązkiem przedszkol−
nym dzieci sześcioletnich.
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Liczba rodzin

POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARLINKU NA RZECZ WSPOMAGANIA
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Zadania pomocy społecznej realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej mają na celu umoż−
liwienie jednostkom, rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w
stanie pokonać wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia.

Praca wykonywana w ośrodku nie ogranicza
się do świadczenia pomocy finansowej i usługo−
wej. Udzielana była w formie pracy socjalnej,
polegającej na poradach w zakresie zagadnień
prawnych, psychologicznych jak również pomo−
cy w załatwianiu trudnych spraw osobom zain−
teresowanym.

W minionych latach pracownicy socjalni prze−
prowadzali wywiady środowiskowe, aktualizację
i wywiady alimentacyjne dla swoich potrzeb oraz
innych jednostek współpracujących, jak: sąd,
prokuratura, policja, zakłady karne, ZUS, PUP,
Urząd Miasta i Gminy, itp.

Wykaz problemów społecznych, które zdomi−
nowały pracę socjalną i mają wpływ na jej dzia−
łalność na podstawie analizy lat 2002−2004:

1.Bezrobocie jako główne zagrożenie dla pra−
widłowego funkcjonowania rodzin. Bezro−
bocie ma znaczący wpływ na lokalną poli−

tykę społeczną, na szereg przedsięwzięć
podejmowanych przez Samorząd oraz roz−
miar świadczeń udzielanych przez Ośro−
dek Pomocy 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 oso−
by bądź całe rodziny są stałymi podopiecz−
nymi korzystającymi ze środków pomocy
społecznej.

4. Bezradność rodzin w sprawach opiekuń−
czych i prowadzenia gospodarstwa domo−
wego jest przyczyną, dla której grupa w/w
rodzin wymaga pomocy finansowej, a tak−
że specjalnej w formie pracy socjalnej, gdyż
prawidłowe funkcjonowanie rodziny to in−
terwencja ośrodka oraz szeregu innych in−
stytucji.

W załączeniu wykaz rodzin korzystających z
pomocy finansowej tutejszego ośrodka ze wzglę−
du na niekorzystny czynnik, który kwalifikował
daną rodzinę do pomocy na przestrzeni 2002−
2004 roku:
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Na przełomie minionych lat 2002−VIII/2004 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 z budżetu gminy.

Zadanie to uznajemy  za nadrzędne w na−
szym działaniu na rzecz dzieci i rodzin.

Liczba uczniów korzystających z doży−
wiania:

− 2002 rok − 660
− 2003 rok − 744
− 2004 rok − 508
Interwencja pracownika socjalnego to skie−

rowanie dziecka na bezpłatne dożywianie, wy−
jazd na kolonie letnie, uczestnictwo w zajęciach
integracyjnych świetlicy szkolnej, udzielenie po− PÓŁKOLONIE W MIEŚCIE
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mocy materialnej, bądź rzeczowej. Z analizy mi−
nionych lat, można jednoznacznie stwierdzić, że
nastąpił wzrost zagrożeń wobec dzieci.

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

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

Współpraca pracowników socjalnych z insty−
tucjami i organizacjami pozarządowymi zajmu−
jącymi się świadczeniem pomocy na rzecz ro−
dzin, to podstawowe zadanie realizowane na bie−
żąco.

Należy wymienić: Poradnię Uzależnień Alko−
holowych, Barlinecki Klub Abstynenta, Punkt
Konsultacyjny "Pomoc w rodzinie", pedagogów
szkolnych, Poradnię Psychologiczno−Pedagogicz−
ną, Sąd Rodzinny, kuratorów sądowych i spo−
łecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzysze−
nie Caritas, Komendę Policji, PKPS, PCK, Klub
Seniora, Koło Pomoc Dzieciom Niepełnospraw−
nym, Polski Związek Emerytów i Inwalidów, Zwią−
zek Kombatantów RP, Polski Związek Niewido−
mych i Diabetyków,  Ośrodek Szkolenia i Wy−
chowania przy OHP oraz kościoły, schroniska
dla matek samotnych i bezdomnych.

W strukturze działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej działa i funkcjonuje 10 rok Środowi−
skowy Dom Samopomocy dla osób z zaburze−
niami psychicznymi:

− liczba uczestników − 36,
− liczba osób objętych usługami specjali−

stycznymi − 13, co stanowi 12 gosp. domo−
wych.

Usługi opiekuńczo−specjalistyczne są stałym
elementem opieki nad osobami przejawiającymi
zaburzenia psychiczne.

PÓŁKOLONIE W MIEŚCIE
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W minionym roku obok kultywowania dzia−
łań dotychczas sprawdzonych, takich jak:

r obchody Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia
Babci,

r  urodziny każdego z uczestników,
r udział w obchodach Dni Barlinka,
r dochowanie tradycji Świąt Wielkanocnych

i Bożego Narodzenia,
r szycie poduszek dekoracyjnych z przezna−

czeniem na sprzedaż, a dochód ze sprze−
daży wykorzystywany na zakup słodyczy,

r huczne żegnanie minionego roku na wspól−
nej zabawie z udziałem rodziców podopiecz−
nych,

poszerzyliśmy grono naszych znajomych i
sympatyków oraz zakres aktywizacji osób nie−
pełnosprawnych. We wrześniu minionego roku
nasz Dom był po raz piąty  organizatorem maso−
wej imprezy integracyjnej "Święto Słoneczni−
ka", z udziałem osób niepełnosprawnych inte−
lektualnie (dla 400 uczestników) z terenu woje−
wództwa zachodniopomorskiego i gościnnie wiel−
kopolskiego. Impreza odbyła się pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy − Zygmunta Siarkie−
wicza oraz wielu znaczących instytucji, organi−
zacji i mediów.

W czerwcu b.r. Środowiskowy Dom Samopo−
mocy otrzymał nową siedzibę − we wsi Osina
(dawna Szkoła Podstawowa), która ze względu
na położenie, przestrzeń pozwala na pełną reali−
zację zadań z zakresu terapii i tzw. "szkoły ży−
cia".

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2002 roku
jest organizatorem imprezy, skierowanej do
wszystkich dzieci naszej gminy, jako "Baśniowe
Pożegnanie Lata".  Impreza wzbudziła duże za−
interesowanie i zamierzamy ją kontynuować na−
dal poszerzając grono uczestników.

Od maja b.r. ośrodek realizuje zadania zleco−
ne od Wojewody w zakresie tzw. świadczeń ro−
dzinnych, skierowanych do rodzin bezrobotnych,
niepełnych i innych, którzy z pewnych względów
i przepisów nie korzystają w swych macierzy−
stych zakładach pracy. Ta forma pomocy doty−
czy 911 wnioskodawców na dzień 15 września
2004 roku.

Dodatki mieszkaniowe to forma pomocy dla
tych użytkowników mieszkań, którzy spełniają
wymogi ustawy, tj. metraż, dochody, wydatki,
ilość osób i inne okoliczności. To zadanie tutej−
szy ośrodek realizuje od 2000 roku wydając oko−
ło 1.700 decyzji w ciągu roku.

W gminie Barlinek kwoty wypłacanych do−
datków mieszkaniowych kształtują się następu−
jąco:

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerw−
ca 2004 r. zostało przyjętych 780 wniosków, w
tym 59 wniosków odmownych ze względu na
dochód i powierzchnię. Przeprowadzono 353 wy−
wiady środowiskowe, w tym u 8 wnioskodawców
stwierdzono dysproporcje między dochodami a
wydatkami i odmówiono przyznania dodatku
mieszkaniowego.

Usprawnienia, remonty i modernizacje na−
szego obiektu to:

− remont dachu w budynku OPS−u (rok
2004),

− remont dachu w Środowiskowym Domu
Samopomocy − budynek w Osinie (j.w.),

− wymiana instalacji elektrycznej (rok 2003),
− remont holu i klatki schodowej (j.w.).
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W zakresie zadaniowym realizacja Gminnego
Programu 2002−2004 przedstawiała się nastę−
pująco:

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, ponadto od stycznia 2004 uru−
chomiono dodatkowo Gminną Poradnię Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
zatrudniając specjalistę od uzależnień.

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

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

u obozów terapeutycznych,
u zajęć ogólnoterapeutycznych dla członków

klubu i ich rodzin,
u cotygodniowych meetingów,
u poradnictwa i konsultacji,
u działalności grup Al−Anon i telefonu zaufa−

nia.
W trosce o dzieci z rodzin problemowych,

gdzie alkoholizm rodzica nie pozwala na prawi−
dłowe funkcjonowanie, przy OPS, uruchomiono
świetlicę opiekuńczą "Tęczowy Parasol". Wymie−
niona świetlica to realizacja programu poprzez
odpowiednie formy dydaktyczne, dyskusje, in−

formacje na temat przemocy i zagrożeń jakie
niesie alkohol, narkotyki, a przede wszystkim
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 oso−
by zagrażające rodzinie.

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.

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.

Podstawę stanowią tzw. profesjonalne programy profilaktyczne, zatwierdzane przez Państwo−
wą Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, były to:

REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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BARLINECKI KLUB ABSTYNENTA

4. Wspomaganie działalności instytucji,
stowarzyszeń, które zajmowały się proble−
matyką rozwiązywania problemów alkoholo−
wych w latach 2002−2004.

Do realizatorów zadań wynikających z Gmin−
nego Programu należy wiele instytucji, stowa−
rzyszeń oraz jednostek samorządowych, które
na podstawie porozumień, uzgodnień  potwier−
dziły, że są przygotowane, posiadają fachową
siłę i zadania do których się zobowiązały wyko−
nały dobrze, a są to:

w Poradnia Leczenia Uzależnień
w Gminna Poradnia Terapii Uzależnienia

od Alkoholu i Współuzależnienia,− Izba
Wytrzeźwień w Gorzowie,

w Komisariat Policji w Barlinku
w Ośrodek Pomocy Społecznej i "Caritas"
w Barlinecki Ośrodek Kultury
w BOSTiR
w Klub Żeglarski "Sztorm"
w Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Stowarzyszenie Opiekuńcze
w Rady Sołeckie
w Barlinecki Klub Abstynenta
w Kluby Sportowe
w Dom Dziecka −Towarzystwo Miłośników

Barlinka −Szkoły średnie, gimnazja oraz
szkoły podstawowe

w Świetlica opiekuńczo−wychowawcza
w Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Bra−

tek".
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SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

Barlinecki Ośrodek Sportu Turystyki i Re−
kreacji malowniczo położony nad Jeziorem Barli−
neckim na skraju terenów Barlinecko−Gorzow−
skiego Parku Krajobrazowego stwarza wspaniałe
warunki do aktywnego wypoczynku, rekreacji i
sportu. Zabytkowa zabudowa Pensjonatu wraz z
kąpieliskiem z 1927 r i uroczą piaszczysta plażą
ze względu na swój niespotykany nastrój przy−
ciąga wielu turystów z polski i zagranicy.

TURYSTYKA
Ośrodek dbając o swój wizerunek turystycz−

ny umieścił wiele ogłoszeń w gazetach turystycz−
nych, ogólnopolskich katalogach i portalach in−
ternetowych.

W Pensjonacie działał też Punkt Informacji
Turystycznej. Działanie Punktu "it" ułatwiało

Turystom poznawanie naszej okolicy jej atrak−
cji przyrodniczych i kulturowych. Informował rów−
nież, nieodpłatnie o bazie noclegowej i kwaterach
prywatnych w Barlinku i okolicy.

Ze względu na sportowe obiekty ośrodka i
jego usytuowanie główni klienci to grupy zorga−
nizowane : obozy sportowe, zgrupowania kondy−
cyjne, biwaki oraz turyści z przyczyn ekonomicz−
nych − pracownicy firm, które wykonywały prace
na terenie Barlinka.

Ze względu na swoistą specjalizację klienta
ośrodka pobyt z ilości turystów przełożył się na
długość pobytu turystów. Zmniejszyła się ilość
gości przebywających jedna dobę.

Dużą popularnością, dzięki ofercie gastrono−
micznej, rekreacyjnej i wypożyczalni sprzętu cie−
szył się wypoczynek na plaży i strzeżonym kąpie−
lisku. Mimo kaprysów pogodowych plażę w tym
okresie odwiedziło ok. 36 000 osób (w 2003r.
bilety na kapielisko zakupiło 17878 turystów).
Do tej liczby należy dodać sporą grupę dzieci
korzystających w ośrodku z kąpieliska nieod−
płatnie jak: dzieci z koloni letnich Ośrodka Po−
mocy Społecznej, Domów Dziecka i innych jed−
nostek działających non profit.

 BOSTiR był miejscem wielu spotkań pikni−
kowych w ramach programu wizyt gości z miast
partnerskich z Eksjo i Schneverdingen, gości
Barlineckiego Klubu Seniorów z Niemiec i in−
nych.

W ramach promowania turystyki pieszej i uro−
ków naszej gminy BOSTiR organizował rajdy pie−

sze. Najciekawsze z nich to: " BARLINEK Młyn
Papiernia", "Trochę przygody w dzień niepogody
− dokoła J. Okunie", " W poszukiwaniu wiosny −
do Żydowa", "W zapomniane miejsca − Równo,Nie−
połcko, Żydowo", " Wśród legendarnych dębów" −
Środbory".

Ośrodek przygotował i zrealizował Uro−
czysty Rajd Pieszy otwierający Ścieżkę Edu−
kacyjną wokół Jeziora Barlineckiego. W raj−
dzie wzięło udział ponad 120 osób. Uroczystego
otwarcia rajdu dokonała Królowa Puszczy Barli−
neckiej pasując uczestników na odkrywców pięk−
na Ziemi Barlineckiej. Uroczystość uhonorowali
również Burmistrz Schneverdingen z delegacją,
Goście z Eksjo, Prezes Zachodniopomorskiego
Oddziału PTTK, Pan i Pani Burmistrz MiG BAR−
LINEK oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa BARLINEK.

W okresie tych niecałych 3 lat wykonano wie−
le prac remontowych w celu zwiększenia atrak−
cyjności i utrzymania dobrego stanu obiektu,
najważniejsze z nich to:

− gruntowny remont ogrodzenia stadionu,
− renowacja płyty stadionu,
− zamontowanie nowych wiat dla drużyn na

stadionie,
− remont systemu nawadniającego płytę,
− renowacja siedlisk na stadionie,
− remont systemu grzewczego w budynku

biurowca,
− przebudowano pomieszczeń warsztatowych

i socjalnych na 2 dodatkowe pokoje i 3
pomieszczenia biurowe,

− wyremontowano korytarz i klatkę schodo−
wą w biurowcu ( położono kafelki podłogo−
we, panele, przebudowano ścianę okienną
na świetlik z luksferami oraz wymieniono
oświetlenie,

− wymieniono drzwi wejściowe do części noc−
legowej budynku przy kortach,

− wymieniono stolarkę okienną (5 okien),
− zmodernizowano oświetlenie zew. budyn−

ku przy kortach na energooszczędne,
− zlikwidowano wiatę magazynową z pokry−

ciem eternitowym,
− wyremontowano system odgromników na

budynkach ośrodka
− wymieniono 4 drewniane kolumny podtrzy−

mujące tarasy w Pensjonacie "Pod sosna−
mi",
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− zrealizowano wymianę eternitowego pokry−
cia dachowego na domkach campingowych,
częściowo wymianę stolarki ( drzwi), za−
montowano 8 zadaszeń nad drzwiami ze−
wnętrznymi

−  gruntownie wyremontowano łódki i kajaki
z wypożyczalni sprzętu

Wykonane remonty i modernizacje podniosły
standard obiektów i zwiększyły ofertę noclegową.

SPORT
Barlinecki Ośrodek Sportu Turystyki i Re−

kreacji w zakresie sportu i rekreacji realizuje
działalność w celu zaspokojenia zbiorowych po−
trzeb społeczeństwa. We współpracy z jednostka−
mi oświatowymi BOSTiR organizuje masowe spor−
towe i rekreacyjne imprezy kreując aktywną for−
mę spędzania czasu wśród dzieci młodzieży i
dorosłych. Wiele imprez na stałe wpisało się w
sportowe oblicze Barlinka.

Najbardziej popularne to:
u Barlineckie Biegi Leśne impreza masowa

w której od 25 lat bierze udział średnio 700 −
1000 uczestników. W 2003 r.BOSTiR nadał Bie−
gom Leśnym charakter bardzo uroczysty tworząc
z imprezy atrakcję o walorach turystycznych. Od
2003 r, Biegi poprzedza barwny korowód z Królo−
wą Puszczy w dorożce, orkiestrą dętą oraz spe−
cjalnymi gośćmi i wszystkimi uczestnikami. Ko−
rowód prowadzi uczestników przez miasto i roz−
poczyna się koncertem na rynku. Od 2003 r.
również Biegom Leśnym towarzyszy Kasztanowy
Festyn.

Bardzo udana impreza w 2003r spowodowa−
ła zakwalifikowanie się Otwartych Biegów Le−
śnych do GRAM PRIX Biegów Lubuskich na
2004r.

− Barlinecka Amatorska Liga Siatkówki,
− Halowe Turnieje Piłki Nożnej,
− Mistrzostwa Barlinka w Tenisie Stołowym,
− Uliczne Biegi Majowe,
− Gram Prix Barlinka w Piłce Plażowej,
 W 2003 r. przeprowadzono również :
− Turniej Brydża Sportowego /
− Turniej Kanasty,
− Turnie American Dart,

− Turniej Bilardowy,
− rozpoczęto również cykl 3 letni Turnieju

Siatkówki Amatorskiej Mężczyzn Trzech Miast
Barlinka, Myśliborza i Dębna

 Ponadto BOSTiR prowadził w okresie letnim
i zimowym cykl zajęć sportowo−rekreacyjnych.
Dla dzieci "Lato z BOSTiR−em i Zima z BOSTiR−
em" zajęcia miały charakter półkolonii i były bez−
płatne. W ramach oferty rekreacyjnej ośrodek
organizował "zabawy taneczne pod chmurką", fe−
styny./

Na terenie biesiadnym i na plaży, był współ−
organizatorem wielu imprez plenerowych np. Dni
Barlinka, Majówki, Rozpoczęcia Sezonu Piłkar−
skiego itp.

BOSTiR wspierał działalność Stowarzyszeń
Sportowych w szczególności Klubów Piłkarskich

Prowadząc rozliczenia i realizację dotacji fi−
nansowej na ich działalność. Piłka nożna jako
najbardziej popularna wyczynowa dyscyplina
sportu w Barlinku skupia ok. 350 zawodników.

Największy III ligowy MKS "Pogoń" dzialajacy
na obiektach BOSTiR skupia ok. 190 zawodni−
ków, ok. 130 zawodników trenuje w klubach
wiejskich "ISKRA" Lutówko, "GROM" Płonno,
"TROJAN" Strąpie, "ŻĄDŁO", Stara Dziedzina,
"KORAL" Mostkowo.

Na obiektach dzierżawionych od BOSTiR pręż−
nie działają: Klub Żeglarski TKKF"Sztorm", który
corocznie organizuje Regaty i szkolenia na stop−
nie żeglarskie oraz klub Tenisa Ziemnego.

BOSTiR i Echo Barlinka, pragnąc uhonoro−
wać wszystkich, trenerów,sportowców działaczy
oraz sponsorów sportu, zorganizował I GALĘ
SPORTU BARLINEK 2004, która jednocześnie
była uroczystym podsumowaniem osiągnięć spor−
towych 2003 r. Barlinka. Gala była bardzo uda−
ną uroczystością zorganizowaną przy współudzia−
le BOK "Panorama". Imprezę uświetnił Mistrz
Olimpijski w wioślarstwie wyczynowym Tomasz
Kucharski.

 W związku z reorganizacją struktury sportu i
turystyki Barlinka Uchwałą Rady Miasta i Gmi−
ny Barlinek nr XXV/189/2004 z dnia
27.05.2004r. BOSTiR został zlikwidowany z
dniem 30.06.2004r.

Dochody i wydatki BOSTiR w latach 2002 − 30.06.2004
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KULTURA

W skład Barlineckiego Ośrodka Kultury
wchodzą:

m Ośrodek Kultury "Panorama" z salą wido−
wiskową na 395 miejsc oraz kinem

m Miejsko−Gminna Biblioteka Publiczna z
filiami w Mostkowie, Krzynce i Rychnowie

u Pracownia Ceramiki Unikatowej . In−
struktor: Dariusz Przewięźlikowski

 Zorganizowała X i XI Plener Ceramiczno−
Malarski "Piękno Ukryte" Barlinek 2003 i 2004,
których efektem są : kompozycja z kafli cera−
micznych upamiętniająca 725−lecie nadania Bar−
linkowi praw miejskich oraz zestaw kafli cera−
micznych przedstawiających ptaki, które zosta−
ną umieszczone na ścianie Muzeum. Odbyły się
wystawy poplenerowe w Barlinku, Szczecinie,
Toruniu, Gorzowie Wlkp. Wydano 2 katalogi pre−
zentujące dorobek plenerów.

 Rezultatem współpracy Pracowni z grupą
dziecięcą z Bad Freinwalde (Niemcy) są 3 tygo−
dniowe warsztaty ceramiczne. Podczas warszta−
tów "Europa − nasz wspólny dom" powstały kafle
ceramiczne, które zostały zamontowane w blen−
dach okiennych na budynku "Panoramy".

 Opracowano wzory pamiątek ceramicznych:
patery w kształcie liści, wazony ozdobione moty−
wami roślinnymi, nawiązującymi do przyrody
barlineckiej. W Pracowni wytwarza się okolicz−

m Muzeum Regionalne
m Centrum Informacji Turystycznej ( od 1

lipca 2004 )

Amatorski Ruch Artystyczny i impresa−
riat

Grupy i zespoły działające przy Barlineckim Ośrodku Kultury

nościowe statuetki, puchary, medaliony i kafle
na użytek własny oraz na zamówienie.

Młodzi ceramicy zdobywają nagrody podczas
konkursów plastycznych.

Pracownia bierze udział w targach turystycz−
nych, kiermaszach i jarmarkach artystycznych,
organizuje pokazy warsztatowe dla turystów i
grup wycieczkowych.

u Pracownia Plastyczna. Instruktor : Gra−
żyna Bartkiewicz:

 Odbywają się w niej zajęcia plastyczne i rę−
kodzielnicze dla różnych wiekowo grup. W grud−
niu 2003 roku grupa dzieci 5−7 lat zdobyła I
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na ozdobę
choinkową w Świnoujściu. Młodzież szkolna w
wieku 8−15 lat brała udział w warsztatach bati−
ku, sianoplotów i wytwarzania papieru czerpa−
nego .

Członkowie koła uczestniczyli w artystycznej
wymianie młodzieżowej w Schneverdingen. Pra−
ce z Pracowni Plastycznej były prezentowane na
Gorzowskim Przeglądzie Plastyki.
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 Pracownia Plastyczna co roku organizuje
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół
gminnych pt. ""Tutaj jestem".

W roku 2003 zostało zorganizowane stano−
wisko do wykonywania papieru czerpanego. W
warsztatach papieru czerpanego wzięło udział
kilkanaście grup szkolnych z Barlinka i okolic
oraz ze Szczecina. Przygotowujemy również pa−
miątki okolicznościowe, stroiki świąteczne z oka−
zji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Prace
dzieci i młodzieży były nagradzane w konkur−
sach : "Strażak w akcji", "Pokój", "Tutaj jestem".W
2004 roku jedna z uczestniczek zajęć zdała celu−
jąco egzamin do Liceum Plastycznego w Szczeci−
nie.

 Poza działalnością edukacyjną wykonujemy
reklamy, napisy, scenografię i dekoracje okolicz−
nościowe. W Pracowni wykonano flagietki z em−
blematami imprez oraz herbami Barlinka i miast
partnerskich, które zainstalowano na ulicy Wy−
lotowej, a później na terenie BOK.

l Zespół Taneczny "Uśmiechy" . Kierow−
nikiem artystycznym jest Leokadia Malanow−
ska, Kawaler Orderu Uśmiechu , instrukto−
rzy: Magdalena Zynda, Katarzyna Stanisław−
ska i Adam Maślak, akustyk: Piotr Stanisław−
ski.

 Zespół bardzo aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym miasta i regionu, swoimi koncerta−
mi wspiera wiele imprez ogólnokrajowych, jak
chociażby Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
czy akcję związaną z profilaktyką raka piersi −
Różowa Wstążka, a także promuje Barlinek poza
granicami kraju.

Przy Zespole Tańca "Uśmiechy" działa Sto−
warzyszenie Przyjaciół Zespołu. Głównym celem
działalności Stowarzyszenia jest udzielanie po−
mocy organizacyjnej zespołowi, promowanie i
propagowanie jego działalności artystycznej oraz
pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby
zespołu.

W hotelu Alma dzieci występują dla publicz−
ności duńskiej − jest to kwesta, a pozyskane w
ten sposób pieniądze wpłacane są do kasy BOK
lub Stowarzyszenia.

 W 2003 roku zrealizowano projekt " Zespół
Artystyczny Uśmiechy − roztańczona dzieciarnia
w zjednoczonej Europie" , finansowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ze
środków Unii Europejskiej.

l Chór "Halka" Dyrygent i kierownik arty−
styczny: Ireneusz Zagata

2003 rok − 20 koncertów
 Z bogatym repertuarem chór wystąpił pod−

czas uroczystości inaugurującej obchody 725−
lecia nadania praw miejskich Barlinkowi oraz w
Kościele Św. Bonifacego z okazji 25−lecia Parafii.
Dwukrotnie koncertował w Szczecinie − w Te−
atrze Letnim na Jasnych Błoniach przed wystę−
pem zespołu " Mazowsze" oraz w kościelnym
koncercie w ramach Cecyliady. Wspaniałe wy−

stępy dała "Halka" w Eksjö podczas obchodów
Roku Polskiego w Szwecji. Występy chóru uświet−
niają ceremonie ślubów w Barlinku i w innych
miastach.

2004 rok (do września) − 16 koncertów
 Do ciekawszych występów zaliczyć można

wspólny koncert Halki i chóru Hejnał ze Szczeci−
na podczas uroczystości miejskich w Panora−
mie, występy zespołu na Zamku Książąt Pomor−
skich w Szczecinie, podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej z okazji wstąpienia Polski do UE. Go−
ścinne występy chóru w Myśliborzu podczas uro−
czystości z okazji 85−rocznicy powstania Policji
zakończyły się owacją na stojąco zgromadzonej
na widowni publiczności.

Koncerty "Halki" w Schneverdingen, podczas
Święta miasta połączonego z trójstronnym spo−
tkaniem miast partnerskich, wywołały opinie, że
jest to już chór zawodowy.

 Przy chórze działa Stowarzyszenie, które sta−
ra się pozyskiwać fundusze na potrzeby zespołu
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( wyjazdy, zakup i konserwacja instrumentów,
stroje, itp.) − są to składki członków Stowarzy−
szenia, darowizny od sponsorów, wpływy z kon−
certów w kościele.

l Teatr Poezji "Wiatrak" Instruktor: Elż−
bieta Chudzik, choreograf: Marta Zmarzlik

 2003 rok
Wystawione spektakle
w"Łąka",
w"Szeptana historia sztuki",
w"Palenie wzbronione",
w"Strach się bać"
w widowisko unijne
w widowisko sobótkowe
w widowisko − "Wojna wróżek"
Występy gościnne:
 Świdwin − Woj. Przegląd Teatrów Amator−

skich, Wałcz − Woj. Przegląd Teatrów Amator−
skich, Myślibórz − Festiwal Teatrów Ulicznych,
Gryfino − Festiwal Teatralny KARTON, Choszcz−
no − Widowisko sobótkowe, Pełczyce i Lutówko−
dożynki, wernisaż świąteczny.

2004 rok
Wystawione spektakle:
w "Sny,"
w "Kupię sobie wiatr",
w "Magdalenka na prerii",
w "Bajka dla mojego kotka"
w widowisko sobótkowe, "Arlekin na moście"
Występy gościnne
Świdwin − Woj. Przegląd Teatrów Amator−

skich ( laureat ), Schneverdingen, Recz "Na ku−
pieckim szlaku", Dolice − Dni Dolic, Lutówko −
dożynki, Pełczyce − dożynki, Gryfino − Festiwal
KARTON.

u Sekcja Szachowa Instruktor: Jerzy Kli−
maszewski

 Zajęcia odbywają się w Saloniku Laskerow−
skim w Muzeum Regionalnym.

Zawodnicy z Barlinka uczestniczyli w turnie−
jach w Gorzowie, Gryfinie oraz w Schneverdin−
gen ( Niemcy), zajmowali miejsca w górnej tabeli.
W 2003 roku zorganizowano 4 turnieje z cyklu
Grand Prix Barlinka.

u Zespół wokalny . Instruktor : Zbigniew
Bocian

 Zespół powstał w 2003 roku, dziewczęta śpie−
wają piosenki turystyczne oraz z repertuaru zna−
nego przed laty zespołu "Filipinki". Zdobył tytuł
laureata Powiatowego Przeglądu Piosenki Estra−
dowej oraz I miejsce w Wojewódzkim konkursie
Piosenki Turystycznej.

u Klub Krótkofalarski
Radioklub SP33KRF działa od 1975 roku.

Liczy 28 członków, w tym 16 osób z indywidual−
ną licencją nadawcy. Posiada potwierdzenia prze−
prowadzonych łączności ze wszystkimi konty−

nentami i około 200 krajami. W roku 2004 klub
uczestniczył w zawodach krajowych i międzyna−
rodowych m.in. w mistrzostwach świata SP−DX−
Contest 2004. Zorganizowano dwie wystawy sta−
rego sprzętu radiowego i radionadawczego. Sta−
cja klubowa dwukrotnie pracowała w Kołobrze−
gu w mityngach latarnianych. Klub współpracu−
je z grupą dzieci i młodzieży "Tęczowy Parasol".

l Muzeum Regionalne Kustosz : Halina
Fijałkowska

 Muzeum Regionalne w 2003 roku udostęp−
nione zostało zwiedzającym 30.04. Wcześniej
przeprowadzono remont i zrealizowano nową
koncepcję aranżacji wnętrz i ekspozycji .

 Posiadając status Muzeum Regionalnego
skupiliśmy się na podkreśleniu regionalizmu.
Dlatego też I część ( parter ) poświęcone zostało
lokalnym pamiątkom i różnym eksponatom zwią−
zanym z Barlinkiem i okolicą. Część tych ekspo−
natów została wyeksponowana w naturalny spo−
sób poprzez zbudowanie wnętrza chaty wiejskiej
z rekonstrukcją pieca.

 W zakresie kultywowania polskich tradycji
zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe : siano−
ploty i malowanie wielkanocnych pisanek i kra−
szanek.

Ważnym elementem pracy muzeum jest or−
ganizowanie wystaw artystycznych:

− X Jubileuszowy Plener Ceramiczny "Piękno
Ukryte"

− 725 lat Barlinka (zdjęcia, kroniki, wido−
kówki)

− "Skarby ukryte w ziemi"
− "Gabinet mieszczański E. Laskera"
− "Chata wiejska − świat spod strzechy"
− "Leśna kraina − przyroda Barlinka"
− "Twórczość Romany Kaszczyc"
− " Piękno Ukryte Barlinek 2004" − wystawa

poplenerowa
− "Boże Narodzenie" − ceramika z Krakowa

Marity Benke − Gajda
− wielki Świąteczny Kiermasz
− "Lalki, kostiumy i scenografie" z Teatru

"Pleciuga" w Szczecinie
− "W miodowej krainie" − wystawa pszczelar−

stwa p. Piwowarczyków
− "Sztuka ze Stargardu" − Stowarzyszenie

Twórców "Brama"
− "Spacery" − ceramika Darka Przewięźlikow−

skiego
− "Indianie Wyżu Andyjskiego i dorzecza Ama−

zonii"− wystawa z Muzeum Narodowego w
Szczecinie.

 W 2003 roku muzeum odwiedziło ok. 4 tys.
osób, a wpływy z biletów wstępu w ciągu 8 mie−
sięcy działalności wyniosły ponad 3 tys. złotych.
Podczas lata pod muzeum funkcjonował kramik
na którym proponowano turystom ceramikę,
książki Romany Kaszczyc, widokówki, foldery,
mapy Barlinka, itp.
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 Oprócz wystaw w muzeum odbywają się uro−
czystości związane z zawieszaniem liści (z auto−
grafami gwiazd i ciekawych ludzi, którzy odwie−
dzili Barlinek) na "Drzewie Sław". W ten sposób
zostali uhonorowani :Romana Kaszczyc, Urlich
Lange, Jan Machulski, Krzysztof Szmagier, To−
masz Kucharski, Zespół Perfect, Andrzej Rybiń−
ski, Michał Bajor, Katarzyna Michalska, Tomek
Makowiecki, Wojciech Malajkat, Ewa Szykulska
i Jerzy Zelnik.

 W muzeum spotykają się dwa razy w tygo−
dniu szachiści, a w czasie wakacji organizowane
są "Wakacje z szachami". Odbywają się tu rów−
nież odpłatne sesje zdjęciowe par małżeńskich.

 Prowadzona jest również praca tzw. badaw−
czo − naukowa : prowadzenie kronik, segregowa−
nie informacji prasowych, przeglądanie i klasyfi−
kowanie starych dokumentów, poszukiwanie in−
formacji i poszerzanie wiedzy historycznej z za−
kresu archeologii i etnografii.
Frekwencja w muzeum 2003 2004 (do 22 .09)

1) Grupy zorganizowane 2 556 1 696
2) Turyści indywidualni 210 180
3) Uczestnicy wernisaży 457 420
4) Wizyty zagraniczne
     w grupach 139 73
5) Osoby korzystające
     z materiałów archiwalnych 17 23
 6) Uczestnicy zajęć
     szachowych oraz
 " Wakacji z szachami" 384
________________________________________________________________

 RAZEM 3 379 2 776

 W ramach współpracy ze szkołami w Mu−
zeum odbywają się lekcje muzealne, prowadzo−
ne przez nauczycieli.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Barlinku − Kierownik: Halina Lubaś, bibliote−
karz działu dla dorosłych: Ewa Rogozińska,
dla dzieci: Aldona Horoszewicz

 Posiada trzy filie biblioteczne : w Rychno−
wie, Krzynce i Mostkowie. Stan księgozbioru w
Bibliotece i w filiach wynosi obecnie 51 712 wo−
luminów ogółem, w tym w filiach mieści się 28
108 woluminów. W roku 2004 ( do września)
zakupiono do Biblioteki 252 woluminy.

W Bibliotece działa Gminny Punkt Informa−
cji o Unii Europejskiej (od 6 marca 2003 roku)
oraz Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, która
współpracuje z Książnicą Pomorską w Szczeci−
nie. W roku 2003 wypożyczono drogą wypoży−
czeń międzybibliotecznych 144 woluminy.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy patro−
nuje wyborom Królowej Puszczy Barlineckiej . W
ramach pracy kulturalno − oświatowej organizu−
je . konkursy literackie: " O łabędzie pióro", lek−
cje biblioteczne , konkursy plastyczne, spotka−
nia z ciekawymi ludźmi oraz wieczory literackie

 Na okres ferii zimowych i letnich przygoto−
wuje się specjalną ofertę dla mieszkańców i tu−
rystów. W najbliższym czasie planuje się prze−
niesienie filii w Rychnowie do budynku po zli−
kwidowanej szkole, co poprawi jakość usług bi−
bliotecznych i umożliwi prowadzenie zajęć świe−
tlicowych.

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Centrum Informacji Turystycznej − zostało
założone 01.07.2004r. W CIT pracuje jedna oso−
ba na etacie specjalista ds. turystyki : Katarzyna
Mielcarek oraz specjalista ds. sportu : Sylwester
Wroński. CIT wykonuje działania związane z bez−
pośrednią promocją Barlinka i regionu, poprzez
udzielanie klientom informacji. CIT :

n prowadzi sprzedaż pamiątek i materiałów
promujących nasze miasto i region oraz map
turystycznych dotyczących całej Polski;

n reklamuje wszystkie imprezy kulturalne,

festyny, organizowane na terenie miasta i okoli−
cy;

n organizuje różnego typu imprezy, np. wy−
cieczka autokarowa pt. "Poznajemy Uroki Przy−
rody Województwa Zachodniopomorskiego" (36
osób), spotkanie z Kółkiem Przyrodniczym ze SP
nr 4 (30 osób), rajd pieszy "Szlakiem Dębów"
(145 osób) oraz nawiązana została współpraca z
PTTK Regionu Szczecińskiego. Na dożynkach
powiatowych w Myśliborzu wraz z UMiG Barlin−
ka wystawiono stoisko promocyjne o Barlinku i
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Gminie;
n współpracuje z Lokalną Organizacją Tury−

styczną.
 W okresie od lipca do września 2004 klien−

tami CIT'u było 373 osoby, w tym 90 obcokra−
jowców.

Imprezy organizowane przez BOK
n Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy − 2003,

2004
n Przegląd środowiskowy ARA 2003,2004. Wy−

stawa twórców nieprofesjonalnych
n Święto miasta. Srebrne i Złote Gody−2003,2004
n Uroczyste zakończenie XXI Młodzieżowych Mi−

strzostw Polski w Warcabach Stupolowych oraz
ceremonia zamknięcia Pucharu Konfederacji
Europejskiej−2003

n Koncert z okazji rozstrzygnięcia konkursu li−
terackiego "O łabędzie pióro"−2004

n Przegląd środowiskowy Ogólnopolskiego Kon−
kursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Te−
atru Jednego Autora−2003,2004

n Festiwal Piosenki Dziecięcej i Estradowej−
2003,2004

n Gala Sportu−2004
n Impresje Kobiece−2004. Impreza prezentuje

barlinecki handel i drobną wytwórczość.
n Międzynarodowy Dzień Teatru− premiery Te−

atru Wiatrak−2003,2004
n Powiatowy Przegląd ARA w kategorii teatr−

2003,2004
n Powiatowy Festiwal Nauki−2003
n Ogólnopolski Plener Ceramiczno−Malarski

"Piękno Ukryte"−2003,2004
n Uroczystość z okazji wstąpienia Polski do UE−

2004
n Regionalny Jarmark Ceramiczny z Majówką−

2003,2004
n Konkurs Plastyczny "Tutaj jestem"−2003,2004
n Festyn unijny. Dzień Dziecka−2003
n Koncert z okazji 725−lecia Barlinka z udziałem

Pionierów Ziemi Barlineckiej−2003
n Barlineckie Świętojanki. Dni Barlinka− wybo−

ry Królowej Puszczy Barlineckiej i Skrzatów
Puszczy Barlineckiej−2003,2004

n Barlineckie Lato Teatralne. Międzynarodowy
Wolontariacki Obóz Artystyczny−2003,2004

n Międzynarodowy Festiwal Szachowy pamięci
E. Laskera−2003,2004

n Pożegnanie Lata−2003,2004. Nowym elemen−
tem imprezy są wybory Królowej Spiżarni Bar−
lineckiej oraz dwóch Ochmistrzyni w trakcie
prezentacji kulinarnych kobiet z terenu mia−
sta i gminy Barlinek.

n Inauguracja Roku Kulturalnego−2003,2004
n Turniej szachowy "Grand Prix Barlinka"−2003
n Koncert z okazji Dnia Seniora−2003,2004
n Mikołajki u Gęsiarki. Wesoły autobus mikołaj−

kowy−2003
n Świąteczna aukcja ceramiki. Kiermasz świą−

teczny−2003

n Trzy polsko−niemieckie warsztaty ceramiczne
i plastyczne−2003,2004

Promowanie miasta przez BOK
v Przygotowano wystawę promującą Barli−

nek w Eksjö podczas obchodów Roku Polskiego
w Szwecji (2003) oraz podczas Dni Schneverdin−
gen ( trójstronne spotkanie miast partnerskich
w 2004 r.). Wykonano upominki ceramiczne dla
mieszkańców partnerskich miast.

v Pracownia Ceramiki Unikatowej oraz Pla−
styczna prezentują się podczas targów turystycz−
nych− kiermasz prac ceramicznych, warsztaty
dla zwiedzających (Szczecin 2003,2004, Szcze−
cinek 2004) oraz podczas imprez w regionie (
Myślibórz, Barzkowice, Pyrzyce)

v Amatorzy z Barlinka biorą udział w Woje−
wódzkim Przeglądzie Twórczości Nieprofesjonal−
nej w Kołobrzegu oraz w Gorzowie Wlkp, zdoby−
wają nagrody i wyróżnienia .

v BOK współpracuje z IG Frauen Prenzlau
(Niemcy), realizowane są projekty dofinansowa−
ne z UE. Prace artystek barlineckich prezento−
wane są podczas wystaw "Twórczość Kobiet" w
Prenzlau, uczestniczymy w warsztatach arty−
stycznych, wystawiamy kiermasze podczas im−
prez. Zespół "Uśmiechy" wielokrotnie wystąpił w
Prenzlau.

v Zaprezentowano Pracownię Ceramiki Uni−
katowej podczas kiermaszów świątecznych w
Centrum Handlowym GALAXY w Szczecinie−
2003,2004

v Wykonano (odpłatnie) kafle ceramiczne do
wystroju kościoła w Słubicach−2003

v BOK rozwija Barlineckie Lato Teatralne
poprzez udział gwiazd polskiego filmu i teatru.
W tym roku warsztaty prowadził Wojciech Ma−
lajkat (wyreżyserowany przez niego spektakl po−
kazano dwukrotnie), z recitalem wystąpił Michał
Bajor, a w sztuce Ewa Szykulska oraz Jerzy
Zelnik. Gwiazdy zawiesiły ceramiczne liście ze
swoimi autografami na Drzewie Sław, powstały
też Ławki Sław na Rynku, przy których zostaną
umieszczone odlewy ich stóp .

v Wprowadzono nową imprezę do kalenda−
rza kulturalnego miasta: wybory Królowej Pusz−
czy Barlineckiej. Zadaniem Królowej jest promo−
wanie miasta i regionu − w 2003 roku m.in.
wzięła udział w obchodach Roku Polskiego w
Eksjö , w nagrywaniu filmu do programu TVP
Szczecin "Słońce Trójki" o powiecie myślibor−
skim ( za Królową powiat myśliborski otrzymał
nagrodę ) , w targach turystycznych w Kołobrze−
gu, uświetniła swoją obecnością wiele imprez

W 2004 roku oprócz Królowej wybrano sześć
Skrzatów Puszczy Barlineckiej ( troje dzieci wy−
brała Kapituła, drugą trójkę wyłoniono podczas
plebiscytu w Gazecie Lubuskiej), które śpiewają
piosenki i recytują wierszyki o Barlinku . Królo−
wa wspólnie z burmistrzem U. Kaschem otwie−
rała Dni Schneverdingen oraz była specjalnym



43Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek za okres 2002 − 2004

gościem podczas Święta Wrzosów w partnerskim
mieście.

Królowa Puszczy Barlineckiej otrzymała no−
minację w kategorii produkt turystyczny w Kon−
kursie Gospodarczym Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego 2004

Remonty, naprawy i modernizacje prze−
prowadzone w BOK w okresie 1.01.2003−
30.09.2004

1. Budynek merytoryczno − administra−
cyjny BOK:
v Przeprowadzono remont biura dyrektora BOK,

sekretariatu oraz pokoju socjalnego dla pra−
cowników.

v Zaadaptowano część zaplecza kawiarni na biu−
ro księgowości.

v Wykonano remont i modernizację pracowni
ceramicznej − szpachlowanie i malowanie
ścian, położenie glazury na ścianach, wymia−
na oświetlenia, zamontowanie nowych blatów,
przepływowego podgrzewacza wody, zaadap−
towano magazyn gliny na pomieszczenie do
malatury.

v Zaadaptowano pomieszczenie przy pokojach
gościnnych na pokój socjalny z częścią ku−
chenną i kącikiem wypoczynkowym, zakupio−
no wyposażenie kuchni.

v Zaadaptowano salę audiowizualną na pomiesz−
czenie klubowe.

v Wyremontowano 3 pokoje gościnne, w jednym
wymieniono 3 okna

v Wymieniono drzwi wejściowe do budynku
v  Wymieniono pompę na instalacji wodnej

2.Sala widowiskowa:
v Wykonano remont i modernizację sanitaria−

tów damskich i męskich.
v Położono terakotę na korytarzu przy sanita−

riatach, odnowiono ściany.
v Naprawiono fotele na sali widowiskowej.
v Dokonano wymiany części parkietu.
v Zakupiono dmuchawę nagrzewającą.

3.Miejsko−Gminna Biblioteka Publiczna:
v Dokonano modernizacji czytelni i działu dla

dorosłych − szpachlowanie, malowanie ścian,
wymiana oświetlenia ( 13 lamp), utworzono 3
stanowiska czytelnicze oraz stanowisko kom−
puterowe z dostępem do Internetu

4.Skwer przy Barlineckim Ośrodku Kultu−
ry:
v Wykonano artystyczne kwietniki z kamienia

(nawiązujące do murów miejskich)
v Zamontowano ławki
v Ustawiono 3 poplenerowe rzeźby drewniane

5.Muzeum Regionalne:
v Wyremontowano parter − szpachlowanie i ma−

lowanie ścian
v Wykonano prace związane z nową aranżacją

ekspozycji w muzeum ( budowa chaty wiej−
skiej z piecem, fragment starej uliczki, Drze−
wo Sław itp.)

v Wymieniono część schodów drewnianych w
części wejściowej

v Poprawiono estetykę sanitariatów − malowa−
nie, położenie glazury

v Zaadaptowano część magazynów na pomiesz−
czenie ekspozycyjne

v Zagospodarowano skwer przed muzeum, wy−
konano konserwację kieratu

6. Teren miasta:
v Wykonano kompozycję z kafli ceramicznych

na budynku apteki
v Zamontowano 4 drewniane rzeźby poplenero−

we przy promenadzie nad Jeziorem Barlinec−
kim.

v Zaprojektowano Ławeczki Sław na Rynku (
BOK wykonał gipsowe odciski gwiazd Barli−
neckiego Lata Teatralnego ).
7.Centrum Informacji Turystycznej:

v Zakupiono wyposażenie CIT i uruchomiono
jego działalność w pierwszych dniach lipca.

Pozyskiwanie środków finansowych przez BOK
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BOK jest partnerem ZROT w projekcie
"Zintegrowany system informacji turystycz−
nej w województwie zachodniopomorskim",
w ramach którego przewidziana jest realizacja
wspólnego zadania: "Budowa sieci "it" w regio−
nie".

Projekt pt. "Europejskie spotkania na szla−
ku turystycznym w Barlinku" decyzją Komisji
Europejskiej został zatwierdzony do dofinanso−
wania ze środków Wspólnoty Europejskiej − wy−
sokość grantu wynosi 20 025,60 EUR, co stano−
wi 80% całkowitej wartości projektu. Projekt bę−
dzie realizowany w 2005 roku.
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RADA MIEJSKA

Dnia 27.10.2002 roku odbyły się wybory do
Rady Miejskiej w Barlinku:

Członkami Rady Miejskiej w Barlinku są:
1. Adryjanowski Mieczysław − Przewodniczący

Rady Miejskiej
2. Adamiok Maria
3. Drewniak Stanisław
4. Gos Karol − Przewodniczący Komisji Finan−

sowo − Budżetowej i Planowania Gospodar−
czego

5. Janas Jan − Wiceprzewodniczący Rady Miej−
skiej

6. Komorowski Krzysztof − Przewodniczący Ko−
misji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Prawo−
rządności

7. Kurkiewicz Marek
8. Lang Marianna
9. Maciejewski Mariusz − Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej
10. Marciniak Mieczysław
11. Miduch Jan
12. Opatowicz Stanisław − Przewodniczący Ko−

misji Rewizyjnej od 29.01.2004 r.
13. Piestrzeniewicz Zbigniew
14. Resiak Leonarda
15. Szczyglewski Mieczysław
16. Szulc Norbert
17. Szyld Tadeusz w okresie od 19.11.2002r.

do 29.01.2004r. pełnił funkcję Przewodni−
czącego Komisji Rewizyjnej

18. Tomczyszyn Teresa
19. Wilk Roman
20. Zieliński Grzegorz − Przewodniczący Komi−

sji Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio−
wej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

21. Zmarzlik Zofia

Rada Miejska powołała komisje stałe:

1. KOMISJĘ FINANSOWO − BUDŻETOWĄ I
PLANOWANIA GOSPODARCZEGO, w składzie:

v Gos Karol − Przewodniczący Komisji
v Drewniak Stanisław
v Janas Jan
v Lang Marianna
v Szczyglewski Mieczysław

v Szulc Norbert
v Szyld Tadeusz
v Zmarzlik Zofia

2. KOMISJĘ OŚWIATY, KULTURY, ZDRO−
WIA I PRAWORZĄDNOŚCI, w składzie:

v Komorowski Krzysztof
− Przewodniczący Komisji

v Adamiok Maria
v Adryjanowski Mieczysław
v Kurkiewicz Marek
v Piestrzeniewicz Zbigniew
v Tomczyszyn Teresa
v Zmarzlik Zofia

3. KOMISJĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNIC−
TWA I OCHRONY ŚRODOWISKA, w składzie:

v Zieliński Grzegorz
− Przewodniczący Komisji

v Maciejewski Mariusz
v Marciniak Mieczysław
v Miduch Jan
v Opatowicz Stanisław
v Resiak Leonarda
v Wilk Roman

4. KOMISJĘ REWIZYJNĄ, w składzie:
v Opatowicz Stanisław

− Przewodniczący Komisji
v Lang Marianna
v Marciniak Mieczysław
v Miduch Jan
v Zmarzlik Zofia

Od listopada 2002 roku do sierpnia 2004
roku Rada Miejska łącznie podjęła 213 uchwał,
dotyczyły one m.in.:

− zmiany w "Planie ogólnym zagospodarowa−
nia przestrzennego gminy i miasta Barli−
nek" dla lokalizacji Zakładu Zagospodaro−
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wania Odpadów we wsi Strąpie;

− uchwalenia i zmiany Statutu Miasta i Gmi−
ny Barlinek;

− likwidacji Szkół Podstawowych w: Rychno−
wie, Osinie, Płonnie i Dziedzicach;

− wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Myśliborzu;

− zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Barlinek −
gospodarka ściekowa w obrębie zlewni rze−
ki Myśla;

− zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Barlinek na
obszarze Zaułka;

− zmiany planów zagospodarowania osiedla
"Górny Taras";

− poręczenia kredytu dla ZUO "BOMET";

− przystąpienia Gminy Barlinek do związku
międzygminnego o nazwie Związek Gmin
Zlewni Jeziora Miedwie;

− uznania za pomnik przyrody − drzewa ga−
tunku lipa amerykańska i głazu narzuto−
wego;

− wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kana−
lizacyjnych na terenie Gminy Barlinek;

− przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwesty−
cyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata
2004 do 2008";

− likwidacji Barlineckiego Ośrodka Sportu,
Turystyki i Rekreacji;

− nadania imienia dla Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Barlinku.

Dnia 10.11.2002r. odbyły się bezpośred−
nie wybory burmistrza w wyniku, których
Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek został
wybrany p. Zygmunt Siarkiewicz.

Dnia 20.11.2002r. na stanowisko zastępcy
Burmistrza Miasta i Gminny Barlinek powołano
p. Amelię Pakosz.

Obowiązki Sekretarza Miasta i Gminy Barli−
nek pełni p. Elżbieta Wrońska a obowiązki Skarb−
nika Miasta i Gminy Barlinek  p. Józef Gospo−
darczyk.
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