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Wyremontowana
dzięki współpracy

Stoją od lewej: radna Rady Miejskiej w Polanowie Grażyna Skibińska, Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego Zenon Dropko, Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, radna Rady Powiatu Koszalińskiego Elżbieta Sekuła, sołtys Świerczyny Elżbieta Pawłowska, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Zastępca Burmistrza Polanowa Piotr Górniak, sołtys
Bukowa Helena Pencarska-Lass, sołtys Jacinek Ewa Pęczak, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w
Bukowie Jan Sosnowski, Wicestarosta Koszaliński Dariusz Kalinowski
Z udziałem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy, Starosty Powiatu Koszalińskiego Mariana Hermanowicza, Wicestarosty Powiatu Dariusza Kalinowskiego, sołtysów, rad sołeckich, radnych Rady Miejskiej w Polanowie oraz mieszkańców Domachowa, Bukowa i Świerczyny, w Bukowie otwarto wyremontowany odcinek drogi
Domachowo-Bukowo-Świerczyna. Remont był możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Polanów z Powiatem Koszalińskim.
Więcej na str 3
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Lato - czas festynów Motory po raz XXIX Rewitalizacja na wesoło

Czytaj na str. 4
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Gmina Polanów

Miasto w kwiatach Ścieżki rowerowe i centrum
przesiadkowe - już wkrótce

Od lat Polanów słynie z zagospodarowania kwiatowych rabat.
Efekty pracy ZUK-u zachwycają wszystkich mieszkańców i przejezdnych. Jest pięknie. Co widać na poniższych fotografiach...

Już niebawem w gminie
Polanów ruszy kolejna
ważna inwestycja – w
środę 2 sierpnia w Koszalinie burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski podpisał z wicemarszałkiem
województwa zachodniopomorskiego Tomaszem
Sobierajem umowę o
dofinansowanie projektu o nazwie „Budowa
dróg rowerowych na
trasie Jacinki-Polanów
oraz Rzeczyca WielkaPolanów wraz z budową
Centrum Przesiadkowego
w Polanowie”.

Drogi rowerowe będą łączyć
się z już istniejącymi ścieżkami
na terenie Polanowa. Centrum
przesiadkowe zostanie wyposażone w poczekalnię, toalety,
przechowalnię bagażu oraz
parking, zarówno dla rowerów
jak i samochodów. Na terenie
centrum funkcjonować będzie
również punkt informacyjny.
– Infrastruktura dla cyklistów
jest ważna, choć wydaje się, że
najistotniejszą częścią inwestycji będzie budowa centrum
przesiadkowego. Stanie ono w

Od lewej: burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Piotr Jedliński - Prezydent Koszalina i wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego - Tomasz Sobieraj.
miejscu starego dworca, który
zostanie zburzony. Skorzystają
z niego zarówno mieszkańcy,
jak i turyści – mówi burmistrz
Polanowa Grzegorz Lipski.
Projekt jest realizowany ze
środków Unii Europejskiej,

z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
KoszalińskoKołobrzesko-Białogardzkiego

Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu kosztować będzie około 3 miliony złotych, z
czego kwota dofinansowania z
funduszu RPO WZ 2014-2020
wyniesie ponad 2,3 miliona
złotych.

Nacław

Wyjątkowe wyroby z wiejskiej fabryki

15
września
(piątek)
15.00 – 18.00:
Kiermasz

16 września 2017 r. (sobota)

17
września
(piątek)
9.00 – 14.00:
Kiermasz

10.00 – 11.00: Msza Święta w Katedrze
11.00 – 12.00: Korowód dożynkowy
12.00 – 13.30: Część oficjalna
13.30 – 18.30: Prezentacje artystyczne gmin
12.00 – 20.00: Stoiska wystawiennicze
9.00 – 18.00 Kiermasz artykułów pszczelarskich i ekologicznych
19.00 – 20.00 Koncert „Fajters”.

Słowo „fabryka” kojarzone jest z wielkim obiektem,
taśmową, masową produkcją i bezimiennym podejściem do klienta. Zupełnie inaczej rzeczy mają się
w przypadku fabryki bombek TESTPOL w Nacławiu,
założonej w 2001 roku przez Krzysztofa Kułagę.

TESTPOL to firma rodzinna o niezwykle indywidualnym podejściu
do tworzonych bombek. Wszystkie wytwarzane są na miejscu, a co
najbardziej stanowi o ich wyjątkowości – są wyrabiane i ozdabiane
ręcznie.
Każda z bombek jest więc na swój
sposób wyjątkowa, a kupujący
ma pewność, że na swojej choince może zawiesić ozdobę będącą
dziełem ludzkich rąk.
Poświadczają to atesty Krajowej
Komisji Artystycznej i Etnograficznej fundacji „Cepelia”.
Choć bombki kojarzą się nam wyłącznie z okresem świątecznym,
praca nad ich tworzeniem trwa w
TESTPOL-u przez cały rok. Firma
zatrudnia na stałe pięć do sześciu
osób, w sezonie jednak potrzeba

Gmina Polanów

Na nich zawsze można liczyć!

Nie próżnowali strażacy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polanów. Najpierw, po nawałnicach jakie przeszły przez okolice Chojnic i Czerska,
wyjechali tam, aby usuwać skutki huraganowego wiatru. Wkrótce wrócili, bo niestety trzeba było pomagać zalewanym przez ulewne deszcze, mieszkańcom naszej gminy.

więcej rąk do pracy i wtedy liczba
pracowników wzrasta do kilkunastu.
Tempo powstawania nowych
bombek zależy przede wszystkim
od skomplikowania i wyszukania
zdobień: w przypadku niektórych
możemy mówić o produkcji rzędu
do czterystu sztuk na dzień, inne
powstają w liczbie czterdziestu na
dzień.
Bombki tworzone są ze szkła sodowego, naturalnie w różnych
kształtach. Dekorowane są tradycyjnie, sztuczną biżuterią, brokatem kulkowym lub silikonem.
Dmuchane, srebrzone, maczane
i następnie dekorowane produkty przeznaczane są nie tylko na
rynek krajowy. Część z nich eksportowana jest do USA, Niemiec
czy Anglii. Bombki można kupić
również na miejscu, w firmowym
sklepie, z czego chętnie korzystają
licznie odwiedzające fabrykę wycieczki szkolne.
Na miejscu dzieci mogą nie tylko
zapoznać się z procesem ręcznego
wytwarzania świątecznych ozdób,
ale pod okiem doświadczonych
pracowników fabryki same mogą
stworzyć własną, niepowtarzalną
ozdobę.
Dodatkową atrakcją, zwłaszcza
dla najmłodszych, są oryginalne
zwierzęta hodowlane; zwiedzając fabrykę TESTPOL możemy
obejrzeć piękne, wielokolorowe
bażanty, rzadkie odmiany kur
ozdobnych czy owce wrzosówki.
Na miejscu można również zakupić produkty gospodarstwa ekologicznego – miód, jajka itp.
Właściciel fabryki zaprasza zwiedzających przez cały rok i warto z
tego zaproszenia skorzystać, by w
dobie masowej produkcji obejrzeć
na własne oczy jedno z nielicznych miejsc, gdzie wciąż praktykowane jest rękodzielnictwo. (al)
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Pytanie do Burmistrza

Wyremontowana dzięki...

Czy mógłby Pan przybliżyć szczegóły dotyczące
remontu drogi Świerczyna
- Bukowo - Domachowo?
Jaki był wkład finansowy
Gminy Polanów?
Jest to wspólna inwestycja
Gminy Polanów i Starostwa
Powiatowego w Koszalinie.
Został wykonany czterokilometrowy odcinek drogi z
miejscowości Świerczyna
do Domachowa. Położono
nową nawierzchnię, dodatkowo jezdnia została poszerzona do sześciu metrów, co

z pewnością przełoży się na wygodę w
użytkowaniu nowej
drogi przez kierowców.
Wykonano też rowy
odwadniające, a w
miejscowościach
Bukowo i Domachowo
pojawiły
się nowe chodniki.
Równocześnie
w
miejscowości Bukowo nową nawierzchnię otrzymała droga
prowadząca do szkoły podstawowej.
Inwestycja została
sfinansowana ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy wkładzie finansowym ze strony
Gminy Polanów i Starostwa
Powiatowego. Nasza Gmina zapewniła dofinansowanie inwestycji w wysokości
około 550 tysięcy złotych,
identyczną kwotę zapewnił
Powiat.
Chciałbym w tym miejscu
serdecznie
podziękować
radnym Rady Miejskiej w
Polanowie, którzy głosowa-

li za dofinansowaniem tego
odcinka, a także sołtysom
Świerczyny, Bukowa oraz
Domachowa za wzorową
współpracę przy realizacji
tej inwestycji.
Warto przypomnieć, że jest to
drugi etap realizacji inwestycji tej drogi, pierwszy został
wykonany na odcinku Jacinki-Świerczyna. Zasadność
budowy nowej drogi podkreśla fakt, że na obszarze
od Jacinek do Domachowa
mieszka około tysiąc ludzi.
Cieszyliśmy się także z faktu, że na ceremonii otwarcia drogi mogliśmy gościć
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Jarosława Rzepę, Starostę
Powiatu Koszalińskiego Mariana Hermanowicza, Wicestarostę Powiatu Dariusza
Kalinowskiego,
sołtysów,
rady sołeckie, radnych Rady
Miejskiej w Polanowie oraz
mieszkańców Domachowa,
Bukowa i Świerczyny, którym życzę, by droga służyła
im w sposób bezpieczny i
aby korzystali z niej rozważnie.

Adaptacja budynku
Przedszkola Gminnego
na Żłobek

www.polanow.pl
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Budowa remizy strażackiej
w miejscowości Żydowo

Budowa nowej remizy w Żydowie ruszyła jesienią 2016r. Zakończenie budowy przewidziane
jest na jesień 2017. Będzie to trzecia remiza
na terenie Gminy Polanów. Wartość inwestycji
wynosi 790 tysięcy złotych. Całość tej kwoty
pochodzi ze środków własnych Gminy.

Budowa nowej świetlicy w
miejscowości Świerczyna

Trwają prace remontowe
mające na celu
zaadaptowanie budynku
przedszkola przy ulicy
Stawnej na Żłobek Gminny w Polanowie.
Otwarcie żłobka planowane
jest na 1 października 2017r.
Będzie to pierwsza
instytucja opieki
nad dziećmi do lat trzech
w gminie Polanów.
Koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 600 tysięcy złotych, z
czego blisko 200 tysięcy złotych
pochodzi ze środków pozyskanych w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH plus” 2017..

W Świerczynie realizowana jest kolejna inwestycja Gminy Polanów, dzięki której we
wsi zostanie oddana do użytku wybudowana od postaw świetlica. Prace budowlane
rozpoczęły się jesienią 2016r., a ich koniec
zaplanowany jest na jesień 2017 r. Koszt
inwestycji wynosi około 750 tysięcy złotych.
Jest ona realizowana w całości ze środków
własnych Gminy Polanów
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Wydarzenia
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Gmina Polanów

Lato to czas zabaw na wolnym powietrzu, nic zatem dziwnego, że jak co roku w gminie Polanów odbyło się wiele festynów, organizowanych zarówno przez sołectwa, jak i parafie. Choć pogoda często nie dopisywała, nie miało to żadnego wpływu na dobre humory uczestników. „W tym roku
bawiliśmy się między innymi na Festynach Parafialnych w Bukowie, Żydowie i Polanowie, a także na festynach w Świerczynie, Bukowie, Rekowie,
Sowinku, Kościernicy czy na Pikniku Rodzinnym w Krągu. Z kolei pod koniec sierpnia do Nacławia na Festyn Strażacki wszystkich mieszkańców
gminy zaprosili strażacy z OSP Nacław.

Ponad 6600 kilometrów
przebyła Dagmara Kania, aby wziąć udział w
Międzynarodowym Zlocie
Motocykli w Polanowie.
Przyjechała aż ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich!

Festyn Sołecki w Świerczynie (1 lipca)

Festyn Strażacki w Nacławiu (28 sierpnia)

Komorowo

Festyn „Po Sąsiedzku” w Rekowie (15 lipca)

Na wesoło o rewitalizacji

Nacław

Cetuń
Ma to związek z realizacją
projektu pod nazwą „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
i Gminy Polanów na lata
2017-2023”.
Pierwsze spotkania rewitalizacyjne odbyły się w naszej gminie już w czerwcu
(w Polanowie i w Rzeczycy
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Wielkiej), o czym pisaliśmy Chociminie (28.07.).
w poprzednim numerze „Po- Każde ze spotkań łączyło ze
lanowskich Wiadomości Sa- sobą część warsztatową, podmorządowych”.
czas której mieszkańcy miejW lipcu przeprowadzono ko- scowości mogli się dowielejne trzy spotkania: na pla- dzieć na czym polega proces
cu przy świetlicy wiejskiej rewitalizacji, a także część
w Nacławiu (14.07.), na bo- festynową, czyli zabawę taisku w Cetuniu (21.07.) oraz neczną. Spotkania cieszyły
na placu przy przystanku w się wysoką frekwencją..

odbył się Międzynarodowy
Zlot Motocykli, na który zjechało blisko 1500 motocyklistów. W tym małym, na co
dzień spokojnym i cichym
miasteczku przez trzy dni
słychać było jedynie warkot
i huk silników. Na plac zlotowy nieprzerwanie płynął
strumień sympatyków jednośladów, by obejrzeć zmagania
motocyklistów krążących po
torze crossowym i biorących
udział w widowiskowych
konkurencjach sprawnościo-

wych, min.: kręcioła, wbijanie gwoździ, przeciąganie
liny, siłacz. Spore zainteresowanie wzbudził symulator
jazdy na jednym kole, który
pozwolił na realne odwzorowanie rzeczywistych odczuć
przy „wrzucaniu motocykla
na gumę”.
W sobotnie przedpołudnie
kilkaset maszyn różnego
kalibru wyjechało na uroczystą paradę, a następnie
na rynku miejskim odbyła
się prezentacja motocykli i

tu także przeprowadzono kilka konkurencji: wolna jazda,
slalom.
Zlot motocykli to także zabawa przy dobrej muzyce,
która ściągnęła tłumy wielbicieli starego, dobrego rocka i bluesa. W tym roku na
scenie zagrały: Róże Europy, Kobranocka, Proletaryat,
Nalepa-Blues Band, The Bill,
Mitra, Farben Lehre, Scylla,
Skakanka. Imprezę zakończył spektakularny pokaz laserowy.
Tekst: POKiS

Jak co roku, na zlocie przyznawane są nagrody dla wyróżniających się uczestników
w poszczególnych kategoriach:
1. Najstarszy uczestnik zlotu – Leszek Długołęcki –
75 lat
2. Najmłodszy uczestnik zlotu – Fabian Urtnowski –
5 lat
3. Najdłuższa trasa – Dagmara Kania – Zjednoczone
Emiraty Arabskie – 6610 km, Remigiusz Rubanowicz
– Anglia – 6000 km
4. Zabytek – Remigiusz Belak – NSU 350 – rocznik
1936
5. Najstarszy gadżet zlotowy – Hubert Żuromski –
program zlotu z 1997 roku.

Polanów

Tłumy na historycznym Za nami XIII Parafiada
festynie

Festyn Rodzinny w Kościernicy (12 sierpnia)

Nacław/Cetuń/Chocimino

W lipcu w gminie Polanów
odbyły się kolejne eventy
animacyjne, mające na
celu przybliżenie zagadnień związanych z rewitalizacją mieszkańcom
miejscowości, w których
zostanie przeprowadzony
ten proces.

www.polanow.pl

Motocykle po raz XXIX

Tradycyjnie, w drugi weekend lipca Polanów został
opanowany przez motocyklistów i miłośników motoryzacji. Nad malowniczo położonym zalewem po raz XXIX
Festyn Sołecki w Sowinku (15 lipca)

Wydarzenia

Polanów

Czas zabaw i festynów

Festyn Parafialny w Żydowie (22 lipca)
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Chocimino
* Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów, na których
występują pewne utrwalone problemy społeczne, jak np.
bezrobocie, ubóstwo, niski poziom edukacji czy kapitału
społecznego. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne, a celem – doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia mieszkańców
oraz odtworzenie więzi społecznych

W ostatnią sobotę lipca
do Komorowa już po raz
piąty z całego regionu
zjechali pasjonaci rekonstrukcji historycznej.
Odbywająca się w cieniu zabytkowego XV-wiecznego
kościoła w niewielkiej wsi
Komorowo w gminie Polanów V Biesiada Historyczna przyniosła wiele wrażeń
zarówno odtwórcom, jak i
licznie zgromadzonym widzom.
Biesiadę tradycyjnie rozpoczęła msza święta, po której
udano się na plac w pobliżu komorowskiej świątyni.
Tam czekały już wystawy
historyczne oraz ekspozycje prezentujące tradycyjne
rzemiosło. Ponadto można
było spróbować regionalnych specjałów, z czego
biesiadnicy chętnie korzy-

„Być dobrym jak chleb” –
to hasło zakończonej już
XIII parafiady, która odbyła się na rynku polanowskim w niedzielne popołudnie 20 sierpnia 2017 r.
Spotkanie rozpoczęło się
oddających salwę z armaty. pieśnią „Barka” i złożeniem
stali.
Komorow- kwiatów pod obeliskiem
Gwoździem programu były Tradycyjnie,
jednak pokazy grup rekon- ska Biesiada Historyczna św. Jana Pawła II. Obok
strukcyjnych z różnych dała możliwość ciekawego modlitwy – całość wypełnispędzenia czasu zarówno ła muzyka, śpiew, zabawy
okresów historycznych.
Można było więc podziwiać oddanym pasjonatom histo- oraz pyszne jedzenie. Po raz
zarówno wozy opancerzone rii jak i tym, którzy ponad pierwszy w polanowskiej paz drugiej wojny światowej wszystko cenią sobie dobrą rafiadzie uczestniczył nowy
oraz rekonstruktorów ubra- rozrywkę. Patronat nad wy- proboszcz ks. Jacek Masznych w mundury z tego darzeniem objął burmistrz kowski, który porównał ją
okresu, jak i pokazy walk Polanowa, Grzegorz Lipski. do festiwalu w Opolu i Sopocie. Rzeczywiście grano
rycerskich czy siedemna(al)
dużo
muzyki bo wystąpiła
stowiecznych szlachciców

schola ze Świerzna, chór
Bell Canto, Swaty, Marian
Kisiel oraz Pięć S. Nie zabrakło też i zumby, zaś o rozrywkę zadbała grupa teatralna „Chałturka” z Żydowa,
która przedstawiła ciekawe
scenki satyryczne. W przerwach był czas na konkursy,
np. skarb festynu, oraz pogawędki o bezpieczeństwie
z udziałem koszalińskiej policji, druhów OSP Polanów
oraz Zachodniopomorskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego.
Najmłodsi korzystali ze zjeżdżalni, kul wodnych, zabaw
mydlanych oraz skoków na
trampolinie. Obok tego co
dla ducha, nie zabrakło też
strawy dla ciała, gdyż sto-

iska gastronomiczne wypełnione były ciastem, pierogami (3500szt.!!!), bigosem,
plackami ziemniaczanymi,
barszczykiem i karkówką.
Środki finansowe pozyskane
z ich sprzedaży - obok licytacji, loterii oraz cegiełek
zasilą fundusz remontowy
polanowskiej parafii.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, sponsorom, organizatorom, mediom,
darczyńcom i osobom, które
w jakikolwiek sposób miały
wpływ na przebieg i organizację festynu.
DZIĘKUJEMY!
Już dziś zapraszamy za rok w
przedostatnią niedzielę sierpnia.
Dariusz Kalinowski
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Oldboye wygrali turniej na Zaciszu

„Żyj zdrowo i sportowo”

Podczas festynu podopieczni DPS z Żydowa
oraz z zaproszonych placówek wzięli udział w
licznych konkurencjach
sportowych. Za zadanie

mieli m.in.: pokonanie tunelu w możliwie najszybszym czasie, rzucanie piłeczkami do celu, bieg w
podwójnych spodniach,
rzut ringiem czy układa-

nie wyrazu z rozsypanych
liter na czas.
Organizatorzy zapewnili
uczestnikom
zawodów
ciepłe i zimne posiłki oraz
napoje. Po zakończeniu

Polanów

W intencji Trzeźwości Narodu
poszli na Świętą Górę Polanowską

Zagrali dla pielgrzymów

Już po raz drugi w gminie Polanów odbył się Turniej Piłki
Nożnej Na Zakończenie Lata.

zmagań sportowych odbyła się zabawa taneczna,
a na koniec spotkania –
symulacja akcji ratowniczej strażaków. Pomimo
niesprzyjającej pogody,

W niedzielę 27 sierpnia już
po raz szesnasty odbyła
się Regionalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości
Narodu.

mszę świętą z udziałem biskupa diecezji koszalińskokołobrzeskiej, Krzysztofa
Włodarczyka.
Po mszy odbył się mityng
otwarty i poczęstunek dla
Uczestnicy maszerowali na pielgrzymów. Uczestnikom
Świętą Górę Polanowską, wydarzenia
przygrywali
gdzie odprawiono uroczystą Dumitru Harea z Mołdawii

humory uczestników dopisywały i nie brakowało
chętnych zarówno do zawodów sportowych jak i
do późniejszej zabawy.

Szkoła Podstawowa
w Polanowie
otwiera się na
Europę z Erasmusem
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu
Erasmus+ pozytywnie
oceniła wniosek złożony
przez Szkołę Podstawową
im. Danuty Siedzikówny
ps. INKA w Polanowie w
ramach akcji Mobilność
kadry edukacji szkolnej w
sektorze Edukacja Szkolna w roku 2017.
Wniosek, napisany w ubiegłym roku szkolnym przez
nauczycieli polanowskiej
podstawówki uzyskał łącznie 88 punktów na 100 możliwych do zdobycia i został
zatwierdzony do realizacji.
Przyznana kwota dofinansowania wynosi 27 088 euro.

Dumitru Harea - gra na fletni Pana. Absolwent Akademii
Muzycznej w Kiszyniowie.

Projekt „Otwieramy się na
Europę” realizowany będzie w najbliższym roku
szkolnym. W ramach projektu dziesięcioro nauczycieli wyjedzie na dwutygodniowe zagraniczne kursy

metodyczne i językowe do
Wielkiej Brytanii, Irlandii i
na Maltę. Wyjazdy sfinansowane zostaną z funduszy
unijnych. Przedsięwzięcie
skoncentrowane jest na podniesieniu kompetencji językowych nauczycieli, wdrażaniu w pracy z uczniem
nowatorskich metod dydaktycznych i technik motywacyjnych, promowaniu
postaw tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową, etniczną, religijną,
jak również na rozwijaniu
wśród uczniów i nauczycieli
umiejętności korzystania z
nowoczesnych technologii.
Oczekiwanym przez szkołę rezultatem będzie także
nawiązanie trwałych relacji
i kontaktów ze szkołami
innych krajów, co może
zaowocować w przyszłości
zagraniczną wymianą młodzieży.
koordynator projektu
Małgorzata Niezgoda

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wy-

(fletnia Pana) oraz Andrij
miany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się
Melnyk z Ukrainy (akordew kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijaon).
nie międzynarodowej współpracy między uczelniami, a teraz
Pielgrzymkę zorganizowało
także szkołami średnimi. Nazwa Erasmus nawiązuje do imieStowarzyszenie Klub Absnia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z
Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni
tynenta „Feniks” oraz Burmistrz Polanowa Grzegorz Andrij Melnyk - akordeoni- wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w
Lipski.
sta, absolwent Lwowskiej Na- różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesyrodowej Akademii Muzycznej.

Sport

Piłka Nożna

Żydowo

…pod takim hasłem odbył
się III Festyn SportowoIntegracyjny Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Dom Pomocy
Społecznej w Żydowie.
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cone były głębokim humanizmem

Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn,
które w drodze losowania zostały podzielone na trzy grupy.
Grupa A - Kocham Siatkówkę,
Oldboy Polanów i WKS Dadzewo.
Grupa B - Torx Zacisze, Dzik
Ekipa, Orlik Polanów.
Grupa C: FC Królewscy, Orkan Świerczyna, Juniorzy MKS
Gryf Polanów.
Po pasjonujących meczach zwycięzcy grup trafili do grupy mistrzowskiej, z której wyłoniono
zwycięzcę turnieju.
W tym roku najlepsi okazali się
piłkarze z drużyny Oldboy Polanów. Drugie miejsce zajęła drużyna Orlik Polanów, a trzecie
Orkan Świerczyna.
Tytuł Najlepszego Strzelca
zdobył Kamil Niezgoda (Or-

kan Świerczyna ). Najlepszym
bramkarzem turnieju został
Przemysław Szelerski (Orlik
Polanów).
Podczas turnieju nie zabrakło
atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły pobawić się na nowo
powstałym placu zabaw, dmu-

chanym zamku, zjeść cukrową
watę i pomalować twarz. W
trakcie piłkarskich rozgrywek
została podana pyszna zupa,
a po ich zakończeniu każdy
uczestnik imprezy mógł posilić się pieczonym dzikiem oraz
kiełbasą z grilla.

Kolarstwo

Polanów przystankiem
ultramaratonu

Wszystkim uczestnikom i sponsorom dziękujemy.
Zapraszamy za rok. Organizatorami imprezy byli: Nadleśnictwo Polanów, Burmistrz Polanowa- Grzegorz Lipski i Radny
Rady Miejskiej w Polanowie
Daniel Werner.

Piłka Nożna

Nowy
sezon
rozpoczęty
Dwa zwycięstwa, porażka i remis – to bilans Gryfa Polanów po pierwszym
miesiącu rozgrywek rundy jesiennej piłkarskiej
IV ligi zachodniopomorskiej.
W efekcie, nasi piłkarze
z dorobkiem 7 punktów
oraz 7 bramek strzelonych (przy 4 wpuszczonych) zajmują 8 miejsce
w tabeli rozgrywek. Do
zajmującej
pierwsze
miejsce drużyny Morzycko Moryń tracą 5
punktów.

W sobotę 28 lipca 2017r. wyruszył ze Świnoujścia II Ultramaraton kolarski „Tour De PoMorze 700 km
Non Stop”. Trasa, którą mieli do pokonania uczestnicy to jedna z najtrudniejszych tras kolarskich, która prowadzi ze Świnoujścia po trasie okrężnej do Świnoujścia przez: m.in..: Międzyzdroje – Kołobrzeg –
Koszalin – Darłowo – Polanów – Szczecinek – Choszczno – Szczecin. Uczestnicy, aby ukończyć maraton
musieli w ciągu 50 godz. pokonać całą trasę liczącą 700 km. W Ultramaratonie brało udział łącznie
145 uczestników w kategoriach SOLO oraz OPEN. 13 uczestnikom niestety nie udało się ukończyć
Maratonu. Foto i tekst: POKiS

Polanów

Walczyli o Puchar Prezesa
26 wędkarzy rywalizowało
na Basenie Miejskim
w Polanowie w zawodach
o Puchar Prezesa Koła
PZW Polanów.

Ogółem złowiono 157 ryb,
które po zważeniu zostały
wypuszczone z powrotem do
wody zgodnie z zasadą „no
kill” czyli złów i wypuść.
Puchar prezesa koła zdobył
Tomasz Wosiński, drugie
miejsce zajął Artur Domagała, trzecie miejsce Dawid
Rossa.
Na zdjęciu: wędkarze na łowisku.

Poniżej wyniki Gryfa
Polanów w pierwszych
meczach rundy jesiennej:
Gryf Polanów - Rasel Dygowo
2-1
PC Kluczevia Stargard - Gryf
Polanów 2 - 1
Gryf Polanów - Osadnik Myślibórz 4 - 1
Iskra Białogard - Gryf Polanów 0 - 0

Tabela po 4 meczach:
1. Morzycko Moryń 12
8-2
2. Bałtyk Koszalin 10
8-1
3. MKP Szczecinek 9
8-2
4. Hutnik Szczecin 9
11-9
5. Sokół Karlino
9
6-6
6. Rega Trzebiatów 8
11-6
7. Ina Goleniów
7
9-5
8. Gryf Polanów
7
7-4
9. Olimp Gościno 6
5-4
10. Kluczevia Stargard 5
7-8
11. Jeziorak Załom 4
3-2
12. Gryf Kamień Pom. 4
7-8
13. Sparta Węgorzyno 2
4-10
14. Iskra Białogard 2
1-8
15. Rasel Dygowo 1
3-5
16. Vineta Wolin
1
2-5
17. Leśnik Manowo 1
3-10
18. Osadnik Myślibórz 0
2-1

www.polanow.pl
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Medycyna Pracy część I
Dlaczego wykonujemy
badania profilaktyczne?
Medycyna pracy to specjalizacja łącząca wiedzę z wielu dziedzin, a zajmująca się ochroną zdrowia pracujących. Przepisy
prawne regulujące opiekę profilaktyczną nad pracownikiem
to przede wszystkim Kodeks Pracy, Ustawa o służbie medycyny pracy itd.
Jakie są zadania lekarza medycyny pracy?
* ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy pracowników, rozpoznawanie
czynników mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie,
* sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu,
profilaktyka - wczesne rozpoznawanie chorób zawodowych
oraz chorób pośrednio związanych z warunkami pracy.
Badania profilaktyczne, poza indywidualną oceną stanu zdrowia pracownika, mają na celu:
1) dokonanie oceny, czy cechy fizyczne i psychiczne pracownika (kandydata na pracownika) umożliwiają mu wykonanie
pracy na danym stanowisku
2) wykluczenie istnienia schorzenia, które mogłoby stanowić
zagrożenie dla współpracowników podczas wykonywania
pracy bądź takiego, które w wyniku kontynuowania pracy
mogłoby ulec zaawansowaniu
3)ocena postępu uprzednio występujących zmian w stanie
zdrowia w porównaniu z wynikami stwierdzonymi w poprzednich badaniach profilaktycznych.
Kto ponosi koszty badań profilaktycznych?
Pracodawcy. Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego o
zdolności do pracy na danym stanowisku nie pozwala na
dopuszczenie pracownika do pracy. W przypadku kontroli
przeprowadzonej przez jedną z uprawnionych instytucji (np.
Państwową Inspekcję Pracy czy Stację Sanitarno-epidemiologiczną) naraża pracodawcę na dotkliwe kary finansowe.
Kto jest uprawniony do badań profilaktycznych?
Lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje (specjalizacja - medycyna pracy, medycyna przemysłowa itd) oraz figurujący w rejestrze prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy (WOMP)
Czy na wykonywanie badań i opieką profilaktyczną potrzebna jest pisemna umowa?
Każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy z lekarzem lub przychodnią zatrudniającą lekarza posiadającego
uprawnienia, w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad swoimi pracownikami. Brak takiej umowy
(czyli badań u przypadkowych lekarzy) jest niezgodne z
prawem i może być powodem zakwestionowania przez Państwową Inspekcję Pracy ważności wydanych orzeczeń.
Po co skierowanie na badanie profilaktyczne?
Skierowanie na badanie profilaktyczne: jest obowiązkowe,
bez niego nie może się odbyć badanie, określa rodzaj badania, stanowisko i potencjalne czynniki szkodliwe i uciążliwe
dla zdrowia występujące na danym stanowisku pracy i datę
wystawienia
Jakie są rodzaje badań profilaktycznych?
1) badania wstępne – przed przystąpieniem badanego do pracy lub po przeniesieniu na inne stanowisko,
2) badania okresowe – powtarzane w określonych odstępach
czasowych wynikających z daty na orzeczeniu lekarskim,
3) badania kontrolne – wykonywane po 30-dniowym okresie
niezdolności do pracy spowodowanym chorobą,
Jak wygląda druk orzeczenia lekarskiego na
potrzeby medycyny pracy?
Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego o braku lub o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
danym stanowisku, w określonym zakładzie pracy.
Orzeczenie musi być wydane na odpowiednim formularzu
– załącznik nr 2 lub 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. oraz opatrzone
specjalną pieczęcią lekarską.
Tylko orzeczenie spełniające powyższe wymogi upoważnia
pracodawcę do dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku pracy.
Brak orzeczenia nie pozwala na zatrudnienie kandydata na
pracownika a osobie pracującej na kontynuację pracy i naraża pracodawcę na kary finansowe.
W przypadku badania osoby już pracującej nie może powstać
przerwa czasowa pomiędzy datami orzeczeń lekarskich, stąd
wskazane wcześniejsze kierowanie na badania profilaktyczne a nie w dniu zakończenia ważności orzeczenia.
Osoba badana lub pracodawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania orzeczenia lekarskiego może wnieść odwołanie
wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który
je wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, np. wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu
na miejsce świadczenia pracy lub siedzibę jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik.
Badania w trybie odwołania przeprowadza w terminie 14 dni
od dnia otrzymania odwołania przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy.

Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. Lipowa 2c/2		
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727

Przygotowała :
Monika Pieńkowska –lekarz,
specjalista chorób wewnętrznych
i medycyny pracy

Druk: Rondo Koszalin
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Burmistrz Polanowa oraz
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
zapraszają na

Dożynki Gminne

9 września 2017 r. nad Zalewem w Polanowie
Program
godz. 13:30 - Msza dziękczynna za plony w kościele pw. NMP w Polanowie
godz 14:45 - Korowód dożynkowy na miejsce imprezy (ok.800 m)
Ceremoniał żniwny
Prezentacje kulturalne
Konkursy:
- Wieniec dożynkowy
- Przysmak wiejski
- Stoiska promocyjne sołectw
- Turniej Sołtysa
- Pokaz mody ekologicznej
- Najładniejszy przystanek
godz. ok. 18:30 Koncert zespołu Disko polo - Fajters
godz. 20:00 - 2:00 zabawa taneczna
Imprezy towarzyszące:
- prezentacja stoisk sołeckich
- stoiska promocyjne ODR i KRUS
- atrakcje dla dzieci (zamki, zjeżdżalnie i inne)
- loteria fantowa Koła Caritas przy SP w Polanowie

Organizatorzy:

