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Uwaga!

Ważne dla
rolników
Już tylko trzy tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 rok. Podstawowy termin
składania wniosków o przyznanie płatności
obszarowych (płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatności rolno środowiskowe)
za 2010 r. upływa 17 maja.
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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Izabella Klebańska
gościła w bibliotece

dokończenie na str 2
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Uświetnili myśliwskie obrady

Dzieci z polanowskiego przedszkola recytując wiersze o wiośnie i ekologi doskonale uświetnili
walne zgromadzenie Koła Myśliwskiego Dzik w Polanowie.
O myśliwskich obradach na str 2

Izabella Klebańska, autorka scenariuszy
programów dla dzieci „Tut turu”, „Miganki”, „Piosenkarnia” emitowanych
przez „państwową jedynkę” (TVP 1) była
gościem Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Polanowie.
W autorskim spotkaniu udział wzięły czwarte klasy miejscowej szkoły podstawowej,
łącznie około 75 osób.
Izabella Klebańska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Współpracowała
również z programami „5,10,15” i „Domowe
przedszkole”. Poza twórczością telewizyjną
na koncie autorki znajdują się też dziesiątki
tekstów piosenek dla dzieci. Popularyzuje
ona muzykę wśród najmłodszych w niezwykle dowcipny i przystępny sposób. Najlepszym przykładem są tu książki dla dzieci,
np.: „Jak dżdżownica Akolada o muzyce
opowiada”, „Muzyczna zgraja”, „Kaprys,
żart i inne muzyczne fanaberie”. Uczestnicy
spotkania z dużym zainteresowaniem słuchali Izabelli Klebańskiej, która w ciekawy
sposób prowadziła spotkanie, recytowała
wiersze, grała na skrzypcach utwory Chopina.
Tekst: Bożena Wruszczak
Foto: Roman Giłka
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Żydowo

Paliły się trawy

Około 150 m kwadratowych łaki spaliło się w okolicy Żydowa. Jak na razie sprawca pożaru, który błyskawicznie ugasili strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, nie
jest znany. Pożar może mieć fatalne skutki dla właściciela
pola: może on mieć ograniczone lub w ogóle zawieszone
dopłaty do gruntów.

Myśliwskie obrady

Polanów

XLVI Sesja
Rady Miejskiej
w Polanowie
W najbliższy piątek (30 kwietnia) kolejna sesja samorządu.
Głównym jej elementem będzie
podjęcie uchwały w w sprawie
absolutorium dla Burmistrza
z tytułu wykonania budżetu
Gminy Polanów za 2009 rok
oraz uchwała zatwierdzająca
nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Polanów.
Poza tym radni m.in. wysłuchają sprawozdania burmistrza
z pracy między sesjami oraz
ocenią funkcjonowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Zmienią też uchwałę w

sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i
Gminy Polanów na lata 2008
– 2015 oraz uchylą uchwałę w
sprawie ustalenia organizacji
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia funkcjonującego w strukturach Miejsko
- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Polanowie. Podejmą też decyzję w sprawie
sprzedaży dwóch działek na
terenie miasta Polanów oraz
dokonają zmian w budżecie
Gminy Polanów na 2010 rok.
Początek obrad: godz. 12.00.

Przed rozpoczęciem obrad myśliwi z zainteresowaniem
obejrzeli artystyczne występy
Na kolejną, pięcioletnią kadencję został wybrany Stanisław Szemraj, wieloletni prezes
Koła Łowieckiego „Dzik” z
Polanowa.
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze polanowskich
myśliwych zorganizowano w

minioną sobotę w POKiS-ie.
Uświetniły je występy dzieci
z miejscowego przedszkola
oraz zespołu Wrzosy. W trakcie
obrad wybrano także skład zarządu. Weszli do niego (oprócz
prezesa) członkowie poprzedniego zarządu - Lech Żuromski,

Polanów

Krzysztof Dusza, a także osoby
nowe: Lena Stypułkowska i
Zbigniew Jeremicz. Jak na razie, nowo wybrany zarząd nie
ukonstytuował się, więc nie
wiemy jakie funkcje będą pełniły wymienione wyżej osoby.
Myśliwi ustalili także skład

Komisji Rewizyjnej (Grzegorz
Lipski, Wojciech Adamski i
Hary Wąsierski) oraz wskazali swoich delegatów do władz
okręgu Polskiego Związku Łowieckiego (Stanisław Szemraj,
Grzegorz Lipski i Sławomir
Cichoń). 		
(sim)

Uwaga!

Zaszczytna nominacja

Ważne dla
rolników
dokończenie ze str 1

Dopuszczalne jest złożenie
wniosku w terminie 25 dni
kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca
2010 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o
1% za każdy dzień roboczy
opóźnienia. Wnioski można
składać osobiście lub przesłać
pocztą do biura powiatowego

właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Do 14 kwietnia w biurach powiatowych
ARiMR złożono w skali kraju
blisko 225 tys. takich wniosków, czyli podobną liczbę,
jak w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Ocenia się, że
o płatności obszarowe ubiegać się będzie w tym roku ok.
1,4 mln rolników.
(r)

Polanów – „Majówka 2010”
czyli przyjdź na imprezy organizowane przez POKiS

30 kwietnia 2010r. (piątek)
1. Dom Kultury godz. 9:30 – Turniej Recytatorski „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”
01 maja 2010r. (sobota)
1. Basen miejski w Polanowie - godz. 8:00 –
spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci
2. Hala widowiskowo-sportowa godz. 9:00 – Halowy
Turniej Piłki Siatkowej Sołectw o Puchar Burmistrza

Kombatant Jan Wodyk były Granicznej w Darłowie kamieszkaniec Żydowa został pitan Mikołaj Kaczanowicz
awansowany na stopień i prezes koła w Darłowie popodporucznika Wojska Pol- rucznik Kazimierz Kuligowskiego.
ski w obecności sekretarza
koła por. Eugeniusza WieAkt nominacji podpisał czorka i najbliższej rodziny
Prezydent Rzeczpospolitej kombatanta córki Jadwigi i
Polskiej Lech Kaczyński a zięcia Zygmunta Szpak, u
został on wręczony w miej- których obecnie przebywa
scowości Objazda koło Ust- 96 letni Jan Wodyk. Świeżo
ki. Uroczystego mianowania „upieczony” podporucznik
dokonał komendant Straży to uczestnik walk w wojnie

obronnej w 1939 r. Następnie podczas okupacji hitlerowskiej z bronią w ręku
Jan Wodyk - żołnierz Armii
Krajowej walczył o wolną
Polskę na terenie Krasnystawu i okolic. Tamtejsze oddziały AK zniszczyły m.in.
26 pociągów oraz uwolniły
ponad 300 więzionych Polaków. Po zakończeniu wojny
osiedlił się w miejscowości
Żydowo w gminie Polanów,

04 maja 2010r. (wtorek)
gdzie żył i pracował.
1. Dom Kultury godz. 12:00 – 219 rocznica uchwalenia
Nominacji dokonali darłoKonstytucji 3 maja – montaż słowno-muzyczny
wianie bo polanowskie koło
w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Polanowie
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Poli- Ponadto na stadionie miejskim w Polanowie rozegrane
tycznych podlega pod koło będą mecze V Ligi Piłki Nożnej organizowane przez
w Darłowie. Nowo mia- MKS „Gryf” Polanów.
nowanemu porucznikowi
zarząd koła ZKRP i BWP 01 maja 2010r. (sobota)
oraz kombatanci gratulują „Gryf” Polanów – „Orzeł” Łubowo
i życzą pogody ducha oraz
długich lat życia w dobrym 03 maja 2010r. (poniedziałek)
„Gryf” Polanów – „Orzeł” Wałcz
zdrowiu.
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W hołdzie ofiarom
katastrofy

Mieszkańcy Polanowa złożyli
hołd ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Jeszcze tego samego dnia (10.04)
spontanicznie zorganizowana
została msza święta, w której
uczestniczyło wielu polanowian.
15 kwietnia powiat koszaliński
zwołał specjalną sesję w celu
uczczenia ofiar 96 tragedii pod
Smoleńskiem.
16 kwietnia 2010 roku o godzinie
20:00 w dużym kościele odbyła
się Msza w intencji wszystkich
tych, którzy zginęli w katastrofie
lotniczej pod Smoleńskiem. W
jej organizację zaangażowała się
młodzież i harcerze, którzy pod
przewodnictwem Księdza Pro-

boszcza na początku mszy przy
wyczytywaniu osób, które zginęły, stawiali przed ołtarzem, na
fladze biało czerwonej, zapalone
świeczki. W ten sposób oddawali im hołd. Z pocztem sztandarowym wystąpili także strażacy z
Ochotniczej Straży Pożarnej z
Polanowa (na zdjęciu).
Także w szkołach na terenie miasta i gminy Polanów odbyły się
uroczyste apele upamiętniające
to tragiczne wydarzenie.
Z kolei w Urzędzie Miejskim a
potem w kościele wyłożona została księga kondolencyjna, do
której wszyscy mogli się wpisać.
W najbliższym czasie zostanie
ona wysłąna do Pałacu Prezydenckiego do Warszawy.
(sim)

Wydarzenia
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Maced to potentat

Produkcja na trzy zmiany powoduje, że Maced miesięcznie
wytwarza 400 ton smakołyków dla psów
Ponad sto osób znajduje zatrud- domowych czworonogów.
nienie, w produkującej prawie - Nasze produkty to bardzo wąska
wyłącznie na rynki zagranicz- specjalizacja, w ludzkiej skali,
ne, firmie Maced, która zajmu- można porównać do cukierków
je się odpowiednim suszeniem i – mówi Edmund Macionga, prepreparowaniem mięsa.
zes i właściciel Macedu.
Maced nie robi zwykłej karmy.
Ten największy zakład na tere- Jego wyroby to delikatesy, któnie miasta i gminy Polanów (je- re wymagają specjalnej obróbki
den z największych w tej bran- i specjalnego surowca. A ten
ży w Europie), specjalizujący trudno znaleźć w odpowiedniej
się w smakołykach dla psów, w ilości i co ważniejsze w odponajbliższej przyszłości planu- wiedniej klasie jakości.
je zwiększenie zatrudnienia. A - Wymagania jakościowe okrewszystko dlatego, że rośnie tak- ślają sieci handlowe do których
że krajowy popyt na frykasy dla wysyłamy nasze wyroby. A są
one wyjątkowo wysokie. Stąd

Dzień 10 kwietnia 2010 roku już na zawsze
pozostanie dla nas dniem smutku i zadumy
po stracie najwybitniejszych przedstawicieli
elit Państwa Polskiego
z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
i jego małżonką Marią na czele.
W obliczu tragedii łączymy się w bólu
z rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem i składamy
najszczersze wyrazy współczucia wszystkim,
których dotknęła ta tragedia.
Przewodniczący Rady 		
Miejskiej w Polanowie		
Józef Wilk

www.polanow.pl

konieczność szukania surowców w wielkich, zagranicznych
zakładach, specjalnie przystosowanych do tej specyficznej produkcji – dodaje E. Macionga.
Firma może używać tylko pełnowartościowych produktów. Niestety, nie każda rzeźnia potrafi
sprostać surowym wymaganiom
jakościowym. Na przykład skóra może być tylko z partii grzbietowej. Płacą za nią o 70 procent
więcej niż za tą, która idzie dla
ludzi np. do parówek czy kiełbas grillowych. Aż 80 procent
surowca pozyskuje z zagranicy.
np. samych żwaczy wołowych

potrzeba 45 ton miesięcznie. Jeden waży około 22 dekagramy.
Nie trudno więc policzyć, że
miesięczną produkcje zapewnić
może ponad 205 tys. zwierząt.
Cała miesięczna produkcja to
400 ton mięsa i podrobów. Plany na przyszłość, to oprócz
zatrudnienia dodatkowych pracowników, także budowa dodatkowych magazynów oraz
uruchomienie własnej produkcji
worków foliowych. Ich zużycie
sięga rocznie około 6 mln sztuk
co też świadczy o skali produkcji polanowskiego Macedu.
(sim)

Nacław

Kształcenie przez całe
życie drogą do sukcesu i
osobistej kariery zawodowej

Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Posła Na Sejm RP

ŚP.

Sebastiana Karpiniuka

Jego tragiczna śmierć jest bolesnym ciosem,
dlatego trudno jest żegnać kogoś, kto jeszcze
mógł być wśród nas.
Łącząc się w bólu składamy najszczersze wyrazy
współczucia dla rodziny i bliskich, wyrażając
jednocześnie głęboką nadzieję na zachowanie
go w naszej pamięci.

Przewodniczący Rady 			
Miejskiej w Polanowie			
Józef Wilk

Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

Uczestniczki w czasie wykładów.
Szkolenie pod tym tytułem zawodowej w oparciu o Oso- skorzystania z testów kariery,
przeprowadziła filiia Bi- biste Portfolio Kariery (OPK) a tym samym określania
blioteki Publicznej Miasta oraz możliwości podwyższa- swoich predyspozycji i prei Gminy Polanów w Nacła- nia swojego wykształcenia i ferencji zawodowych oraz
wiu. Trwało ono od 21 do 23 kwalifikacji przez całe życie określania kreatywności i
kwietnia br.
zawodowe.
przedsiębiorczości. Znaczną
Uczestnicy warsztatów mogli część zajęć prowadziły doW zorganizowanych w jego więc uczyć się samopoznania radczynie zawodowe z Moramach warsztatach udział motywacji i autoprezentacji, bilnego Centrum Informacji
wzięło 10 osób. Zajęcia pisanie CV i listu motywa- Zawodowej przy Ochotnidotyczyły zagadnień zwią- cyjnego oraz efektywnego czym Hufcu Pracy w Koszazanych z szeroko pojętym wyszukiwania ofert pracy. linie.
doradztwem zawodowych i Ponadto wszyscy uczestnidokończenie na str 5
budowania własnej kariery cy szkoleń mieli możliwość
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Bukowo

Nasi w Forum
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Sprzątali świa

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowie tj. klasy 0-III,
wybrali się do Multikina w Koszalinie na bajkę pt. "Alvin i wiewiórki 2". Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły centrum FORUM, a
część z nich kolejny raz odwiedziła kinową salę. Dużą atrakcją dla maluchów, był wjazd i zjazd ruchomymi schodami, który utrwaliliśmy na
fotografii. 			
Renata Ciubak-Obiała

Młodzież z polanowskiego liceum przy og

Polanów

Dyplom dla Laureatki Konkursu
Wojewódzkiego

Iga Rygielska z Polanowa
zdobyła tytuł Laureatki Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Zachodniopomorskiego Kuratorium
Oświaty roku szkolnego
2009/2010. 		

Z tej okazji Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa wręczył
jej, na spotkaniu w Urzędzie
Miejskim, dyplom uznania.
Ida jest uczennicą kl. III c
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie. W

spotkaniu uczestniczyli tak- miejsca w konkursie wojeże rodzice laureatki Państwo wódzkim.
Beata i Janusz Rygielscy, Oprócz gratulacji i dyplomu
którym to burmistrz wręczył zdolna gimnazjalistka otrzylist gratulacyjny z okazji mała od Burmistrza nagrody
zdobycia przez córkę impo- rzeczowe.
(db)
nującego wyniku i zajęcie 2.

Wszystkie placówki oświatowe z terenu miasta i gminy Polanów
wzięły udział w akcji sprzątania świata. Zorganizowana w miniony piątek i sobotę, przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie, pod
hasłem „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” ma ścisły związek z obchodami „Dnia Ziemi”
W Polanowie sprzątano wokół
zalewu i stawku miejskiego. Akcja zakończyła się ogniskiem i
wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Przypomnijmy: Dzień Ziemi
znany też jako Światowy Dzień
Ziemi - to nazwa akcji prowadzo-

nych corocznie wiosną, których
celem jest promowanie postaw
ekologicznych w społeczeństwie.
Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z
obserwacją przesilenia letniego,
będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma

Przedszkolaki z Polanowa z wielką o

Polanowskie Wiadomości Samorządowe:Kwiecień 2010
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Biblioteka z nowym sprzętem

ZASADY
PRZYJACIELA
PRZYRODY

gnisku kończącym akcję

Dziś EKOLOGIA –
modne słowo
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową
Jej przyjaciółmi się
ogłaszamy
Od dziś przyrodzie
przyrzekamy:
- nie będziemy łamać
gałęzi
- nie będziemy śmiecić
- nie będziemy hałasować
w lesie
- nie będziemy niszczyć
roślin
- nie będziemy deptać
trawników
- nie będziemy krzywdzić
zwierząt
- nie będziemy wycinać
znaków na korze drzew
- będziemy oszczędzać
wodę
- będziemy segregować
śmieci
PRZYRZEKAMY

ułatwić zorganizowanie udanych żelazną kurtyną. Pierwsze obimprez masowych. Pierwszy raz chody w Warszawie odbyły się w
Dzień Ziemi został ogłoszony 21 roku 1990 r. Dzięki przywrócomarca 1970 r. przez burmistrza nej Polakom wolności, organizaSan Francisco, Josepha Alioto. cje pozarządowe, promujące poIdeę poparł Sekretarz Generalny stawy ekologiczne, mogły żywo
ONZ, U Thant. 26 lutego 1971 r. włączyć się w międzynarodowe
podpisał proklamację, w której obchody Dnia Ziemi.
wyznaczył równonoc wiosenną W tym roku Dzień Ziemi objako moment, w którym Narody chodzimy po raz czterdziesty na
Zjednoczone obchodzą Dzień świecie, a po raz dwudziesty w
Ziemi. Idea Dnia Ziemi nie mo- Polsce.
(sim)
gła przedostać się do Polski przez
20 lat, gdyż kraj znajdował się za

Daria Wąchała i Agata Wójcicka, pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanowie testują nowy sprzęt.

O nowy warty blisko 10 ty- sta i Gminy w Polanowie.
blioteka partnerska, w Pro- ny w Polsce przez Fundację
sięcy złotych wzbogaciła się
gramie Rozwoju Bibliotek. Rozwoju
Społeczeństwa
Biblioteka Publiczna Mia- Wzięła ona udział, jako bi- Program ten jest realizowa- Informacyjnego w Warszawie. Udział w programie zaowocował nowym sprzętem
Nacław
„dobrej klasy”. Składają się
nań: zestaw komputerowy z
najnowszym oprogramowaniem, urządzenie wielofunkdokończenie ze str 3
Natomiast miały na celu z było ze Wsparcia udzielocyjne - kolor, drukarka kolor
Dziesięciogodzinne warszta- motywowanie uczestników nego przez Islandię, Liech– format A-3 oraz aparat cyty skierowane były do osób do podejmowania nowych tenstein i Norwegię poprzez
frowy. Ponadto pracownicy
zagrożonych utratą pracy, wyzwań na rynku pracy dofinansowanie ze środków
biblioteki w ramach tego
bezrobotnych, osób o niskich oraz podwyższania swoich Mechanizmu
Finansowe- programu biorą udział w
kwalifikacjach i krótkim do- kwalifikacji przez całe życie, go Europejskiego Obszaru
bezpłatnych szkoleniach dla
świadczeniu zawodowym. by móc łatwiej dostosowy- Gospodarczego oraz Norbibliotekarzy.
wać się do zmieniających weskiego Mechanizmu FiRównież w najbliższym czawarunków w gospodarce nansowego, a także budżetu
sie mają zostać przekazane
rynkowej. 		
Rzeczpospolitej Polskiej w środki finansowe - pierwsza
Szkolenie przeprowadzone ramach Funduszu dla Orga- transza dofinansowania do
było w ramach projektu pn.: nizacji Pozarządowych.
Internetu. Wartość sprzętu
„Daleka podróż … z terenów Efektem warsztatów, oprócz wraz oprogramowaniem to
wiejskich do kariery” reali- wiedzy, były certyfikaty po- blisko 10 tys. złotych (sam
zowanego przez Fundację świadczające zdobycie no- sprzęt wg. protokołu zoRealizacji Programów Spo- wych umiejętności.
stał wyceniony na kwotę
łecznych i dofinansowane
Roman Giłka
8256,80zł).
(rg)

Kształcenie przez całe życie...

ochotą i śpiewem na ustach ruszyli, aby posprzątać świat
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Uwaga!
Zmiana dyżuru
doradcy obywatelskiego

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w
siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie, przy ul. Polnej 4a,

w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
oraz

w czwartek

w godz. od 16.00 do 19.00
dyżur pełni doradca obywatelski (prawnik).
Z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(prawnego) skorzystać mogą wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu m.in.: rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i
własności, urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków.
Dyżury doradcy odbywają się w ramach projektu
pn.: "Sieć Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w
Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim" realizowanego przez Stowarzyszenie APERTO w Koszalinie,
przy partnerskiej współpracy Gminy Polanów.

Ważne sprawy
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Garbno

Zarobili na wycieczkę
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic
wraz ze Społeczną Szkołą Podstawową wzięło udział w XIV Powiatowym Konkursie Wielkanocnym zorganizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Koszalinie. Stowarzyszenie zdobyło II miejsce w kategorii ,,Plastyka Obrzędowa ". W trakcie
konkursu sprzedawano świąteczne wypieki a zarobione pieniążki
przeznaczone zostaną na wycieczkę dla uczniów
SSP w Garbnie.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się
z dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

Polanów

Do tego Liceum pójść warto!

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
606 897 033 (patrol)
Straż Miejska 		
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 		
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
(94) 318-83-99
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
999 lub 112
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
998 lub 112
Straż Pożarna 		
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
991
Pogotowie Energetyczne
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Polanowskie LO, choć małe i kameralne, cieszy się
dobrą renomą. To zasługa nie tylko kadry nauczycielskiej, ale także odpowiedniego doboru profili
nauczania. Tu można zdobyć wiedzę administracyjno biurową, potrzebną na stanowiskach urzędniczych, a także przy okazji zdobywania umijętności informatycznych nauczyć się języków obcych
oraz podstaw dziennikarstwa. Na zdjęciu kadra nauczycielska i uczniowie LO w Polanowie.

REKRUTACJA – ROK SZKOLNY 2010/2011
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie zaprasza młodzież do nauki
na następujących kierunkach :
• Liceum Ogólnokształcące - profil językowo – informatyczny z rozszerzonym na
uczaniem języka angielskiego, niemieckiego i informatyki
• Liceum Ogólnokształcące - profil humanistyczno - dziennikarski z rozszerzonym
nauczaniem języka polskiego , informatyki i podstaw dziennikarstwa
• Liceum Profilowane
- profil ekonomiczno –administracyjny z nauczaniem
przedmiotów o orientacji zawodowej kierunku administracyjno-biurowym
• Liceum Profilowane
- profil zarządzanie informacją z przedmiotami zawo		
dowymi o kierunku informatycznym
Wszelkich informacji udziela sekretariat ZSP w siedzibie szkoły przy ul. Dworcowej 12 ,
pokój 208. tel. 94-346-75-35, fax. 94-346-75-35,
e-mail: zsppolanow@o2.pl, strona internetowa : liceum.polanow.netstrefa.pl

Wojna domowa czyli:

Jak
budować
autorytet
rodzica?
Często słyszymy, że współczesna młodzież nie uznaje
żadnych autorytetów. Czy
w obecnych czasach rodzic
może być autorytetem dla
swojego dziecka? Czy nie jest
tak, że rodzicielski autorytet
skazany jest na upadek?

Oczywiście nie. Jednakże
odpowiadając, jak budować autorytet rodzicielski,
chciałbym na wstępie go
zdefiniować. Otóż autorytet
rodzica to coś takiego, co
każe dziecku podporządkować się jego woli, aby
poczuć się bezpiecznie i
spokojnie oraz nie mieć
wątpliwości, co powinno
robić i jak się zachowywać.
Dla małego dziecka matka i
ojciec są jedynym źródłem
poczucia bezpieczeństwa,
niezawodnym gwarantem
spokoju i odprężenia oraz
tymi, którzy potrafią rozproszyć każdą wątpliwość i rozwiązać każdy problem.
Dla małego dziecka chęć
podporządkowania się tym
wspaniałym
wszechmocnym istotom jest równie
oczywista jak oddychanie,
a potrzeba ich bliskości ma
tę samą naturę co łaknienie
jedzenia i picia. Sytuacja ta
trwa przez całe niemal wczesne dzieciństwo (od okresu
niemowlęctwa do 9-10 roku
życia) i przez długie lata rodzice niejako przywykają do
tego, że ich wpływ na dziecko został im dany i po prostu istnieje. Ale w pewnym
momencie przychodzi im się
boleśnie przekonać, że nie
został dany raz na zawsze.
W okresie dorastania zaczyna się upadek pierwotnego,
naturalnego autorytetu rodziców. Młodzi ludzie potrafią już kojarzyć ze sobą różne zachowania ojca i dojść
do wniosku, że często mija
się z prawdą albo po prostu
kłamie, a mama też nie zawsze jest idealna, że rodzice
po prostu wielu rzeczy nie
wiedzą, że często udają kogoś, kim nie są, aby oszukać
innych ludzi. W obrazie rodziców miejsce bezkrytycznego podziwu i lojalności
zajmuje krytycyzm i mniej
lub bardziej ukryte pretensje,
że są tacy, jacy są i żadne
„naj” właściwie do nich nie
pasuje.
Ta krytyczna postawa dziecka wobec rodziców osiąga
apogeum w okresie dorastania, kiedy rodzice przekonują się, że ich autorytet
dokończenie na str 7
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dokończenie ze str 6

ani nie wynika z faktu, że są
rodzicami, ani nie został im
dany raz na zawsze, w co do
tej pory wierzyli.

Co więc robić, by zachować
szacunek swoich dorastających, a nawet dorosłych
dzieci? Otóż:
1.Nigdy nie okłamuj swojego dziecka. Mów mu prawdę
na poziomie jego rozumienia albo odmawiaj jej ujawnienia, jeżeli uważasz, że
jest to dla dziecka zbyt trudne lub niebezpieczne. Lepiej
oświadczyć: „powiem ci
później, kiedy będziesz starszy” niż udzielać dziecku
odpowiedzi byle jakiej, żeby
mieć spokój.
2.Dbaj o zgodność słów z
czynami. Nie rób czegoś, co
potępiasz i nie potępiaj tego,
co robisz.
3.Nie udawaj, że coś wiesz,
jeśli tak nie jest. Powiedz
uczciwie, że nie wiesz, ale
się dowiesz i dotrzymaj słowa.
4.Dotrzymuj słowa.
5.Bądź konsekwentny, ale
bez fanatyzmu. Niech zawsze możliwe będą z tobą
uczciwe negocjacje i szczera rozmowa. Nie obawiaj się
zmienić zdania, jeśli padną
sensowne argumenty.
6.Śmiało wypowiadaj swoje
poglądy i broń ich, ale nie
myl poglądów z zakazami i
nakazami.
7.Nie bój się przyznać przed
dzieckiem do błędu, a nawet
przeproś je, jeśli nie miałeś
racji.
8.Nie bądź dwulicowy. Nie
ciesz się ostentacyjnie z wizyty cioci, a gdy zamkną się
za nią drzwi, nie oddychaj z
ulgą, że wreszcie ta wstrętna
kobieta sobie poszła.
9.Nie tłumacz się okolicznościami, jeśli o czymś zapomniałeś lub nie dotrzymałeś
słowa.
10.Nie wypowiadaj się w
domu pogardliwie o ludziach, którym pierwszy się
kłaniasz na ulicy.
11.Nie przekonuj dziecka, że
oportunizm to mądra i bezpieczna postawa życiowa
(pokorne ciele dwie matki
ssie).
12.Jeśli dziecko (bez względu na wiek) mówi do ciebie poważnie, z powagą je
wysłuchaj i tak samo odpowiedz.
13.Nigdy nie ośmieszaj
dziecka i nie stawaj przeciwko niemu, szczególnie w
obecności jego rówieśników.
Jeśli będziesz przestrzegał
tych zasad (możesz też dodać swoje, które podpowie
ci rozum i serce) bądź spokojny o swój autorytet.
W następnym odcinku opowiem o krytykowaniu rodziców przez dzieci i o tym, jak
sobie z tym radzić.
Henryk Zabrocki

Historia/Rozrywka
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Ocalić od zapomnienia:
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Na początku o
wszystkim decydowali Rosjanie

Przed wojną Polanów był modnym kurortem. Zniszczenia wojenne spowodowały, że z mapy miasta zniknął m.in. widoczny po lewej stronie dom starców.
Bardzo trudne były początki
polskiej władzy w Polanowie.
Tu, wiosną i latem 1945 r.
sytuacja osadników i władz
polskich była szczególnie zła.

niały niesamowite zniszczenia. W całym mieście ocalały
jedynie 73 budynki mieszkalne na 1000 istniejących
przed wojną. W wyniku działań wojennych Polanów nie
Aż do września w mieście został zniszczony. Dopiero 3
stacjonowali Rosjanie, któ- marca 1945 r.w centrum rozrzy nie patrzyli przychylnie gorzał pożar.
na polskich osadników. Stąd
Pierwszy
polski
jeszcze na jesieni 1945 r. burmistrz – Franciszek Pliszw mieście mieszkało 1895 ka bardzo chciał ożywić miaNiemców i zaledwie 200 Po- sto, ale było to nie możliwe
laków.
wobec ogromu zniszczeń.
Ogromu nieszczęść dopeł- Sięgały one 80 procent cało-

ści majątku miejskiego. Nie
dość tego, 18 maja 1945 r.
Polanów ograbiono z wyposażenia wszystkich zakładów
przemysłowych i rzemieślniczych. Wywieziono, pozostawiając puste mury, wyposażenie fabryki maszyn Kampego
(dzisiaj Zakład Usług Komunalnych), mleczarni, zakładów masarniczych, cegielni
itd. Latem Rosjanie zdemontowali i wywieźli tory oraz
podkłady z linii kolejowej
łączącej miasto ze Sławnem

i Bobolicami. Tym samym
przedwojenny, modny wypoczynkowy kurort Polanów,
przestał istnieć.
Pomimo obecności
„wyzwolicieli” także w Polanowie tworzyły się zręby
władzy, która niestety, nie
miała możliwości pełnego
działania. Jeszcze w czerwcu
1945 r. powstał pierwszy posterunek milicji. Pierwszymi
jego funkcjonariuszami byli:
Adam Ciszewski, Andrzej
Majtka, Edward Luburski
oraz Franciszek Kokosiński.
W tamtym czasie milicjantom nie płacono żadnych poborów. Służyli w zamian za
żywność, mieszkanie, dostęp
do specjalnej stołówki dla
służb mundurowych. Pierwsze pensje otrzymali dopiero
w grudniu 1945 r. Były one
dosłownie głodowe. Szeregowiec dostawał 520 zł za
co mógł kupić 2 kilogramy
tłuszczu albo 20 kilogramów chleba lub około 10 kg
mięsa. cdn
		

Mieczysław Siwiec

Dowcipy miesiąca
Robotnik krzyczy do majstra:
- Majster, Edek spadł z rusztowania!
- To mu wyjmijcie ręce z
kieszeni... Będzie wypadek
przy pracy.
***
Wykład, a za oknem robotnicy
kładą ocieplenie i co
chwilkę zaglądają przez
okno na aulę. Nagle wykładowca
nie wytrzymał:
- Co oni tak tu zerkają?

- A, bo to studenci zaoczni pada odpowiedź z sali.
***
- Co to może być, trzeci
dzień nie chce mi się
robić?!
- Pewnie środa.
***
Na przejściu granicznym
celnik mówi do turysty:
- Proszę otworzyć walizkę.
- Ale ja nie mam walizki!
- Nic na to nie poradzę,
przepis to przepis!
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Badminton
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Mistrzostwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Piłce Siatkowej

Dwoje młodzików Gościno po raz drugi.
z Macedu Polanów Polanów na trzeciej pozycji
wystąpi w Mistrzostwach Polski
.

Polski Związek Badminto- chłopców zagra dwóch wyna podał listę zawodników chowanków ZKB Maced
zakwalifikowanych na te- Polanów, Norbert Miarka i
goroczne Indywidualne Mi- Nikodem Ratkowski.
strzostwa Polski Młodzików.
Zawody odbędą się w
Doceniono tu zawodników dniach 14-16 maja w Suche(r)
z Polanowa. W turnieju dniowie.

Piłka Nożna

Gryfici ze zmiennym szczęściem

Zespół Nadleśnictwa Polanów zajął trzecie miejsce.
Od lewej stoją: Zbigniew Sekuła, Maciej Świestowski, Jacek Todys, Bartosz Zaborek, Alan Sokołowski, Mirosław Gwóźdź. Poniżej: Arkadiusz Kujawski, Marcin Czepłowski, Łukasz Czepłowski

Gościno, przed Czarnem i
Polanowem to najlepsi siatkarze wśród leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
W miniony weekend, w hali
sportowej Gimnazjum Miejskiego w Polanowie, z udzia-

Fragment meczu juniorów Gryfa Polanów
i Darłovii Darłowo 3:1
Ze zmiennym szczęściem
grali w tym tygodniu zawodnicy gryfa Polanów. Juniorzy
wygrali z Darłovią 3:1. Gorzej poszło seniorom, którzy
w starciu z bezpośrednim
rywalem w tabeli Mistralem Mirosławiec przegrali
na wyjeździe 0:1. Po tej porażce Gryf zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli.
(ki)

łem 16 drużyn zakończyły
się dwudniowe, drugie już
Mistrzostwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Piłce Siatkowej. W ubiegłym
roku tytuł też zdobyli siatkarze Nadleśnictwa Gościno.
Zgodnie z ustaleniami Nadleśnictwo wraz ze Związkiem

Leśników Polskich miało być
organizatorem
mistrzostw.
Ostatecznie wydatna współpraca między Nadleśnictwem
Polanów i Zespołem Ekonomiczno – Administracyjnym
Oświaty w Polanowie, pozwoliła na rozegranie zawodów na hali przy tutejszym

gimnazjum. Co więcej, już
wiadomo, że następne zawody mistrzowskie także odbędą się w Polanowie, bo „tak
dobrej atmosfery dla siatkówki jak tutaj nie ma nigdzie” usłyszeliśmy od zawodników
mistrzowskiej drużyny.

Gryf Polanów - wiosna 2010

Wyniki V ligi
21 kolejka

Mirstal Mirosławiec - Gryf Polanów
Victoria Sianów - Rasel Dygowo
Lech Czaplinek - Sokół Karlino
Wielim Szczecinek - Wiekowianka
Pogoń Połczyn Zdrój - Bałtyk K.
Orzeł Wałcz - Arkadia Malechowo
Kotwica II Kołobrzeg - Głaz Tychowo
Orzeł Łubowo - Darłovia Darłowo

1-0
1-2
0-1
2-2
0-6
1-1
4-2
3-0

Tabela
1. BAŁTYK
2. ARKADIA
3. RASEL
4. LECH
5. GŁAZ
6. SOKÓŁ
7. WIEKOWIANKA
8. ORZEŁ
9. POGOŃ
10. WIELIM
11. KOTWICA II
12. VICTORIA
13. DARŁOVIA
14. MIRSTAL
15. ORZEŁ
16. GRYF

18
20
19
19
19
20
19
19
20
17
19
18
19
18
19
19

48
36
34
33
32
31
30
30
28
25
22
19
17
17
13
12

63 / 12
37 / 21
40 / 20
27 / 18
41 / 34
25 / 26
27 / 17
28 / 15
32 / 40
44 / 33
31 / 45
31 / 41
31 / 56
16 / 29
16 / 41
15 / 52

W górnym rzędzie od lewej: Waldziński Rafał, Stelmach Maciej, Popowicz Kamil, Majcher Grzegorz(kapitan), Idzi Piotr, Rumiński Tomasz,
Urbaniec Mateusz, Sekuła Łukasz, Wegner Mariusz, Cybulski Mieczysław (kierownik drużyny), Krasucki Piotr (trener).
W dolnym rzędzie od lewej: Stokowiecki Mariusz, Gryciuk Sebastian, Siwiecki Da- Dodatek do Obserwatora Lokalnego.
Nakład 2 500 egz.
riusz, Atalski Piotr, Feliński Tomasz, Puchala Piotr, Wisłocki Marcin, Wilusz Paweł, Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec. Druk: Rondo Koszalin
Wojnarowski Tomasz. Na zdjęciu brakuje: Karolaka Arkadiusz, Chwastka Jarosła- Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. MC Skłodowskiej 1
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