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Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe

Czerwiec 2010 r.

Polanów

Zlot
motocykli
W piątek, 9 lipca do Polanowa zjadą

się motocykliści z całej Polski, a nawet z
innych krajów. Jak co roku organizatorzy
zapowiadają wiele atrakcji. Oczywiście
na początek tradycyjna parada ulicami
Polanowa a potem doskonała zabawa
nad zalewem. M.in. wystąpią zespoły:
R.A.I.A.SZ, Johnny Coyote, Rock&Roll,
Band Marcela Woodmana z Czech i po
północy - Holy Water, Samockhin Band,
Turbo, Ira. Będzie też pokaz laserowy
i koncert zespołu Metalizacja. Poniżej
program zlotu:

Nr 5/2010

Polanów
Bożenice
Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
Gołogóra
Jacinki
Karsinka
Kępiny
Komorowo
Kościernica

Krąg
Krytno
Nacław
Nowy Żelibórz
Powidz
Rekowo
Rosocha
Rzeczyca
Sowinko
Stary Żelibórz
Świerczyna
Warblewo
Wielin
Wietrzno
Żydowo

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Nareszcie
wakacje

PROGRAM
XXII MIĘDZYNARODOWEGO
ZLOTU MOTOCYKLI
”NAD ZALEWEM”
9-11.07.2010 R.
09.07.2010r. (piątek)

od 10:00 przyjazd uczestników
ok. 18:00 otwarcie imprezy
18:30 koncert zespołu R.A.I.A.SZ
20:00 koncert JOHNYCOYOTE
22:00 koncert ROCK & ROLL BAND
MARCELA
WOODMANA (Czechy)
ok 00:30 koncert HOLY WATER

10.07.2010r. (sobota)

11:00 - 13:00 parada ulicami miasta Polanowa (w tym Rynek-prezentacja pojazdów, konkursy)
15:00 - 18:00 konkurencje na placu imprezy
18:00 koncert SAMOKHIN BAND
20:00 koncert TURBO
22:00 koncert zespołu IRA
24:00 pokaz laserowy
ok.00:30 koncert zespołu METALIZACJA

11.07.2010r. (niedziela)

od 10:00 pożegnanie uczestników

Imprezy towarzyszące:

- kiermasze sprzętu motocyklowego i galanterii skórzanej
- atrakcje dla dzieci i dorosłych
- sprzedaż pamiątek zlotowych

W numerze:
* Nowy ambulans dla ZOZu
* Fotoreportaż z obchodów
700-lecia miasta
* Kalendarz imprez wakacyjnych
* Pomagali powodzianom
* Szansa dla bezrobotnych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowie z
utęsknieniem oczekiwali początku wakacji.
Nareszcie wymarzone wakacje. W siedmiu
placówkach oświatowych podległych samorządowi miasta i gminy Polanów, zajęcia
zakończyło kilkuset uczniów. Wielu z nich
wyjedzie na wymarzony wakacyjny wypoczynek. Także ci, co zostaną na miejscu nie
będą się nudzili. Dla nich polanowski samorząd przygotował wiele atrakcji. Pomocny
okazuje się tu Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu, który ma w planach wspomożenie
wycieczek organizowanych przez sołectwa.
M.in. planowane są wycieczki do Szymbarku (sołectwo Chocimino, Wietrzno, Nacław),
do Lichenia (sołectwo Buszyno, Bożenice
i Krąg), do Parku Jurajskiego w okolicach
Ustki (sołectwo Rzeczyca Wielka) i do Darłówka (sołectwo Dadzewo). W każdym z
tych przypadków POKiS zapewnia fachową
opiekę, a same „wyprawy” finansowane
mają być z funduszu sołeckiego.
W polanowskiej Szkole Podstawowej najlepsza jego tegoroczna absolO innych wakacyjnych atrakcjach na str 6.
wentka - Olga Garczarek otrzymała w nagrodę za wyniki w nauce ro(ks)
wer. Wręczał go Piotr Górniak, wiceburmistrz Polanowa.
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Nowy ambulans zwieńczył
„Tydzień dla zdrowia”

Pracownicy polanowskiego ZOZ-u i samorządowcy przed nową karetką.
O warty ponad 600 tys.
zł ambulans wzbogacił się
polanowski Zespół Opieki
Zdrowotnej. To już czwarty
taki pojazd na wyposażeniu polanowskiego ZOZ-u.
Cena samochodu bez specjalistycznego sprzętu to
400 tysięcy złotych. Kolejne dwieście tysięcy kosztowało wyposażenie karetki.
Zakup został częściowo
sfinansowany przez Unię
Europejską, która dołożyła
prawie połowę tej kwoty
(280 tys. zł.).
- Nowy ambulans jeszcze

bardziej wzmocni naszą
skuteczność i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
gminy – cieszy się Marek
Stachowicz, dyrektor
ZOZ-u.
Rocznie polanowski ZOZ
dostaje około 900 wezwań
do nagłych wypadków.
- Prawie zawsze udaje nam
się dojechać na miejsce
wypadku w czasie do 15
minut – dodaje M. Stachowicz. - Niestety, zdarza się,
że trudne warunki na drodze nie pozwalają na dotarcie do poszkodowanych tak

szybko.
Uroczyste przekazanie i
poświęcenie nowego ambulansu to zwieńczenie
akcji „Tydzień dla Twego
zdrowia”, trwającej od 14
do 18 czerwca, podczas
której wszyscy mieszkańcy Polanowa i okolic mogli
skorzystać z bezpłatnych
badań lekarskich. Badania
te obejmowały m.in. pomiar cukru, cholesterolu
i trójglicerydów we krwi,
ocenienie wydolności oddechowej u długoletnich
palaczy, badanie EKG, a

Pracownicy ZOZ-u nie kryli radości z otrzymania nowej karetki.

także cytologię. Przy stoisku w poczekalni głównej
Przychodni w Polanowie
porad zdrowotnych udzielały pielęgniarki środowiskowo-rodzinne - Danuta
Rodzik, Bogumiła Maszke
i Joanna Gwóźdź. W kilku placówkach na terenie
miasta zorganizowane były
kursy pierwszej pomocy.
- Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim
naszym lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom
medycznym za starania
jakie włożyli w zorgani-

zowanie „Tygodnia dla
Twego zdrowia”. - mówi
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa.
„Tydzień dla Twego
zdrowia” cieszył się dużym
zainteresowaniem
mieszkańców, co świadczy
o zapotrzebowaniu na tego
typu akcje społeczne. W
ciągu tych kilku dni wykonano 185 badań laboratoryjnych na pomiar poziomu cholesterolu, cukru
i trójglicerydów we krwi.
Ocena funkcji wydolności
oddechowej u osób z PO-

CHP i astmą oskrzelową
został przeprowadzona u
144 pacjentów; badaniom
cytologicznym poddało się
40 pań, natomiast EKG wykonało 108 osób. Niektórzy
pacjenci robili sobie cały
zestaw dostępnych badań.
Ogólnie z usług polanowskiego ZOZ-u skorzystało
225 mieszkańców. Dodatkowo 137 osób przeszło
przeszkolenie w zakresie
Pierwszej Pomocy (ABC
Reanimacji). Oby więcej
takich pomysłów!
(k)

Grzegorz Lipski przekazuje kluczyki do auta Markowi Stachowiczowi.
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Obradował miejski
samorząd

O przygotowaniu gminy do
sezonu turystycznego oraz o
wypoczynku letnim dzieci i
młodzieży dyskutowali radni
podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej Polanowa. Usłyszeli też sprawozdanie na temat
stanu bazy turystycznej, promocji gminy i planów rozwoju turystyki kwalifikowanej
oraz oferty turystycznej gminy. Burmistrz Grzegorz Lipski
przedstawił też sprawozdanie
o swojej pracy pomiędzy sesjami. Mogliśmy się z niego
m.in. dowiedzieć, że Zakład
Usług Komunalnych już podpisał umowy na zakup samochodu specjalistycznego do
zbioru butelek plastikowych
i 50 koszy do zbioru bute-
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Nacław

Ruszyła inwestycja Poldanoru

lek. Burmistrz złożył już do
Urzędu
Marszałkowskiego
dokumenty o refinansowanie
tych zakupów ze środków
unijnych. Ponadto radni zadecydowali o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie na finansowanie budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w
Rzeczycy Wielkiej i w części
Polanowa, w tym na ulicach:
Wolności, Partyzanckiej, Młodzieżowej, osiedlu mieszkaniowym Żwirowa i zakładzie
MACED. Zadecydowali też
o przystąpieniu Polanowa do
Stowarzyszenia pod nazwą
„Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.

Grzegorz Brodziak, prezes Poldanoru przecina wstęgę podczas uroczystego otwarcia biogazowni.
Od poniedziałku (7 czerwca) nową
biogazownią mogą pochwalić się
mieszkańcy Nacławia. Tego właśnie dnia odbył się tam oficjalny
rozruch technologiczny biogazowi rolniczej. Impreza zgromadziła
wielu gości, również zagranicz-

Polanów

Polanów

nych, jako że firma wywodzi się
z Danii. Obecni byli ambasador
Królestwa Danii w Polsce Hans
Michael Kofoed-Hansen, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanow-

ski, przedstawiciele zarządu firmy, (5-10 proc.) wykorzystywana na
w tym prezes Grzegorz Brodziak i potrzeby technologiczne biogaprzewodniczący Rady Nadzorczej zowni i pobliskiej fermy trzody
Tom Axelgaard, przedstawiciele chlewnej (10-15 proc.). Pozostała
lokalnych władz samorządowych, część (75-85 proc.)ma posłużyć
m. in. burmistrz miasta Polanów mieszkańcom Nacławia oraz być
Grzegorz Lipski oraz radni tego sprzedawana do sieci.
miasta, a także profesorowie, wyInwestorzy nie kryli dumy i zakładowcy akademiccy.
dowolenia z wyników swojej pracy,
Biogazownia rolnicza w Nacła- natomiast goście byli pełni podziwiu służy do produkcji biogazu i wu.
wytwarzania energii elektrycznej - Firma Poldanor jest wzorem i
oraz cieplnej. Surowcem energe- niekwestionowanym liderem w
wany będzie w październiku tycznym są odchody zwierzęce budowie biogazowni w Polsce.
2010 r. i wrześniu 2011 r.
(gnojowica) wymieszane z kompo- Może służyć przykładem innym, a
Dodatkowo organizatorzy nentami uzupełniającymi - kiszon- pałeczki pierwszeństwa nie odda
oferują kursy prawa jazdy, ką kukurydzianą, gliceryną oraz pewnie jeszcze przez długie lata powiedział Jacek Chrzanowski.
zajęcia z doradcą zawodo- odpadami produkcji roślinnej.
Lokalna społeczność miała okazję
wym, staż zawodowy i po- Produkcja biogazu oparta jest na
fermentacji mezofilnej. Powsta- obejrzeć biogazownię na własne
średnictwo pracy.
ły w procesie fermentacji biogaz oczy podczas dni otwartych, zorAby jak najwięcej osób daje w efekcie energię elektryczną ganizowanych w ostatnią sobotę
mogło skorzystać ze szkoleń i cieplną. Wyprodukowana ener- czerwca.
KARR m.in. pokryje koszty gia elektryczna będzie częściowo
(jj)

Pomagali powodzianom Szansa dla bezrobotnych

Na pomoc powodzianom
wyruszyła ośmioosobowa grupa druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie. Do
gminy Wilków, a konkretnie
do OSP w dwóch miejscowościach – Zastawu Polanowskiego i Wólki Polanowskiej
zawieźli dary przekazane
przez mieszkańców Polanowa.
Oprócz darów strażacy wzięli
ze sobą pompy do wypompowywania wody i szlamu, agregaty do mycia.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje nieodpłatne kursy zawodowe na przedstawiciela
handlowego, sprzedawcę z
obsługą kas fiskalnych, telemarketera, sprzedawcę internetowego i magazyniera
sprzedawcę.
Projekt skierowany jest do
osób nieaktywnych zawodo- opieki nad dziećmi osobom
wo i bezrobotnych powyżej samotnym oraz sfinanuje
jednego roku.
dojazdy do miejsc szkoleń.
Czas trwania kursu to 150 Więcej informacji na:
www.karrsa.pl
Strażacy nie jechali z pu- godzin, natomiast realizo-

stymi rękami, dzięki temu, że
proboszcz polanowskiej parafii Ważne!
ogłosił zbiórkę na rzecz powodzian. Na inicjatywę strażaków
przychylnym okiem patrzą
władze gminy, do której należy
O możliwości dopłat do
sprzęt.
demontażu,
transportu i
– Strażacy zgłosili nam pomysł,
utylizacji
produktów
zaa my go popieramy – mówi
wierających
azbest
inforGrzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. – Powodzianom trzeba muje burmistrz Polanowa.
przecież pomóc.
Środki przeznaczone na

Uwaga! Wybory!
Przypominamy, że w niedzielę 4 lipca odbędzie się
druga tura wyborów na Prezydenta RP. Po pierwszym głosowaniu do II tury przeszli Bronisław Komorowski, przedstawiciel Platformy Obywatelskiej
oraz Jarosław Kaczyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 6 rano do 20 wieczorem.
Serdecznie zachęcamy do głosowania!

Pozbywamy się azbestu

niczona, a o wyborze osób
decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski należy składać w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanowie.
ten cel pochodzą z puli
Wszystkich niezbędnych
Wojewódzkiego Funduszu informacji udziela refeOchrony Środowiska i Go- rat Ochrony Środowiska
spodarki Wodnej i Szcze- Urzędu Miejskiego w Pocinie i przeznaczone są dla lanowie, pokój 14, tel.:
jednostek sektora finansów 943480783.
publicznych, kościołów i
Wzory wniosków znajduzwiązków wyznaniowych ją się na stronie internetooraz wspólnot i spółdzielni wej:
mieszkaniowych.
www.bip.polanow.pl
(k)
Ilość środków jest ogra-

-

loteria fantowa, kabaret „Co w trawie piszczy”
przejażdżki konne, pokaz tańca „Break Dance”
„Śpiewać każdy może” – biesiada „Karaoke”
inne atrakcje

- Od godz. 2030 - zabawa taneczna

- konkursy dla dzieci i dorosłych!
- grill, ognisko, pieczony dzik, ryby i dużo więcej!
- napoje chłodzące i rozgrzewające!
- Mieszkańcy oraz Rada Sołecka Sołectwa Buszyno i Krąg
- Rada Parafialna Kościoła w Krągu oraz Sołtysi Sołectwa Buszyno i Krąg
- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz ZUK Polanów
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700 lat minęło, czyli Dni
Uroczystości rozpoczęły się piątkową
polsko - niemiecką konferencją pt.: "Historia i kultura Ziemi Polanowskiej" (o
tym na str 6).
Kolejny dzień rozpoczął się zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza Polanowa uczestniczyły w nich 2 drużyny z
Polanowa, 2 z Bobolic i drużyna ze Świeszyna. Zwyciężyła drużyna z Bobolic.
Jednym z głównych punktów sobotnich
uroczystości była pielgrzymka z rynku
miejskiego na Świętą Górę Polanowską.
Uczestniczyli w niej biskupi, goście z
partnerskich miast z Niemiec, delegacje
z całego Pomorza i wielu mieszkańców
gminy Polanów oraz innych gmin. Podczas pielgrzymki Arcybiskup Bambergu
dr Ludwig Schick poświęcił rzeźbę św.
Ottona a samorządowcy z Polanowa
wraz z Ministrem Środowiska Stanisła-

700 lat temu Polanów otrzymał pra
11 - 13 czerwca 2010 roku odbyły
wem Gawłowskim, przedstawicielami
gmin partnerskich Gedern i Rotenklempenow uroczyście ją odsłonili.
Na Świętej Górze Polanowskiej Arcybiskup Ludwig Schick wraz z biskupami
diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej oraz
szczecińsko - kamieńskiej odprawił mszę
świętą podczas, której wspólnie umieścili relikwie św. Ottona w ołtarzu kaplicy i
je poświęcili. Po mszy świętej Burmistrz
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
i Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego wręczyli Arcybiskupowi Bambergu dr Ludwigowi Schick
honorowe obywatelstwo Polanowa, również medal pamiątkowy "Zasłużony dla

Miasta i Gminy Po
Janusz Jędryszek OF
pustelni na Świętej G
Pielgrzymi zostali z
stunek grochówką p
kiestry Morskiego O
nicznej.
W międzycza
trwały występy zesp
wody drwali, a na sc
się zespół Rzepczy
resowanie wzbudzi
skiej Kompanii Ryc
musztry paradnej Or
17.00 nastąpiło uro
prezy. Otwarciu tow

Główkujący zawodnicy V Turnieju Szachowego pn. „Gonić króla” o puchar burmistrza Polanowa.

Zawody wędkarskie nad
zalewem przyciągnęły
największych pasjonatów
wędkarstwa

Szesnaście osób otrzymało medale „Zasłużony dla miasta i gminy Polanów”. 15 na scenie nad
zalewem, jedna osoba - o. Janusz Jędryszek na Świętej Górze Polanowskiej

Filip Jachimowski, najmłodszy uczestnik zawodów szachowych „Gonić króla”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IV A (Fundusz
Małych Projektów Euroregionu Pomerania) oraz ze środków budżetu państwa.

Przy ulicy Bobolickiej odsłonięto pomnik Świętego Ottona,
Apostoła Pomorza. Honorowym gościem uroczystości był
dr Ludwig Schick, jego następca na tronie arcybiskupa
Po odsłonięciu pomnika uczestnicy obchodów 700 lecia Polanow
Bambergu

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2010

Wydarzenia

Polanowa w obiektywie

awa miejskie i z tej okazji w dniach
się uroczyste obchody jubileuszu.

olanów" otrzymał o.
FM Conv. założyciel
Górze Polanowskiej.
zaproszeni na poczęprzy dźwiękach OrOddziału Straży Gra-

Morskiego Oddziału Straży Granicznej
im. płk Karola Barcza. Wśród zaproszonych gości byli Minister Środowiska Pan
Stanisław Gawłowski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan
Władysław Husejko, Starosta Koszaliński Pan Roman Szewczyk oraz goście z
asie "Nad Zalewem" miast partnerskich Niemiec Gedern, Ropołów szkolnych, za- tenklempenow, a także Columbii w stacenie zaprezentował nie Illinois w USA (miasta partnerskiego
yno. Wielkie zainte- Gedern). Podczas uroczystości wręczono
ił pokaz Koszaliń- medale pamiątkowe "Zasłużony dla Miacerskiej oraz pokaz sta i Gminy Polanów". Srebrne Odznaki
rkiestry. O godzinie Honorowe Gryfa Zachodniopomorskieoczyste otwarcie im- go wręczył Marszałek Województwa
warzyszyła Orkiestra Pan Władysław Husejko Paniom Zofii

Kłutkowskiej oraz Łucji Szkołudzie w
dowód uznania za wychowanie snów i
wnuków służących w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wręczono również medale
zasłużonym dla pożarnictwa. Otrzymali
je Arnold Potocznik, Andrzej Walesiak
i Marek Stachowicz. Po części oficjalnej wystąpiła gwiazda wieczoru zespół
Trubadurzy. Na scenie zaprezentował się
także zespół "Samokhin Band", "Malita"
z Iwoną Niedzielską. Zabawa taneczna
trwała do białego rana.
Na zakończenie obchodów 700-lecia
Polanowa w niedzielę odbył się V turniej szachowy "Gonić Króla" o Puchar
Burmistrza Polanowa w Polanowskim
Ośrodku Kultury i Sportu. Tegoroczne
Dni Polanowa odbywały się pod hasłem
"Śladami polsko-niemieckiej tradycji na
Pomorzu".

www.polanow.pl
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Medale pamiątkowe
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów”
otrzymali:
Piotr Drewla,

Eustachy Podgórzański,

Jan Gierszewski,

Zuzanna Stec,

o. Janusz Jędryszek,

Luba Surówka,

Ludwik Kucharski,

Ignacy Włodarczak,

Teresa Kucharska,

Edward Zaborek,

Wanda Lipska,

Ludwik Zielonka,

Wacław Nakielski,

Elżbieta Żak

Bernard Pietrzak,

Jerzy Żelazny.

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa ze Złotym Gryfem Zachodniopomorskim - którego otrzymał
z okazji 700-lecia miasta.

Przemawia Stanisław Gawłowski, minister środowiska, od ubiegłego roku także Honorowy Obywatel Gminy Polanów

Licznie zgromadzonej publiczności podobał się także występ uczennic ze Szkoły Podstawowej w Żydowie.

wa poszli z pielgrzymką na Świętą Górę Polanowską.

W obchodach Dni Polanowa uczestniczyło wielu znakomitych gości. M.in. Władysław Husejko,
marszałek województwa zachodniopomorskiego, Andrzej Lewandowski, starosta sławieński
Sławomir Cichoń, dyrektor RDLP w Szczecinku.

Uroczysta msza na Świętej Górze Polanowskiej podczas której poświęcono relikwie
św. Ottona oraz umieszczono je w tutejszej kaplicy
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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,

Ważne sprawy

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2010

Polanów

Konferencja i nowa
publikacja

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.

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)

Z okazji 700-lecia nadania praw monografia Polanowa oraz album
miejskich, w Polanowie zorgani- z dawnymi zdjęciami i widozowane zostały uroczyste obcho- kówkami miasta i gminy. Książdy tego jubileuszu. Pierwszego ka ukazała się dzięki Fundacji
dnia odbyła się polsko - niemiec- „Dziedzictwo”, która zajmuje
ka konferencja pt.: „Historia i się organizowaniem konferencji
kultura Ziemi Polanowskiej”.
naukowych „Kultura i historia
Zaproszeni goście, władze samo- Ziemi Sławieńskiej” i publikowarządowe oraz mieszkańcy miasta niem materiałów na nich przedi gminy wysłuchali na niej kilka- stawionych. Tom o Polanowie
nastu referatów, została również jest już dziesiątym w tej serii.
specjalnie na tą okazję wydana

Polanów

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(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
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Powitanie
lata i wakacji

W sobotę 26 czerwca 2010 r. mieszkańcy Buszyna i okolic powitali lato
„sobótką” nad rzeką „Grabową” na
biwakowisku, przy integracyjnym
ognisku, gdzie wspólnie pieczono
kiełbaski, kaszanki i ziemniaczki,
a najmłodsi uczestnicy spotkania
brali udział w różnych grach, konkursach i zabawach.
Podobnie, jak rok temu został
przeprowadzony konkurs na najpiękniejszy wianek sobótkowy, w
którym wszyscy uczestniczący zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Natomiast wianki po godz. 20-tej przy
dźwiękach gitary uroczyście zostały puszczone na wodę i odpłynęły z
nurtem rzeki.
Po tej ceremonii sobótkowej dorośli uczestnicy jeszcze do późnych
godzin wieczornych biesiadowali
w integracyjnej zabawie przy ognisku i gitarze na której przygrywał
Pan Roman Margielewski.
W imprezie ogółem udział wzięło
ponad 30 osób, a organizatorem
spotkania był Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu i sołtys sołectwa
Buszyno.
Sołtys Roman Giłka składa serdeczne podziękowania p. Nadleśniczemu Jackowi Todysowi oraz
Leśniczemu Leśnictwa Buszyno p.
Ryszardowi Kochanowskiemu za
drewno i udostępnienie biwakowiska oraz Ryszardowi i Dariuszowi
Giłka, Elżbiecie Kruszka i Małgosi
Niewęgłowskiej, którzy pomogli w
przygotowaniach imprezy.
Roman Giłka

Mogli stracić wszystko

KALENDARZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ POKIS
W SEZONIE LETNIM 2010

Mieszkańcy bloku przy
Na szczęście szybka interulicy Zamkowej 18 w Pola- wencja strażaków z Ochotnowie mogli w jednej chwili niczej Straży Pożarnej w
stracić cały dorobek swoje- Polanowie uchroniła wiele
go życia. W środę, 16 czerw- rodzin przed tragedią.
(k)
ca wybuch tam pożar.

1. „Sobótka” - termin: 26 czerwca 2010r., miejsce: nad
basenem
2. XXII Międzynarodowy Zlot Motocykli ,,Nad Zalewem” w Polanowie (impreza
masowa) - termin: 9 - 11 lipca 2010r., miejsce: nad
Zalewem
3. Parafiada w Żydowie - termin: 17 lipca 2010r., miejsce: Żydowo
4. Chóry Polonijne w Polanowie - termin : 24 lipca
2010r., miejsce: Polanów, Żydowo
5. V Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” - termin: 14 sierpnia 2010r.
miejsce : nad basenem
6. XI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” - termin: sierpień 2010r.,
miejsce : gm. Polanów
7. Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza - termin: 21 sierpnia 2010r., miejsce: nad Zalewem
8. Lato 2010 - (współorganizacja imprez w sołectwach)
- termin: lipiec/sierpień 2010r, miejsce: gm. Polanów
9. VII Regionalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości
na Świętą Górę Polanowską - termin : 29 sierpnia
2010r. miejsce: Polanów
10. Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa Koła PZW termin: 04 września 2010r., miejsce: nad Zalewem
11. Parafiada w Polanowie - termin: 05 września 2010r.,
miejsce: rynek miejski w Polanowie
12. Dożynki Gminne (impreza masowa) - termin: 11
września 2010r., miejsce: Żydowo
13. Dożynki Powiatowe w Sianowie - termin: 18 września 2010r., miejsce: Sianów
14. Sprzątanie Świata - Polska 2010. - termin : wrzesień 2010r., miejsce: gm. Polanów
W Domu Kultury, w galerii „Pod Kasztanem”,
czynne są wystawy:
„Ikony” autorstwa Andrzeja Binkowskiego
„Ziemia Polanowska, dawne widokówki i fotografie”
Obie wystawy można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00, do końca lipca br.

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 .

Buszyno

Podziękowanie
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie
Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 18 Polanów pragnie
serdecznie podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej z
Polanowa i jednostkom z okolic za ofiarność i poświęcenie
podczas ratowania mienia w pożarze naszego budynku.
Do wypadku tego doszło dnia 16.06.2010 r. w godz. południowych. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków
nie doszło do znacznych strat i mieszkańcy naszego bloku
mogli wrócić wieczorem do swoich mieszkań.
Serdeczne podziękowania należą się również władzom
miasta, służbom miejskim, sekcji prewencji, Zakładowi
Usług Komunalnych oraz wszystkim ludziom
dobrej woli.
Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2010
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Ocalić od zapomnienia

Kim był św. Otton?
Ciąg dalszy historii o św. Ottonie.
Święty Otton - główny patron arcybiskupstwa bamberskiego i drugi patron arcybiskupstwa berlińskiego, a od
28 czerwca 1972 r. patron archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Szczególnie zaznaczył się poprzez dzieło chrystianizacji Pomorzan. Tym bardziej, że zastosowane przez niego metody były wyjątkowo skuteczne i... nie zawsze
zgodne z ideą ubóstwa propagowaną przez kościół...
W jaki sposób to osiągnął?
Przede wszystkim szedł do
ludu pomorskiego z orężem
słowa i jego mocą. O tyle to
jest ważne, że w średniowieczu
były dwa sposoby prowadzenia
misji: jedna zbrojna, mieczem
i ogniem, druga poprzez nawracanie słowem. Otton wolał
używać siły perswazji, z tą różnicą do innych misjonarzy, że
dobrze przygotował wyprawę
misyjną, właściwie ją przeprowadził i szczęśliwie utrwalił.
Przygotowanie misji przesądzało nieraz o jej powodzeniu
i skutkach. Sprawdziło się to
zarówno w wypadku
św. Wojciecha, jak i Bernarda. Poszli oni do pogan bez
przygotowania i bez środków
dlatego praca ich nie przyniosła owoców. Otton natomiast
zgromadził środki zarówno
żywnościowe, pieniężnych, jak
i liturgiczne. Zadbał również
o współpracowników. W jego
towarzystwie znalazło się 20
kapłanów. (Bruno z Querfurtu
rozpoczął misję z dwudziestu
kilku misjonarzami). Biografowie mówią iż byli to kapłani
niemieccy; natomiast Włady-

sław Dziewulski wspomina o
polskich księżach, pochodzących ze sekularyzowanego
klasztoru św. Piotra w Kruszwicy.
Rozpoczynając pracę misyjną Otton trafił na dobry
grunt.
Władca Pomorza Warcisław
I i jego małżonka Ida byli już
chrześcijanami. To ułatwiło
mu pracę. Niemniej jednak
misjonarz korzystał zawsze z
pomocy możnych. A przez nich
oddziaływał dopiero na lud.
W Wolinie pomógł mu Niedamir, w Szczecinie Domasław i
Wyszak w Uznamiu wiec możnych. W kontakcie zaś z ludem
Otton umiał być nieraz bardzo
stanowczy. Tak było choćby w
czasie swojego drugiego pobytu w Szczecinie, gdzie widząc
opór szczecinian zagroził zebranym nawet klątwą. Owszem
było to po raz pierwszy i jedyny w czasie misji pomorskich.
Jednym ze środków umiejętnie
stosowanych przez Ottona były
okazałe wystąpienia, które
na prostaczków działały
bardzo skutecznie.
Wykorzystał tutaj wiedzę
przekazaną mu przez Bernar-

da. Marnie odziany hiszpański
biskup został odczytany przez
lud pomorski za błazna, a nie
za posłańca Boga. Otton często nauczał w soboty występując w pontyfikalnych szatach.
Pewnego razu wystąpił w tak
wspaniałych szatach, że nawet
lud szczeciński przyzwyczajony do przepychu podczas
obrzędów pogańskich patrzył
nań jak na dziwo i cofał się na
jego widok. Otton wiedział, że
niepodobna było krzewić wiary
świętej wśród pogan nie zniszczywszy równocześnie tego
wszystkiego co im przypominać mogło związek ze starymi
przesądami. Łagodny zwykle i
spokojny, w tej sprawie bywał
staruszek nieustępliwy. Dlatego niszczył świątynie i chramy,
bałwany i bogom poświęcone
przedmioty. Niczego przy tym
nie kazał zabierać ze sobą, by
nie było żadnych podejrzeń.
Uczynił tylko mały wyjątek
co do szczecinian zabierając z
kąciny posąg Trzygława w celu
przekazania go papieżowi Kalikstowi II. Tak przekonawszy
pogan chrzcił ich.
Chrzest odbywał się na
sposób biblijny.

Po nim Otton rozdawał podarki, ubrania, bogatsi otrzymywali nawet pierścienie i inne
upominki ze złota. Nakazywał
spowiedź i wiele innych praktyk. Zwykle działo się tak, że
Otton fundował tylko ołtarz i
sanktuarium (prezbiterium) a
samą świątynię, pod kierownictwem kapłana, wznosił lud. W
ten sposób zakładał ośrodki parafialne. I gdy w Polsce parafie
powstawały w XIII w. na Pomorzu istniały już w trzydziestych
latach XII wieku. W Szczecinie
wybudował dwa kościoły: św.
Wojciecha (stał on obok ratusza,
Dr Ludwig Schick, arcybiskup Bambergu,
na miejscu którego wzniesiono
następca świętego Ottona
później kościół pw. św. MikoW czasach nowożytnych w fii przy kaplicy pw. św. Ottona
łaja, zresztą spalony w 1811 r
przez Francuzów) i św. Piotra i 1824 r. na siedemsetlecie chrztu wygłosił nawet kazanie po polPawła (obecny pochodzi z XIV pierwszych Pomorzan, król sku. Pół roku później 1 stycznia
Fryderyk Wilhelm III nakazał, 1925 roku Kamień Pomorski
w.)
Jakiej doznawał i dozna- aby źródło w Pyrzycach, przy otrzymał również parafię kaktórym chrzcił Otton na nowo tolicką pw. św. Ottona. Tak
je czci?
I rzecz dziwna. Mimo wielko- ocembrować i postawić na nim św. Otton trwa nadal w swojej
ści dokonanego przezeń dzieła, wysoki ośmiokątny krzyż ka- skromności mimo, że należy do
zapomniano o Ottonie na Po- mienny. I to właśnie ono stało najwybitniejszych misjonarzy
morzu przez całe średniowie- się centralnym punktem ko- pogańskiej Słowiańszczyzny.
Do dzisiaj nie wiemy, czy Otcze a nawet papiestwo, jakby ścielnych uroczystości w 1924
powściągliwie w uznaniu jego roku, tym razem jednak obcho- ton trafił na Świętą Górę Polazasług, dopiero w roku 1189 dzonych przez kościół katolic- nowską. Tradycja ustna mówi,
zaliczyło go w poczet świętych ki. A ks. proboszcz, powstałej że tak...
tutaj 1 sierpnia tegoż rokupara- (r)
Kościoła.

Dowcipy miesiąca

Żona bankiera wpada z
niespodziewaną wizytą do
męża do pracy. Zastaje go
z sekretarką na kolanach.
Bankier bez zmrużenia oka
dyktuje list:
„...i na koniec, szanowna
Rado Nadzorcza, zwracam
uwagę, że nie obchodzi
mnie, czy mamy kryzys, czy
nie. Nie jestem w stanie pracować bez drugiego fotela w
gabinecie”.

wany klient i od drzwi już
krzyczy na dysponenta:
- Co to jest, co to ma znaczyć?!
Pracownik banku nie wie co
jest grane, jednak grzecznie
podpytuje:
- W czym mogę pomóc?
- Co to za remonty i malowanie? Po jaką cholerę pomalowano cały budynek?
Pracownik:
- Dzięki temu nasza placówka wygląda ładniej, schlud***
niej, aby nasi klienci czuli
się lepiej.
Do oddziału banku w trakcie Klient:
remontu wchodzi zdenerwo- - Może i tak, tylko tam przy

bankomacie miałem zapisany na ścianie numer PIN
i za cholerę nie mogę teraz
wypłacić!
***
Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego
mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja
byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory
nie znalazł...
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To już piąty Turniej Szachowy „Gonić króla”
W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu rozegrany
został kolejny już, V Turniej
Szachowy GONIĆ KRÓLA
o Puchar Burmistrza Polanowa. W turnieju udział
wzięło 22 zawodników i zawodniczek z gmin Polanów,
Manowo, Sianów i z Koszalina. Zawodnicy rozegrali 7
rund. Zwycięzcy w swoich
kategoriach otrzymali puchary, wszyscy uczestnicy
zdobyli też nagrody (sprzęt
sportowy, gry, puzzle, sprzęt
szkolny) lub drobne upominki za udział w turnieju. Grali
zarówno młodzi zawodnicy
jak i weterani szachów – już
na emeryturze.
Zwycięzcą turnieju, z kompletem punktów, został pan
Józef Nisztuk przed Józefem
Szramiakiem i Sczepanem
Fligielem. Najlepszy wynik
w kategorii młodzieży do lat
18 uzyskał Marcin Mazur z
Polanowa, przed Oskarem

Kanonowiczem i Dawidem
Szewczykowskim. W kategorii uczniów szkół podstawowych najlepszy został
Karol Belka, przed Oskarem
Grabowskim i Markiem
Kanonowiczem. Specjalne
wyróżnienie otrzymał najmłodszy uczestnik turnieju
– sześcioletni Filip Jachimowski. Pełne wyniki oraz
zdjęcia umieszczone są na
stronie internetowej www.
gimnazjum.polanow.pl.
Turniej zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” w Polanowie,
działający przy Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w
Polanowie, sędziował pan
Henryk Węgrowski. Puchar
ufundował Burmistrz Polanowa – pan Grzegorz Lipski.
Patronat nad imprezą sprawował Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu oraz Gmina
Polanów.

Wszyscy uczestnicy „Gonić króla”

Gwda Wielka

Bożenice

Wojewódzka Olimpiada Młodzieży Walczyli o puchar
burmistrza

Na boisku w Bożenicy odbył
się Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Polanowa pomiędzy Sołectwami Bożenice i
Buszyno, podczas którego rozegrane zostały 3 mecze w dwóch
kategoriach drużynowych.
Pierwszy i główny mecz rozegrałymłodzież we drużyny mieszane
w wieku 10-16 lat z obydwu
Sołectw. Drużyna gości z Buszyna okazała się lepsza i po
wyczerpującej walce odniosła
zwycięstwo nad gospodarzami
Poszczególne akcje wszystkich naszych zawodniczek i zawodników są już coraz dłuższe, a akcje coraz ciekawsze.
ustalając wynik meczu na 3:2,
tym samym zrewanżowała się
W Gwdzie Wielkiej piątego Polanów i gospodarze UKS Kategoria młodzik:
za porażkę sprzed 2 lat.
czerwca, w hali ZS odbyła się Gwda Wielka. ZKB „Maced” - singiel chłopców: II - miejsce i sr. medal Miłosz Ryk,
Następnie odbył się mecz drużyn
Wojewódzka Olimpiada Mło- Polanów był reprezentowany - mikst: III - miejsce br. medal Wiktoria Majcher - Miłosz Ryk,
kobiecych
pomiędzy pannami,
dzieży w Badmintona w zawo- w kategorii młodzik rocznik - singiel dziewcząt: Wiktoria Majcher VII - miejsce.
a
mężatkami,
po czym został
dach mieli prawo gry zawod- 97 i 98 przez: Wiktorię Maj- Kategoria dziecko:
- singiel dziewcząt: II - miejsce sr. medal Wiktoria Świaczyńska, III - miej- rozegrany mecz zespołów męnicy nie posiadający licencji cher i Miłosza Ryk, w katesce br. medal Agata Karolak, V - miejsca Paulina Majtka i Wiktoria Tobisz, skich gdzie do rywalizacji przyzawodniczej.
gorii dziecko rocznik 99 i 00:
stąpili kawalerowie i żonaci.
VII - miejsca Monika Barańska i Hanna Barańska.
Turniej został rozegrany sys- Wiktorię Świaczyńską, Agatę - debel dziewcząt: I - miejsce zł. medal Agata Karolak - Wiktoria ŚwiaPo zakończonych meczach
temem do dwóch przegranych Karolak, Paulinę Majtka, Wik- czyńska, II - miejsce sr. medal Monika Barańska - Paulina Majtka, III - odbyło się uroczyste wręczenie
w zawodach wystąpiło 31 za- torię Tobisz, Monikę Barańską, miejsce br. medal Hanna Barańska - Wiktoria Tobisz.
pucharu i nagród oraz pamiąt-

wodniczek i zawodników z Hannę Barańską, w kategorii Kategoria Krasnal:
następujących klubów: „Bad- krasnal rocznik 01 i 02: Oliwię - gra pojedyncza dziewcząt: I - miejsce zł. medal Oliwia Reichel,
- gra pojedyncza chłopców: II - miejsce sr. medal Hubert Sznyter,
minton” Szczecinek, UKS Reichel i Huberta Sznyter.
- gra mieszana: I - miejsce zł. medal Hubert Sznyter - Oliwia Reichel.
OSiR Sławno i ZKB „Maced”

kowych dyplomów dla poszczególnych drużyn, a dokonał tego
w imieniu burmistrza Polanowa
Piotr Górniak, zastępca burmistrza.
Puchar, dyplom i nagrodę
główną grę planszową i piłkę
nożną zdobyła drużyna Sołectwa Buszyno, którą odebrał kapitan zwycięskiego zespołu Antoni Kruszka. Natomiast kapitan
drużyny Sołectwa Bożenice Paweł Czekaj odebrał pamiątkowy
dyplom i drugą nagrodę (grę
planszową i piłkę nożną).
Pozostali kapitanowie drużyn
jako nagrody pocieszenia otrzymali również piłki nożne.
Po rozegranych meczach
uczestnicy turnieju oraz kibice
przystąpili do wspólnego ogniska, a sołtysi Sołectw Bożenice
i Buszyno uczestników poczęstowali słodyczami. Turniej odbył się 5 czerwca z okazji Dnia
Dziecka.
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