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1 milion zł z UE trafił
do Gminy Polanów!
Czytaj na str. 2

Jest juz nowa świetlica wiejska w Jacinkach. O tym, w co jest wyposażona, a także
w jakich godzinach mogą korzystac z niej
mieszkańcy w środku gazety.

Gmina Polanów

Zebrania wiejskie
W lipcu, na terenie Gminy Polanów odbywały się zebrania wiejskie, na których
omawiano program „Odnowy miejscowości”. Brali w nich udzial mieszkańcy wsi:
Chocimino, Rosochy, Jacinki, Nacław, Karsina,Rekowo, Gołogóra, Żydowo, Garbno,
Sowinko, Powidz, Krytno.
Więcej o planie „Odnowy miejscowości”
w środku gazety.

Czytaj na str.
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Polanów

Sesja nadzwyczajna

20 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miasta w Polanowie. O czym obrdowano, i
jakie uchwały zostały podjete? O tym w
środku gazety.

Czytaj na str.

2

Burmistrz Polanowa

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004
roku nr 261, poz. 2603 ze zm.) w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Polanowie wywieszone
zostały wykazy na:

Sprzedaż w drodze przetargu:

- dz. nr 16 o pow. 0,2800 ha, obręb ewidencyjny Karsinka
- dz. nr 145 o pow. 0,0697 ha, obręb ewidencyjny nr 2 miasta Polanowa
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkownika wieczystego:
- dz. nr 50/2 o pow. 0,0700 ha, obręb ewidencyjny Krąg
Dzierżawa na okres 3 lat:
- cz. dz. nr 219/6 o pow. 25 m2, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Polanowa
Dzierżawa na okres 10 lat:
- cz. dz. nr 36/4 o pow. 12, 8043 ha, obręb
ewidencyjny nr 6 miasta Polanowa
Sprzedaż na rzecz głównego najemcy:
- dz. nr 120/3 o pow. 0,4829 ha, udział
356/10.000, obręb ewidencyjny Nacław

W numerze:
* Polanów: Fotoreportaż ze
Zlotu Motocyklistów
* Rekowo: zapowiedź
bajecznej zabawy
* Polanów: Remont mostu
na ulicy wiejskiej

W piątek, 30 lipca, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa podpisał umowę z Władysławem Husejko, marszałkiem województwa
zachodniopomorskiego na realizację I etapu
projektu pn. „Nadbudowa z przebudową oraz
zmianą sposobu użytkowania byłego budynku
usług handlowych na Centrum Społeczno-Kulturalne w Polanowie”. Realizacja projektu
rozpocznie się w październiku 2010 r. i zakończy w czerwcu 2011r. Całkowity koszt projektu to 2.072.870,44 zł, w tym dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej wyniesie
999.302,00 zł. Projekt zakłada nadbudowę z
przebudową byłego budynku usług handlowych (dawny pawilon) na Centrum Społeczne – Kulturalne w Polanowie. Budynek gmina
Polanów kupiła w styczniu 2007r. od syndyka masy upadłościowej Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska. W nowobudowanym
centrum swoją siedzibę będzie mieć Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów i

docelowo w ramach realizacji w późniejszym
terminie kolejnego II etapu projektu - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Polanowie. Wyremontowany budynek wraz
z infrastrukturą towarzyszącą i zakupionym w
ramach projektu wyposażeniem, stanowić będzie nowoczesne Centrum Społeczno-Kulturalne w Polanowie, które swoją działalnością
będzie pozytywnie wpływać na zrównoważony rozwój miasta i gminy Polanów.
(db)
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Nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej
20 lipca miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Polanowie. Podjęto na
niej uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Polanów
na 2010 r. oraz dotyczące wyrażenia zgody na budowę placów zabaw na terenie gminy,
w miejscowościach Jacinki,
Gołogóra, Garbno, Rekowo,
Chocimino, Sowinko, Krytno,
Karsina, Rosocha, Powidz.
Podjęto decyzje dotyczące
zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie na finansowanie takich inwestycji
jak: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, w tym
ulic: Wolności, Partyzanckiej,

Młodzieżowej, osiedla mieszkaniowego Żwirowa i zakład
MACED oraz na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy
Partyzanckiej i Młodzieżowej.
Rada zadecydowała w sprawie emisji obligacji gminy
Polanów, zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu oraz w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Miasta Koszalin na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Koszalinie.
Uchwalono również sprawę
darowizny pozostałych środków trwałych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie.

Jacinki

Wydarzenia
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Mają nową świetlicę

Z okazji Święta Policji w imieniu władz samorządowych Gminy Polanów
pragnę przekazać Panu Komendantowi i wszystkim policjantom moje najserdeczniejsze życzenia. Proszę przyjąć podziękowania za trud włożony w
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym regionie.
Wypełniając obowiązek względem społeczeństwa i państwa, w swojej pracy
kierujecie się zawsze ofiarnością i poświęceniem w podejmowaniu niebezpiecznych wyzwań. Pełniąc zaszczytną służbę Policjanta wykazujecie się profesjonalizmem i zaangażowaniem w realizacji powierzonych zadań. Za to w
imieniu swoim i całej społeczności przekazuje słowa podziękowania.
Proszę przyjąć podziękowania za aktywną i pełną zaangażowania działalność oraz za dotychczasową, owocną współpracę z samorządem.
Życzę wszystkim funkcjonariuszom powodzenia w wypełnianiu powierzonej służby, szczęścia i sukcesów w realizacji zawodowych planów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Proszę przyjąć także życzenia nieustającego
zapału i wytrwałości w podejmowaniu oraz realizowaniu nowych przedsięwzięć, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa

Krąg

Zajazd Zamkowy
już otwarty

www.polanow.pl
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Polanów

Ruszyła budowa
kanalizacji

Działania na rzecz wsi

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.

Sławomir Król, sołtys Jacinek, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, Andrzej Kulesza, dyrektor
ZUK, Maria Pokorska, radna Rady Miejskiej.
Nowym miejscem do spę- wyposażona jest w nowo- go funkcjonowania takiego Konieczna.
dzania wolnego czasu mogą czesny sprzęt, wśród któ- miejsca. Koszt wyposażeRemont i wyposażenie
cieszyć się mieszkańcy Ja- rego możemy znaleźć m.in. nia świetlicy wyniósł 60 tys. świetlicy wiejskiej sfinancinek. W piątek 2 lipca od- komputery z podłączeniem złotych, zaś remont 90 tys. sowała Gmina Polanów, a
wyremontował ZUK Polabyło się uroczyste otwarcie do internetu, telewizor złotych.
świeżo wyremontowanej czy sprzęt nagłaśniający.
Maluchy mogą przycho- nów. Wyposażenie świetliświetlicy wiejskiej. Na in- Dodatkowo w świetlicy dzić do świetlicy od ponie- cy sfinansowano ze środauguracje przybyli miesz- znajdziemy bogaty wybór działku do piątku, między ków Unii Europejskiej w
kańcy wsi ze swoimi pocie- różnego rodzaju gier edu- godziną 11 a 18, natomiast ramach projektu Odnowa i
chami, które są głównymi kacyjnych, piłki, artykuły w soboty od 11 do 16. Opie- Rozwój Wsi.
(k)
adresatami projektu.
szkolne i wszystko, co jest kę nad dziećmi, jak i całą
Świetlica w Jacinkach niezbędne do prawidłowe- świetlicą sprawuje Wioleta

Polanów/Żydowo

Chóry polonijne znowu u nas

świetność.
Pomysł odrestaurowania
tego miejsca oraz stworzenia restauracji z hotelem
był spełnieniem ich marzeń.
Otwarcie zajazdu ma dla
właścicieli szczególną wartość, ponieważ w tym roku
mija setna rocznica jego powstania. Nowa nazwa „Zajazd Zamkowy” nawiązuje
do położonego nieopodal
zamku i ma symbolizować trwałość i stabilność.
Gospodarze mają do dyspozycji 25, w pełni wyposażonych, miejsc noclegowych, które zostały oddane
do użytku już przybywających gości.

uzyskała z Programu
Rozwaju
Obszarów
Wiejskich na „Podstawowe usługi dla ludności” z działu wodnokanalizacyjnego.
W tym roku projekt
realizowany jest w
głównie za pieniadze
Uni Europejskiej, która pokryje 75% kosztów budowy.
Prace budowlane
prowadzone są przez
firmę „Eko-Hydro-Budowa” ze Sławna, która prawo do budowy
uzyskała po wygranym
przetargu.
W tej chwili prowadzone są prace na ul.
Partyzanckiej,
ktora
zgodnie z umową ma
być oddana do użytku
w przyszłym roku.

Polanów

Studium do wglądu

(Monika Konarska)

Natomiast właściwy
spis rolny odbędzie się
w dniach od 1 września
do 31 października 2010
roku.
Spisywane dane dotyczyć będą stanu na dzień
30 czerwca 2010.

Kolejny odcinek sieci
kanalizacyjnej w Gminie Polanów już powstaje. Budowa obejmuje Rzeczycę, a także
ulicę Partyzancjką i
Żwirową w Polanowie
oraz
odprowadzenie
ścieków do oczyszczalni w Polanowie.
- Kwestia sieci wodno-kanalizacyjnej to
dla Gminy bardzo
ważna sprawa - mówi
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
- Systematycznie próbujemy
realizować
tego typu inwestycje
na terenie całej gminy.
Środki na budowę staramy się pozyskiwac
z różnych źródeł - tłumaczy.
Tym razem pieniądze
na inwestycje Gmina

(k)

Powszechny spis rolny
W dniach od 6 do 23
sierpnia 2010 roku odbędzie się tzw. obchód
przedspisowy. Rachmistrzowie spisowi pojawią
się u wszystkich rolników,
aby zweryfikować informacje dotyczące gospodarstwa.

Wydarzenia

(m)

Najserdeczniejsze życzenia

Uroczyste otwarcie Zajazdu Zamkowego, którego
właścicielem jest Robert
Stępień wraz z małżonką Mariolą, odbyło się w
czwartkowe popołudnie, 15
lipca.
Lokal został poświęcony
przez proboszcza tutejszej parafii Mariusza Żołądkiewicza.
Właściciel przytoczył krótką historię budynku, w którym wcześniej mieścił się
gościniec wybudowany w
stylu neogotyckim o nazwie
„Hotel nad jeziorem”.
Po wielu latach nieużytkowania Państwo Stępień
postanowili zająć się remontem i odbudową budynku,
aby przywrócić mu dawną

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec 2010

W ramach realizacji
programu ”Światowego
Festiwalu Chórów Polonijnych” – Koszalin 2010,
24 lipca na terenie naszej
gminy gościliśmy Chór
„REWERA” z Iwano-

Frankowska (Ukraina). O
godz. 16:30 chór wystąpił
w kościele parafialnym
w Żydowie, a następnie
kolejny koncert o godz.
18:00 zaprezentował w
Kościele parafialnym w

Polanowie.
Po koncercie Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa, dziękując za piękne
koncerty wręczył na ręce
przedstawiciela - dyrygenta chóru - wiązankę

kwiatów, po czym zaprosił na poczęstunek, który odbył się w stołówce
Szkoły Podstawowej w
Polanowie.
Tekst i foto: Jan Stark

Burmistrz Polanowa
informuje o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Polanów wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko. Jest
on dostępny od 14
lipca do 16 sierpnia w
Urzędzie Miejskim w
Polanowie, w pokoju
nr 10 A, w godzinach
od 8:00 do 14:00. Natomiast dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium
rozwiązaniami odbędzie się 16 sierpnia,
w UM, w sali nr 11, o

godzinie 11:00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu
studium i prognozy.
Należy je składać na
piśmie do Burmistrza
Polanowa na adres:
Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności
4, 76-010 Polanów z
podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy.
Wszelkie uwagi można zgłaszać do 7 wrze(m)
śnia br.

Takimi placami zabaw będą mogli cieszyć się już niedługo mieszkańcy dziesięciu miejscowości
w Gminie Polanów.
Od 19 do 28 lipca na terenie Gminy Polanów odbywały się zebrania wiejskie,
dotyczące planów „Odnowy miejscowości”. W ciągu
1,5 tygodnia, w 12 wsiach,
mieszkańcy mogli spotkać
się z władzami Gminy i
zasugerować zmiany, jakie
chętnie widzieliby w swojej
miejscowości. Wsie, w których odbyły się spotkania
to: Chocimino, Rosocha, Jacinki, Nacław, Karsina, Rekowo, Gołogóra, Żydowo,
Garbno, Sowinko, Powidz i
Krytno.
Wnioski dostarczone burmistrzowi Polanowa przekazane zostaną do Zachodniopomorskiego
Urzędu
Marszałkowskiego, który

wspólnie ze Środkowopomorską Grupą Działania
ogłosił konkurs w ramach
programu „Odnowa i rozwój wsi”.
Na większości spotkań okazało się, że najbardziej przydałyby się place zabaw dla
dzieci, natomiast w Żydowie ścieżka rowerowa, a w
Nacławiu świetlica wiejska
z remizą.
- Zebrania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców, nawet
pomimo trwających wakacji
– mówi Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
- To świadczy o coraz większej świadomości społeczeństwa, zaangażowaniu w
sprawy publiczne – dodaje.

Plany musiały być przygotowane według specjalnych
wytycznych i musiały zawierać takie informacje jak: charakterystyka miejscowości
(położenie, przynależność
administracyjna, powierzchnia, liczba ludności, historia,
przestrzenna struktura, elementy charakterystyczne),
inwentaryzacja
zasobów
służących odnowie miejscowości (zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe,
obiekty i tereny, infrastruktura społeczna i techniczna, gospodarka i rolnictwo,
kapitał społeczny), mocne i
słabe strony miejscowości,
w której będzie realizowana
inwestycja, opis i charakterystyka miejsc o szczegól-

Polanów

Będzie nowy most

Most na ulicy Wiejskiej ma być gotowy wciągu trzech miesięcy.

nym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
a przede wszystkim opis
planowanych inwestycji.
Place zabaw, wybudowane
w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” powinny
stanąć do końca przyszłego
roku. W wyposażeniu ich
znajdą się karuzele, huśtawki, zjeżdżalnie, sprężynowce,
równoważnie, piaskownice,
ławki i kosze na śmieci.
Ścieżki rowerowej w Żydowie spodziewać się można na
przełomie 2012 i 2013 roku,
natomiast budowa świetlicy
w Nacławiu przewidziana
jest na rok 2011/2012.
(k)

W ciągu trzech najbliższych
miesięcy mieszkańcy Polanowa będą mogli korzystać
z nowego mostu. Będzie on
łączył ulice Wiejską i Partyzancką. Od kilku lat gmina
zabiega o wyremontowanie
mostku przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Koszalinie.
W tej chwili most jest rozebrany i wzmacniane są w
nim przyczółki. Wkrótce
stanie na jego miejscu całkiem nowy, na tyle wytrzymały, aby mogły jeździć po
nim pojazdy o wadze do 3,5
ton.
W ostatnim czasie odbudowana została także kładka
przy zabytkowym Czerwonym Moście. Przebiega
nią jedna z polanowskich
ścieżek rowerowych. Prace
remontowe wykonał Zakład
Usług Komunalnych w Polanowie, a pieniądze zapewniła gmina.
(k)
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XXII Międzynarodowy Zlot Motocykli
Kolejny – dwudziesty drugi – Międzynarodowy Zlot
Motocykli „Nad Zalewem” przeszedł do historii. 9 lipca
do Polanowa zjechało prawie 1000 motocyklistów z całej
Polski, a nawet świata.
Jak zwykle zlot rozpoczął się sobotnią poradą pojazdów
przez ulice miasta. Podczas postoju na rynku miejskim
uczestnicy zabawy mogli podziwiać piękno i siłę maszyn.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, wśród każdy
mógł wybrać coś dla siebie. Jak co roku największym zainteresowaniem cieszyły się kąpiele błotne. Ale nie tylko.

Uczestnicy zlotu nieustannie krążyli po specjalnie przygotowanym torze, wzniecając tumany kurzu. Nie zabrakło
także konkursów, takich jak: rzut jajem, przeciąganie liny,
siłacz, kręcioł, a nawet rodeo.
Wieczorne koncerty przyciągnęły nie tylko wielbicieli
motocykli, ale również fanów ciężkiego brzmienia. Zespoły R.A.I.A.SZ, Johny Coyote, Rock&Roll Band, Holy
Water, Samokhin Band, Turbo i IRA dostarczyły zlotowiczom mocnych wrażeń.
Sobotniej nocy nad miasteczkiem zlotowym ciemność

rozświetliły pokazy tańczących laserów, które wywarły
niezapomniane wrażenie na ogladających.
Uczestników zlotu uhonorowano pucharami i nagrodami: za najdłuższą trasę dla amazonki - Eweliny Paćkowskiej, która przyjechała ze Szczecina oraz dla Artura
Krzysia , który zrobił 750 km z Rzeszowa, aby do nas
dotrzeć. Najmłodszym uczestnikiem zlotu był 6-latek
Krzysiu Wilkiewicz z Miastka, a najstarszym Wiktor Małkowski z Gdańska, rocznik 1946. Puchar przyznano również właścicielowi najstarszego motocykla

www.polanow.pl
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na zlocie - Danielowi Pawlakowi z Tychowa. Do Polanowa przyjechał MOTOSAKOSZEM z 1931 roku.
Organizatorami XXII Zlotu Motocykli „Nad Zalewem”
był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd
Miejski w Polanowie, a także Zakład Usług Komunalnych
z Polanowa, Zespół Opieki Zdrowotnej z Polanowa, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna z Żydowa, Koszaliński
Sztab Ratownictwa Medycznego oraz motocykliści z Polanowa.

Niektórzy uczestnicy zlotu mogli się popisać brawurową jazdą.

Koncerty jak zwykle przyciągnęły tłumy fanów
mocnego brzmienia.

Polanowskie błotko co roku przyciąga mnóstwo zlotowiczów.

Jak co roku, Międzynarodowy Zlot Motycykli „Nad Zalewem”, rozpoczyna
przejazd ulicami miasta.

Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękowac wszystkim organizatorom zlotu w Polanowie oraz osobom, które pomagały
przy realizacji zabawy. Sczególne podziękowania nalezą się Zakładowi Usług Komunalnych z Polanowa, Zespołowi Opieki Zdrowotnej z Polanowa, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej z Żydowa, Koszalińskiemu
Sztabowi Ratownictwa Medycznego oraz motocyklistom z Polanowa.

9 lipca do Polanowa zjechało prawie 1000 motocyklistów z całej Polski, a nawet świata.

Feliks Kostrzak,
Dyrektor Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Zlot w Polanowie to nie tylko miejsce dla włascicieli motocykli, ale także przerozmaitych, ciekawych pojazdów.
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Uwaga!
Zmiana dyżuru
doradcy obywatelskiego

Ważne sprawy

Polanowskie Wiadomości Samorządowe:

Lipiec 2010

Bajeczna zabawa

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

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)

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
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

Historia/Rozrywka

www.polanow.pl

Ocalić od zapomnienia:

Rekowo

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

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:

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec2010

W ubiegłym roku z możliwości przebrania się za bajkowe postaci skorzystały nie tylko maluchy.
Już po raz drugi w Rekowie zorganizowany będzie
festyn wiejski w magicznej
oprawie. „Bajkowe Rekowo”
w zeszłym roku przyciągnęło tłumy mieszkańców z
naszej gminy i zdecydowanie było „festynowym” wydarzeniem sezonu letniego,
które wywołało szeroki pozytywny oddźwięk wśród

uczestników.
ci, konkurs w strzelaniu do
W tym roku zabawa nosi celu, zabawę taneczną, a
tytuł „Bajkowe Rekowo – przede wszystkim „palenie”
zlot czarownic”. Organiza- czarownic na stosie.
tor (Stowarzyszenie Leśne
Na ubiegłorocznej impreRekowo) zapowiada liczne zie pojawiło się wiele osób
atrakcje, między innymi: w przebraniach za bajkowe
występy zespołów Złoty postaci. I tym razem mile wiDukat z Węgorzewa i S5 z dziane są kolorowe przebraPolanowa, przejazdy do- nia, odpowiednie do tytułu
rożką, trampolinę dla dzie- festynu. Zachęcamy wszyst-

Polanów

Gmina Polanów

Pielgrzymka
trzeźwościowa
Już po raz dziewiąty
odbędzie się Regionalna Pielgrzymka Trzeźwościowa. Jak co roku,
w ostatnią niedzielę
sierpnia (29.08.2010r.),
setki pielgrzymów przemaszerują spod kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Polanowie na Świętą Górę
Polanowską, gdzie odprawiona zostanie uroczysta msza święta w
intencji trzeźwości narodu.
Zbiórka pod kościołem
w Polanowie przewidziana jest na 13:30, po
godzinie 14 pątnicy udadzą się na Świętą Górę
Polanowską, gdzie o godzinie 15 odbędzie się
msza święta. Po mszy
poczęstunek grochówką,
natomiast o 17 rozpocznie się spotkanie otwarte Anonimowych Alkoholików.
W zeszłym roku pielgrzymka przyciągnęła
około 800 osób z naszego województwa, jak i
spoza jego granic.
(k)

kich uczestników – dzieci i
dorosłych – do zmienienia
się w to jedno popołudnie
w czarownice, diabełki, tajemnicze koty i sędziwych
czarnoksiężników.
Start festynu w piątek 6
sierpnia o godzinie 17 w Rekowie.
(k)

Do więzienia za szeptankę
O tym jak łatwo można było w komunistycznych czasach
trafić do więzienia boleśnie przekonał się Paweł Borzyszkowski, leśniczy i rolnik z Polanowa. Niechcący, a w zasadzie być może nawet nieświadomie znalazł się on wśród
krytyków komunistycznego ustroju.

Ale po kolei:
- Kołchozy na wsi źle gospodarzą i marnują zboże, a poza
tym są siedliskiem leni i nierobów, którzy nic nie potrafią
zrobić. Najlepiej było by ich
wcale nie zakładać. A w ogóle niedługo wybuchnie trzecia
wojna światowa i przyjdą Anglicy i Amerykanie i rozgonią
tę „bandę” która rządzi Polską
- słowa te Paweł Borzyszkowski z Polanowa wypowiedział
w złą godzinę. Dzisiaj, po blisko 60 latach, nie wiadomo,
kto usłużnie zameldował do
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, że 10
września 1950 r., w Gospodzie Ludowej w Polanowie
Borzyszkowski swoim gadaniem godził w ustrój Rzeczpospolitej Polskiej i jej Rząd.
Bez wątpienia jednak, wokół
Borzyszkowskiego musiało
kręcić się sporo szpicli. Dlaczego? Bo był on w tym czasie członkiem prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Sławnie, a na takich zawsze
wygodnie było coś mieć. I nie
przeszkadzał
funkcjonariuszom fakt, że Paweł Borzyszkowski był kandydatem na

członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz zasłużonym i znanym w Polanowie działaczem społecznym:
jako pracownik nadleśnictwa
pełnił obowiązki sekretarza
Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego,
był też sekretarzem Komitetu
Rodzicielskiego przy miejscowej szkole podstawowej. Tym
bardziej na takiego trzeba było
coś mieć.
Proces przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Koszalinie zaczął się w połowie grudnia 1950 r. trwał jeden dzień.
Na nic się zdała linia obrony
zaprezentowana przez adwokata Józefa Landsberga. Skład
sędziowski pod przewodnictwem porucznika Tomasza
Skupa nie miał żadnych wątpliwości: Borzyszkowski to
wróg Rządu RP i należy mu
się trzy lata bezwzględnej odsiadki. To nic, że oskarżony
wypowiadał groźne dla władzy słowa w Gospodzie Ludowej, i jak wynika z zeznań
świadków był przy tym mocno
pijany. Widocznie po pijaku
wychodzi z niego prawdziwa
natura wroga nowej rzeczy-

Budynek dawnej Gospody Ludowej w Polanowie jeszcze stoi. To tu Borzyszkowski wypowiedział najważniejsze w swoim życiu słowa.
wistości, która to naturę ma- wypowiedziane po pijanemu a derwania w opinii obecnych
skuje rzekomą działalnością ponadto Paweł Borzyszkow- w tejże gospodzie znaczenia
społeczną – uzasadniał wyrok ski ma na utrzymaniu trójkę spółdzielczości produkcyjnej i
sędzia.
małych dzieci. Ostatecznie poczucia trwałości stosunków
Dużo bardziej wyrozumia- wyrok został złagodzony do panujących w Polsce”.
ły okazał się Sąd Okręgowy, 1 roku pozbawienia wolności Takich jak Borzyszkowski w
którego Zgromadzenie Ogól- pomimo że sędziowie uznali, sławieńskim powiecie było
ne Sędziów rozpatrywało iż „Rozgłaszane przez oskar- dużo więcej. Z wieloma z
skargę rewizyjną wniesioną żonego wypowiedzi w dniu nich los, a raczej reżimowy
przez obrońcę Józefa Lands- 10 września w gospodzie sąd, obszedł mniej lub barberga. Prosił on o ułaskawie- ludowej w Polanowie, bez- dziej łaskawie. W archiwach
nie, bo fatalne słowa zostały sprzecznie zmierzały do po- sądów wojskowych (one zaj-

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3
ozanczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie
moża powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra.

Łatwe

Pierwsza sobota lipca była
pełna zabaw. W Krągu nad
jeziorem Długie odbył się
festyn wiejski na Powitanie
Wakacji. Główny dochód
z imprezy przeznaczony
został na remont zabytkowego kościoła w Krągu.
Wiele atrakcji i niespodzianek tego wieczoru przygotowali organizatorzy. Przejażdżki konne, pokaz tańca
break dance, karaoke oraz
możliwość
skosztowania
pieczonego dzika przycią-

gnęła mieszkańców okolicy.
W dobry humor wprawił
wszystkich kabaret „Co w
trawie piszczy?”. Łącznie
zebrano kwotę ponad 6 tysięcy złoty.
Organizatorami festynu
byli: Mieszkańcy i Sołectwa
Buszyno i Krąg, Rada Parafialna Koscioła w Krągu, Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu oraz ZUK Polanów.
Kolejną imprezą zorganizowaną w gminie Polanów był festyn parafialny

w Żydowie, który odbył się
w sobotę 17 lipca. Na „Parafiadzie” nie zabrakło występów artystycznych młodzieży z Domu Twórczości
„KONTAKT” z Mińska,
konkursów oraz pysznych
specjałów taki jak dzik, karkówka, czy też domowych
wypieków. Nie wątpliwie,
jedną z głównych sobotnich
atrakcji była licytacja różnych przedmiotów. Dochód
z niej został przeznaczony
na potrzeby parafii.
(mk)

mowały się tymi przypadkami,
bo uznawane je za zbrodnie
przeciwko narodowi) znajduje
się wiele akt dotyczących tzw.
szeptanej propagandy. Wyrok
można było dostać m.in. za
rozpowszechnianie
kłamliwych informacji na temat sytuacji w Związku Radzieckim.
Takiego przestępstwa dopuścił
się na przełomie 1949 i 1950 r.
Władysław Jurge z Bielkowa
podobnie jak Borzyszkowski
twierdził, że w radzieckich
kołchozach panuje głód, i że
niedługo do Polski wkroczą
Amerykanie. Sąd skazał ich na
kary 2 lat pozbawienia wolności. Z kolei Leon Dawidowski
z Sieciemina dostał rok do
„odsiadki” za to, że stwierdził,
że „pieniądze na pomoc walczącym w Korei niech dają
ci, którzy zabrali mu bydło”.
Innym, równie „groźnym”,
wrogiem ustroju okazał się
Jan Konstantynow z Darłowa.
W 1951 r. spędził on kilka
miesięcy w areszcie sławieńskiego UB. Dzisiejszy, znany
darłowski prestidigitator, był
wówczas pracownikiem firmy
Kuter. Władzy ludowej podpadł, bo opowiedział kawał
o zamkniętej dla ruchu trasie
W-2, na której marszałek Rokossowski miał się uczyć jazdy na rowerze.
Mieczysław Siwiec

Dowcipy

Zabawa w Krągu i Żydowie

Festyn w Krągu obfitował w konkursy i zabawy dla najmłodszych
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Średnie

Jasio do Taty:
- Tato wiesz jaki pociąg ma
największe opóźnienie ???
- Nie - Odpowiada Tato
- Ten który obiecałeś mi w
zeszłym roku...

na literę „A”
- A może to czyżyk?
- Nie Jasiu! A na literkę „B”
- Być może to czyżyk?
- Nie, a na „C”
- Czyżby to był czyżyk?

***

***

Poranek w akademiku:
Student pierwszego roku
mówi: chodźmy na zajęcia!
Student drugiego roku: nie,
pierwszy mamy wykład,
pośpijmy jeszcze.
Student trzeciego roku:
chodźmy na piwo.
Student czwartego roku: to
może od razu na wódkę?
I tak się studenci spierają i
nie mogą nic ustalić więc
wpadli na pomysł żeby
zapytać o radę studenta
piątego roku, a on dał im
taką radę: Rzucimy monetą - jak spadnie orzeł idziemy na wódkę, jak reszka to
na piwo, jeśli spadnie na
sztorc to śpimy dalej, a jak
zawiśnie w powietrzu to
idziemy na zajęcia...

Facet spędza miłe chwile u kochanki. Nagle do
domu wraca mąż. Kochanka szybko bierze worek ze
śmieciami, daje stojącemu w drzwiach mężowi i
mówi:
- Kochanie, proszę wynieś
śmieci.
Kochanek w tym czasie wymknął się niepostrzeżenie
i idąc w drodze do domu
myśli o swojej kochance w
samych superlatywach:
- Jaka ta moja kochanka jest
inteligentna, sprytna i ma
refleks.
Wchodzi do domu, a tu
żona daje mu worek ze
śmieciami i mówi:
- Kochanie, proszę wynieś
te śmieci.
Facet bierze worek i mru***
czy do siebie pod nosem:
- A to zołza. Cały dzień w
Nauczycielka pyta Jasia:
domu siedzi i nawet śmieci
- Jasiu, powiedz mi zwierzę nie może wynieść.
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Badminton

Krasnale z
Polanowa
zdobyli Gdańsk

Hubert Sznyter, zdobywca brązowego medalu w grze
pojedyńczej w Otwartych Mistrzostwach Gdańska
Doskonale spisali się reprezentanci polanowskiego Macedu w Mistrzostwach Gdańska w Badmintonie.
Rozegrane zostały w katego- weł Strzelecki, wśród dziewrii Juniorów, Juniorów Młod- cząt IV - miejsce zajęła para
szych, Młodzików i Krasnali, Magdalena Grzelak - Magdaa w turnieju wzięło udział 83 lena Pirzewska i w grze miezawodniczek i zawodników z szanej IV - miejsce zajęła para
następujących klubów: "U - 2 Mateusz Ryk - Lena Szwed.
Lotka" Bytów, "Piast" Słupsk,
Juniorzy
młodsi
MKB "Lednik" Miastko, ZKB uzyskali następujące wyniki:
"Maced" Polanów i gospoda- - gra pojedyncza juniorów młodrze UKS "Bursztyn" Gdańsk. szych:
ZKB "Maced" Pola- I - miejsce złoty medal Norbert
nów reprezentowali w junio- Miarka,
rach: Lena Szwed, Magda- N. Ratkowski, R. Wilk na
lena Pirzewska, Magdalena miejscach od VI do X.
Grzelak, Mateusz Ryk, Paweł - gra podwójna juniorów młodStrzelecki, Patryk Szwed, ju- szych:
niorzy młodsi: Norbert Miarka, I - miejsce złoty medal NikoNikodem Ratkowski, Rado- dem Ratkowski i Radosław
sław Wilk, krasnale: Wiktoria Wilk,
Świaczyńska, Agata Karo- II - miejsce srebrny medal Norlak, Wiktoria Tobisz, Pauli- bert Miarka - Mateusz Ryk.
na Majtka i Hubert Sznyter.
W Krasnalach repreW juniorach, w grze zentnci Polanowa osiągnęli napojedynczej juniorów najlepiej stępujące wyniki:
wypadł Patryk Szwed zajmu- - gra pojedyncza krasnalinek:
jąc IV - miejsce na VII - miejscu Monika Barańska i Wiktoria
uplasował się Paweł Strzelecki, Świaczyńska na miejscach od
wśród juniorek na V - miejscu VII i VIII, Wiktoria Tobisz,
uplasowała się Magdalena Paulina Majtka i Agata KaroPirzewska i na VII - miejscu lak miejsca od XIII, XIV i XV,
uplasowała się Lena Szwed. W - gra pojedyncza krasnali: III
grach podwójnych II - miejsce - miejsce brązowy medal Huzajęła para Mateusz Ryk - Pa- bert Sznyter.

Dzień Sportu 2010

Co prawda wakacje w pełni, my jednak przypominamy
pasjonujące zawody sportowe
liealistów rozegrane w ostatnich
dniach roku szkolnego.
Rywalizowały ze sobą reprezentacje klas I i II z LO i PL.
Drużyny prezentowały barwy Jamajki (klasy I ) i Polski ( klasy II).
Były flagi, trąbki, barwnie pomalowane koszulki meczowe, transparenty, dobre humory i duch
sportowej walki!!! Nie zawiedli
kibice- uczniowie, nauczyciele,

samorząd uczniowski. Wszyscy
nastawieni na zdrową rywalizację,
a przede wszystkim dobrą zabawę.
I tak było przez trwającą 3 godziny sportową imprezę.
W rolę sportowych komentatorów wcieliły się Marlena
Lewandowska i Magda Sobotka.
Dziewczyny zagrzewały do walki kolegów i koleżanki, relacjonowały przebieg zawodów. Przy
stoliku sędziowskim zasiedli:
Paulina Durek, Marika Sominka
i Jacek Tubajski, Łukasz Nowak

Polanowskie Wiadomości Samorządowe:

Lipiec 2010

Piłka Nożna

Zbliża się kolejny sezon.
Gryf zagra w V lidze

Pomimo ambitnej walki na boisku, piłkarzom polanowskiego Gryfa nie wiodło się w ubiegłym
sezonie, w rozgrywkach V ligi.
Już za niespełna miesiąc
wystartują kolejne rozgrywki ligowe w piłce
nożne. Niestety jedyny
nasz reprezentant w ligach
okręgu koszalińskiego –
Gryf Polanów, po zajęciu
ostatniego miejsca w V
lidze będzie grał w klasie
okręgowej. Początek rozgrywek 21 sierpnia. Na
inaugurację nasz zespół
wystąpi, na wyjeździe w
Białogórzynie, gdzie zagra
z tamtejszą Radwią. Jak
na razie jedyną zmianą w
zespole jest zastąpienie
dotychczasowego trenera
Piotra Krasuckiego przez
Grzegorza Majchera, który
jednocześnie będzie nadal
występował na boisku.
- Na razie nie planujemy
żadnych wzmocnień zespołu - mówi Józef Wilk,
prezes Gryfa Polanów. Będziemy opierali się na
naszych wychowankach.
Już w najbliższą sobotę
drużyna rozegra sparing
z Wiekowianką Wiekowo. Kolejnym sparing-

partnerem będzie zespół
Start-Iskra Mokre. Mecz
z sąsiadami zza miedzy
planowany jest na środę
(3.08)
Ostatni sezon był dla zespołu fatalny, ale jeszcze
niedawno zespół znad
Grabowej był liczącym się
w regionie. Historia Gryfa sięga 1956 r. kiedy to
pierwsza tutejsza drużyna
piłkarska została zarejestrowana w Powiatowym
Ośrodku Sportu w Sławnie. Już w następnym roku
(sezon 1957/58) zespół
wystartował w rozgrywkach klasy „C”. Od tego
czasu, cały czas pnie się do
góry. W sezonie 1965/66
drużyna LZS „Gryf” Polanów zdobyła mistrzostwo
klasy „B”, i awansowała
do wyższej ligi. Jednak
brak środków finansowych
(szczególnie na transport)
spowodował, że miejsce w
klasie A zostało oddane innemu zespołowi. W 1976r.
drużyna zdobywa awans
do rozgrywek okręgowych

. Skrzętnie liczyli duże punkty, oraz między meczami 3 osobowe
małe punkciki, obsługiwali zegar, reprezentacje klas I i II wytężały
wychwytywali błędy, niedocią- szare komórki i odpowiadały na
gnięcia zawodników. Razem z wcale niełatwe pytania quizowe
sędziami boiskowymi (p. Agatą z szerokiej wiedzy o sporcie. Nie
Janicką i p. Waldkiem Maruszew- było łatwo. Tym razem remisskim) czuwali nad sprawnym 10:10.
przebiegiem zawodów. To była Potem było jeszcze ciekawiej
naprawdę dobrze dobrana obsada – wyścigi rzędów!!! (jak za dawnych lat). W drużynie po 5 dziewsędziowska !!!!!
czynek i 5 chłopczyków. Bieg slaNo i się zaczęło…….
Najpierw mecz piłki nożnej chłop- lomem z miotłą i zamiatanie piłki,
ców -2x 20 min. Do przerwy 5:2 wyścig z zadaniami do wykonadla klas I i nerwy przeciwników. I nia, kozłowanie nietypowymi piłtak do końca- zdecydowana prze- kami, bieg ze skakanka ( chłopaki
waga najmłodszych w szkole i też?!!?), „fruwające materace” z
wynik 11:5. W przerwach spotkań dziewczętami na pokładzie. Emo-

z których niestety spada w
1978 roku. Ponowny awans
nastąpił już po roku (1979
r.).Bez wątpienia największy sukces w historii Klubu, to zdobycie w 1994
r. Pucharu Polski Okręgu
Koszalińskiego. W finale
Gryf wygrał z „Darłowią”
Darłowo. Przypomnijmy:
wtedy Gryf Polanów grał
w składzie:
Grzegorz Arcisz, Grzegorz
Atalski, Grzegorz Gabriel
Robert Gabriel, Arkadiusz Karolak, Grzegorz
Majcher- kapitan drużyny,
Zbigniew Michalski, Jacek
Mrozewski, Mariusz Pietrzyk, Ireneusz Piotrowski, Dawid Puchala Dawid,
Fabian Ragan, Dariusz
Szkołuda, Robert Swiaczyński, Mariusz Urbanowicz. Przez kilka ostatnich
sezonów zespół występował w V lidze plasując się
środku tabeli. Kibice mają
nadzieję, że w klasie okręgowej ich zespół będzie
grał tylko przez jeden sezon.
(r)

Jesienny
„rozkład jazdy”
Gryfa Polanów
21.08 Radew Białogórzyno - Gryf Polanów
28.08 Gryf Polanów Płomień Myślino
04.09 Leśnik/Rosa/Zefir
II
Manowo - Gryf Polanów 11.09 Wybrzeże
Biesiekierz - Gryf
Polanów
18.09 Gryf Polanów Kotwica II Kołobrzeg
25.09 Saturn Mielno Gryf Polanów
02.10 Gryf Polanów Olimp Gościno
09.10 Mechanik Bobolice - Gryf Polanów
16.10 Gryf Polanów Zryw Kretomino
23.10 Nemeton Strzekęcino - Gryf Polanów
30.10 Gryf Polanów Wrzos Wrzosowo
06.11 Błękitni Stary Jarosław - Gryf Polanów
13.11 Gryf Polanów Graf Bukówko

punktów dla swojej drużyny. Wycje były, śmiechu tez niemało.
Bezkonkurencyjni okazali się nik po ostatnim gwizdku sędziów
po raz drugi reprezentacji klas – 40:4
I. GRATULACJE dla pierwsza- Przyszedł czas na podsumowanie turnieju i wręczenie nagród,
ków!!!
Ostatnim punktem dnia był mecz którego dokonał Pan Dyrektor
na szczycie – koszykówka dziew- Sławomir Wruszczak. Wszystkie
cząt. I tu klasy II nie dały dojść drużyny otrzymały pamiątkowe
do głosu i piłki swoim rywalkom dyplomy oraz pyszne słodkości,
wysoko je punktując. Prym wio- które ufundowała Rada Rodzidła niezmordowana Paulina Szy- ców.
mańska zdobywając większość Na podstawie strony internetowej polanowskiego LO
Dodatek do Obserwatora Lokalnego.
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