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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

XXIII Międzynarodowy Zlot
Motocykli "Nad Zalewem"
już za nami

Polanów

W Nacławiu dwie
inwestycje
Sesję nadzwyczajną zwołali polanowscy
samorządowcy. Dotyczyła ona zatwierdzenia zmian uprzednio przyjętych przez zebranie wiejskie miejscowości Nacław do "Planu
Odnowy miejscowości Nacław na lata 2010
– 2017". Zmiany mają polegać na rozdzieleniu
na 2 odrębne zadania inwestycyjne: budowę
świetlicy wiejskiej w Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zakupem wyposażenia
oraz budowę remizy strażackiej w Nacławiu
Powyższa zmiana dotyczy złożonego przez Urząd
Miejski w Polanowie wniosku do dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW
na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi". Jest
konieczna bo takie zalecenia dał Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Oprócz tego rada miejska zmieniła uchwałę
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i
Gminy Polanów w latach 2010-2015 oraz uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Polanów ( zmianie uległ wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia). (r)

UWAGA!!!
Ważny komunikat
Biblioteki w Polanowie

Fot. POKiS

Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” to bez wątpienia najbardziej znana polanowska impreza. W tym roku miłośnicy
jednośladów spotkali się już po raz 23. Do Polanowa zjechało około 1200 motocyklistów z całej Polski, a nawet świata. Zlot, jak zwykle, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. I nie ma się co dziwić. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Bez wątpienia
największą był koncert zespołu „Perfekt”. Oprócz motocyklowych i quadowych „igraszek” na crossowym torze i w błocie uczestnicy, a także każdy, kto tylko miał ochotę miło spędzić czas, mógł pobawić się na koncercie zespołów „The Last Ride”, „R.A.I.A.S.Z.”,
„Enej”, czy „Hetman”. O północy odbył się także pokaz laserowo- pirotechniczny. Z kolei dzięki licznym stoiskom z odzieżą każdy
mógł opuścić zlot ubrany jak prawdziwy harley'owiec.
Relacja i fotoreportaż na str
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Koszalin

Polanów

Informujemy, że w związku z przeniesieniem numeru telefonu do nowego obiektu, od dnia 26 lipca telefon stacjonarny
nr 3188500 jest nieaktywny.
W związku z tym prosimy dzwonić
na telefon komórkowy nr: 502670759 lub
505439742.
Za utrudnienia przepraszamy.

Krąg, Buszyno

POKiS zdobywa fundusze Trwa remont ulic

Imprezy jakich mało

Kolejne fundusze zdobywa Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
Tym razem 6 tys. zł uzyskał w Lokalnym Konkursie Grantowym
„Działaj Lokalnie” VII 2011. Z jednego z nich będą mogli
korzystać mieszkańcy Bożenicy
Czytaj na str

O zorganizowanej przez mieszkańców, sołtysów i Rady Sołeckie
Krągu i Buszyna oraz Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu imprezach: „Noc Świętojańska nad Grabówką” w Buszynie i Festyn
Rodzinny w Krągu
Czytaj na str
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Polanów pięknieje w oczach. W lipcu, w ramach funduszy pozyskanych z programu tzw. schetynówek, kontynuowane są remonty
kolejnych miejskich ulic. Teraz nowe oblicze uzyskują ulice Mokra i Wiejska.
Czytaj na str
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Uwaga! Zmiana przepisu
Od 1 stycznia 2012r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie
od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepis ustawy
z dnia 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012r. rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010r. Nr 183, poz. 1234).
Podstawa prawna:
- art. 9 i art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50,
poz.301).
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Nasze rozmowy:

Praktyczna i bezpłatna
nauka wszystkich.
Rozmowa z prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, dr Janem Kuriatą.

Wakacyjne godziny otwarcia bibliotek

W okresie wakacji tj. od 1 lipca do 2 września 2011 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie wraz z filiami będą pracowały według poniższego harmonogramu.
Biblioteka Polanów:
Od poniedziałku do piątku
8 - 16
Biblioteka Żydowo:
Poniedziałek, środa, piątek
8 - 16
Wtorek, czwartek 8 - 15

Biblioteka Nacław:
Od poniedziałku do piątku
8 - 16
Biblioteka Bukowo:
Poniedziałek, Środa, piątek
8- 15
Soboty - nieczynne

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)

Jan Kuriata, poseł na Sejm, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie
- Studia wyższe stają się oraz oczywiście poziom
obecnie kolejnym, coraz nauczania. Nie jest sztuką
częściej nie ostatnim, szcze- wykształcić młodych ludzi.
blem nauki. Młodzi ludzie Sztuką jest wykształcić ich
chcą studiować na modnych dobrze, wyposażyć w konkierunkach, wiele uczelni kretne umiejętności, które
chce tą potrzebę zaspokoić. pozwolą im potem znaleźć
Czy jest to dobra tendencja? pracę.
- Na pewno nie w każdym - Jest pan prorektorem Pańprzypadku. Trzeba też bo- stwowej Wyższej Szkole
wiem myśleć o tym co dalej. Zawodowej w Koszalinie.
Studia nie są już, w sensie Czym się wyróżnia oferta
globalnym, niczym elitar- tej uczelni?
nym, stały się powszechne. - Państwowa Wyższa SzkoCoraz większe znaczenie ła Zawodowa w Koszalinie
ma więc oferta poszczegól- ma kilka bardzo istotnych
nych uczelni, zaspokaja- atutów. Jest uczelnią przyjająca potrzeby rynku pracy, zną wszystkim chętnym. Po-

wiedziałem wcześniej, że w
sensie globalnym studia nie
są niczym elitarnym. Trzeba
też jednak pamiętać o tym,
że wciąż nie wszystkich
stać na naukę na uczelniach
wyższych. Jest to trudniejsze zwłaszcza dla młodych
ludzi z mniejszych miejscowości , takich jak Polanów.
Studia wyższe wiążą się w
ich przypadku z koniecznością wyjazdu, znalezieniem
zakwaterowania w miejscu
nauki. To kosztuje. Dla rodziców stanowi to często
duże obciążenie finansowe, a
bywa, że staje się barierą nie
do pokonania. Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w
Koszalinie wszystkim chętnym studentom zapewnia
miejsca w Domu Studenta.
Miesięczne opłaty za pobyt
są niższe od opłat za mieszkania czy pokoje na wolnym
rynku. Studenci mają też na
miejscu możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia, co również pozwala
bardziej racjonalnie i przewidywalnie gospodarować
budżetem.
- A jak wygląda oferta dydaktyczna PWSZ?
- Tutaj też możemy się wyróżnić na rynku uczelni
wyższych w regionie. Swoją ofertę opieramy na nauce praktycznych zawodów.
Nasi studenci, opuszczając
mury uczelni, mają kon-

kretne zawody, praktyczne
umiejętności, które pozwalają im w lepszym stopniu
odnaleźć się na rynku pracy.
Kształcimy nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, pedagogów m.in. przedszkolnych
i wczesnoszkolnych. Naszą
uczelnię opuszczają też wykwalifikowane pielęgniarki,
nauczyciele
wychowania
fizycznego,
opiekunowie
osób starszych i niepełnosprawnych. Planujemy uruchomienie nowych kierunków – turystyki i rekreacji
oraz fizjoterapii. Uczelnia
istnieje dopiero dwa lata,
ale wciąż się rozwija. I na
pewno będziemy kłaść nacisk na to, by ten rozwój był
stały. Chcemy, by PWSZ
była uczelnią atrakcyjną dla
młodych ludzi, ale też praktyczną, trafiającą w potrzeby
rynku pracy.
- Jaki jest koszt nauki na
uczelni?
- PWSZ w Koszalinie oferuje bezpłatną naukę. Nasi studenci nie płacą za możliwość
zdobycia wykształcenia. To
w tych czasach bardzo ważne. Uczelnia jest otwarta dla
wszystkich chętnych absolwentów szkół, dostępna dla
każdego. Tegoroczna rekrutacja wciąż trwa. Zapraszam
więc wszystkich młodych
ludzi, którzy chcą zdobyć
praktyczny zawód.

Gmina Polanów

Zadbali o zdrowie

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

Mieszkańcy Rzeczycy Wielkiej, którzy poddają się badaniu.
Trwa akcja prozdrowot- Sowinka 15 osób, Rzeczycy mu cholestrolu we krwi.
i Bożenicach i cieszyły się
na w ramach Tygodnia Dla Wielkiej ok 30 osób skorzyBadania przeprowadzały zainteresowaniem, skorzyTwego Zdrowia.
stali z bezpłatnych badań w pielęgniarki środowiskowe stało z nich 32 osoby. Akcja
zakresie pomiaru poziomu z Zespołu Opieki Zdrowot- potrwa do 10 sierpnia 2011
W każdą środę lipca miesz- cukru, pomiaru ciśnienia, nej w Polanowie.
w świetlicach wiejskich w
kańcy Kościernicy ok. 30 wymiany i kontroli gluko- 27 lipca badania odbyły się miejscowościach Gołogóra
osób, Rekowa ok. 20 osób, metrów, oznaczenia pozio- w świetlicach w Chociminie i Jacinki.

Wydarzenia
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Działaj Lokalnie VII 2011
Volvo S60 trafi do
rozstrzygnięty!
naszego miasta
Polanów

Miło nam donieść, że tebooki zostały wylosowane
główna nagroda w promocji przez klientów z oddziałów
LOKAT SGB – VOLVO S60 w Sławnie, Malechowie oraz
wylosowana przez mieszka- Polanowie.
jącego w Polanowie, klien-      Aby wygrać wystarczyło
ta Banku Spółdzielczego w założyć 6 miesięczną lokatę
Sławnie
o wartości min. 500 zł.
    Bank Spółdzielczy w Sław    Luksusowy samochód VO- nie zachęca do udziału w akLVO S60 o wartości 115.000 tualnej promocji   „LOKATA
zł, będący główną nagrodą w SGB – LATO 2011”, która
jesiennej promocji LOKAT potrwa do 10.10.2011r. W
SGB (JESIEŃ 2010) trafi do obecnej edycji oprócz atrakklienta Banku Spółdzielcze- cyjnego oprocentowania do
go w Sławnie.
wygrania są 2 samochody
       Los okazał się łaskawy MITSUBISHI ASX i inne
dla klienta Oddziału w Pola- cenne nagrody.
nowie.  
        Każdy ma szansę na
        Nagrody II stopnia -  no- udział w loterii. Powodzenia!
(sim)

Dwa projekty z gminy Polanów znalazły uznanie komisji dzielącej granty w Lokalnym Konkursie
Grantowym „Działaj Lokalnie” VII 2011.
Oba zostały przygotowane
przez Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu, a łączne

Obowiązkowe
ubezpieczenia rolników
Przypominamy, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz.U.2003.124.1152 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek zawarcia przez rolników umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa
rolnego oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od
ognia i innych zdarzeń losowych. Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązków
ubezpieczeniowych przez rolników jest zobowiązany burmistrz właściwy ze względu na
miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika.    Kontrole  
będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników i/lub straż miejską na zasadach
i w  trybie określonych w przepisach  gminnych.  Spełnienie obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczeń obowiązkowych rolników ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tych ubezpieczeń. Rolnik, który
nie spełni obowiązku zawarcia powyższych umów ubezpieczenia  jest obowiązany wnieść
opłatę w wysokości:

dofinansowanie wyniosło 6
tys. zł. Z tego po trzy tysiące
zł dostały: Sołectwo Buszyno na realizację projektu:
„Wszyscy jesteśmy częścią
tej samej historii odnawiamy to co zapomniane” oraz
Grupa nieformalna „Świetliczek na realizację projektu: „Niby bliskie, a nieznane - tradycje przekazywane

z pokolenia na pokolenie”.
Grupę nieformalną „Świetliczek” tworzą podległe
POKiS-owi świetlice wiejskie z Polanowa, Bożenicy, Jacinek oraz Rzeczycy
Wielkiej
Na początku lipca Fundacja Nauka dla
Środowiska/Science
for
Environment Foundation,
Ośrodek Programu „Działaj
Lokalnie” rozdzielił kwotę 55 007,50 zł. Łącznie w
konkursie złożono 51 wniosków na realizację przedsię-

wzięć cennych, wartościowych, niekonwencjonalnych
i tak różnorodnych jak organizacje i grupy nieformalne,
które je składały. Łączna,
wnioskowana kwota o dofinansowanie
wszystkich
przedsięwzięć wynosiła 215
095,06 PLN. Dysponując
ograniczonymi funduszami,
decyzją Komisji Konkursowej Lokalnego Konkursu
Grantowego, rekomendowano do dofinansowania
16 pomysłów. Wszystkie
dotyczą wyzwalania społecznej energii! W konkursie
wystartowało także 6 innych
organizacji z terenu miasta
i gminy Polanów. Niestety,
nie uzyskały one wystarczającej ilości punktów.
W ostatni poniedziałek lipca zorganizowano
uroczyste spotkanie wszystkich grantobiorców, w czasię którego przedstawiciele
fundacji pogratulowali sukcesu i opowiedzieli o zasadach realizacji, i rozliczania
przedsięwzięć.
      W najbliższym czasie
spodziewane jest podpisanie
umów, po którym nastąpi
przelanie całości dotacji na
konta beneficjentów programu Działaj Lokalnie.
               (sim)

Polanów

Ruszyły roboty
na Mokrej i Wiejskiej

-W ubezpieczeniach OC rolników – 30 euro
-W ubezpieczeniach budynków rolniczych – 100 euro
Jeżeli w wyniku  przeprowadzonych czynności kontrolnych zostanie ustalone, że
rolnik  nie spełnił obowiązku zawarcia umów ubezpieczeniowych,   organ kontrolujący   
wzywa rolnika do uiszczenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania wyżej określonej opłaty, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Po upływie terminu opłata jest wymagalna
i podlega egzekucji w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Natomiast obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem. Zgodnie z  art. 51. cytowanej wyżej
ustawy ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz
każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa
rolnego. W myśl art. 67. 1. z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia,
huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia
pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.
Urząd Miejski w Polanowie

Schetynówki powstają w
szybkim tempie, dowodem na to są widoczne
zmiany polanowskich
ulic objętych tym programem.

wane są tam chodniki oraz
przygotowywane jest położenie nowej nawierzchni. Przypomnijmy: w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”.
Obecnie roboty remonto- za 3,5 mln. zł, oprócz obu
we prowadzone są przy wymienionych ulic, wyreulicach   Mokrej i Wiej- montowane zostaną Stawskiej. Obecnie wykony- na, Cmentarna, Zamkowa,

Strumykowa i Magazynowa. Aż 75 % kosztów
tego remontu pokrywają
środki zewnętrzne. Połowę wyasygnuje Wojewoda Zachodniopomorski, a
25 % Powiat Koszaliński.
Wkład samorządu Polanowa to około 875 tys. zł.
(sim)
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XXIII Międzynarodowy Zlot Moto

Przejażdżki na różnych, mniej lub bardziej, dziwnych pojazdach, cieszyły się ogromnym powodzeniem

W małym, cichym miasteczku przez dwa dni słychać było jedy- ły się: THE
nie huk i ryk silników motocykli. Do Polanowa zjechało około 1200 ENEJ, LIPA Z
W so
motocyklistów z całej Polski i z zagranicy.
ku zlotowym
Dla uczestników zlotu przygoto- zmordowanie krążących miłośników
wano wiele atrakcji, każdy korzystał z enduro. Na placu zlotowym rozegrano
nich wedle własnego gustu i uznania. kilka konkurencji, m.in. przeciąganie
Tradycyjnie, największe wzięcie mia- liny, cięcie drewna piłą na czas, wbijało błotko, w którym nieustająco taplali nie gwoździa.
się pasjonaci błotnych kąpieli. Tumany
Nocne koncerty wyzwalały
kurzu wzniecały szalejące quady a tor energię wśród zlotowiczów, do taneczcrossowy został opanowany przez nie- nych szaleństw pod sceną przyczyni-

chwili oczom
cych laserów.
animacje ,mu
mniane wraże
Uczestn
pucharami i n
trasę dla amaz
konała trasę 1
dla Daniela ,

Na zlot zjechało około 1200 motocyklistów

Taki „maluch”

Cięcie drewna, taplanie w błocie, czy zapasy to jedne z atrakcji zlotu
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ocykli „Nad Zalewem” już za nami.

LAST RIDE, PERFECT,
Z MIODEM, HETMAN.
obotnią noc w miastecznastała ciemność, by po
m ukazał się pokaz tańczą. Migające linie, świetlne
uzyka, sprawiły niezapoenie na oglądających.
ników zlotu uhonorowano
nagrodami: za najdłuższą
zonki - Alice, która po1700 km z Londynu oraz
który również przyjechał

” to też atrakcja imprezy

Zlot oficjalnie otworzył Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa wraz z Andrzejem Jakubowskim, wicemarszałkiem
województwa zachodniopomorskiego,
Piotrem Zientarskim, senatorem RP, i z
samorządowcami z Polanowa

do nas z Londynu.    Najmłodszymi
uczestnikami zlotu były 3-latki Nikodem Paprocki ze Słupska oraz Patrycja Jurczyńska. Natomiast najstarszym
uczestnikiem zlotu był Leszek Długołęcki z Wilkowic - rocznik 1943. Puchar
przyznano również właścicielowi najstarszego motocykla na zlocie, który do
Polanowa przyjechał HERKULESEM
z 1968r. Organizatorami XXIII Zlotu
Motocykli „Nad Zalewem” był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Urząd Miejski w Polanowie. Dzielnie

wspomagali nas: Zakład Usług Komunalnych z Polanowa, Zespół Opieki
Zdrowotnej z Polanowa, Policja, Straż
Miejska, Straż Pożarna z Żydowa, Koszaliński Sztab Ratownictwa Medycznego, Agencja Ochrony SZABEL oraz
motocykliści z Polanowa.
Patronat medialny nad zlotem objęli: Radio „Eska” i „Głos Koszaliński”.
Sponsorami zlotu byli: TEQUILA PUB
Wiesław Jasiukiewicz z Piły, EUROPA GRILL Mariusz Borzyszkowski ze
Słupska, Browar BOSMAN – Szczecin.

Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Markowski z zespołem Perfect
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Buszyno

Noc Świętojańska nad Grabówką

Pod takim tytułem młodzi i to: konkurs na najładniejdorośli mieszkańcy Krągu i szy wianek, konkurencje
Buszyna bawili się w sobotę zręcznościowe dla dzieci i
24 czerwca 2011r. na wspól- dorosłych, szukanie w lesie
nie zorganizowanej przez ukrytych kwiatów paprociRady Sołeckie tych miejsco- zabawa plenerowa dla dziewości oraz radnego Roma- ci i dorosłych, mecz w rinna Giłka, imprezie plenero- go i w dwa ognie pomiędzy
wej na „Biwakowisku” nad drużynami Krągu i Buszyna,
rzeką Grabową w Buszynie. koncert młodego zespołu
wokalno-muzycznego „BuW programie im- szynianki” i wspólne śpieprezy było wiele atrakcji, a wanie przy ognisku, specjalwśród nich najciekawsze nie przygotowanych na tą

okazję piosenek ludowych,
w nowej aranżacji, puszczanie wianków na rzece
Grabowej, pieczenie kiełbasek przy ognisku, zabawa
przy muzyce mechanicznej.
W konkursie na najładniejszy wianek, jurorom w
osobach: Pani Krystyna i
Jerzy Długoszowie oraz Pan
Mirosław Kałużny, najbardziej spodobał się wianek
Pauliny Musiał z Buszyna, która zdobyła I miejsce,

otrzymując słodką nagrodę.
Z kolei najwięcej ukrytych w lesie kwiatów paproci zebrali: Andrzej Kryś
z Buszyna wśród młodzieży, otrzymując plecak oraz
Sylwia Hutman z Ostrowca
wśród starszych, odbierając
specjalnie
przygotowaną
na tą okazję przez Panią
Sołtys Elę Kruszka nagrodę „Nalewka Mamuni”.
Mecz w ringo, pomiędzy drużynami Krągu i

Krąg

Impreza jakich mało...

...a cel jeden. Remont kościoła zabytkowego w Krągu. Mieszkańcy Krągu i Buszyna od paru lat robią
wszystko, żeby ratować swój zabytkowy kościół.

Organizowanie festynów i imprez pomaga
zgromadzić kwoty, które
zasilają konto, przeznaczone przede wszystkich
na remont dachu i elewacji świątyni.

podczas którego udało
się zebrać ponad 7 tys
zł. Mieszkańcy jak i zaproszeni goście nie mieli
czasu na nudę, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Począwszy
od gier i zabaw dla dzieci,
W sobotę 16 lipca od- po występ kabaretu „Co
był się Festyn Rodzinny, w trawie piszczy”, po-

kaz tańca „Break Dance”,
karaoke,
skończywszy
na zabawie tanecznej do
białego rana.
Bez wątpienia tą imprezę można zaliczyć do
udanych i powiedzieć, że
czekamy na kolejne.
Organizatorami i współorganizatorami byli soł-

Muzyka i dobra zabawa towarzyszyły zbieraniu funduszy na remont kościoła

tysi i Rady Sołeckie Sołectwa Krągu i Buszyna
wraz z mieszkańcami,
Rada Kościoła Filialnego
w Krągu oraz Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu.
(mk)

Buszyna, po zaciętej i pełnej emocji walce, zakończył
się zwycięstwem drużyny
z Krągu wynikiem 2:1 w
setach. Należy tu podkreślić wielkie zaangażowanie dwóch Pań Sołtysek z
tych miejscowości, czyli
Pani Eli Margielewskiej z
Krągu i jej imienniczki z
Buszyna Eli Kruszka, które to gorąco zagrzewały
swoich zawodników do
walki. Zwycięska drużyna,
jak i pokonani, otrzymali
również słodkie nagrody.
Bardzo widowiskową i niezmiernie humorystyczną zabawą dla dorosłych była zabawa pt.”Kręcioł”, w której
to uczestniczący w niej panowie dali wiele powodów do
śmiechu, że przysłowiowe
„boki można było zrywać”.
Najlepszym natomiast siłaczem wśród dorosłych,
w konkurencji rozłupywania klinem pokaźnych bali
świerkowych, okazał się
Pan Józef Pachorek z Krągu, który zdecydowanie
pokonał swoich, o wiele
młodszych przeciwników.
Dokładnie o godzinie 20-tej wszyscy udali się
nad rzekę, gdzie przy wspólnych śpiewaniu pieśni „Wiła
wianki”, młode dziewczęta
puściły na wodę swoje, własnoręcznie wykonane dzieła.
Wartki w tym miejscu nurt
rzeki porwał je i poniósł do
niżej położonych miejscowości, gdzie jak nakazuje
ludowy obyczaj, zapewne
niejeden młodzieniec go
wyłowił z nadzieją, że pozna
i poślubi swoją nieznajomą.

Po powrocie do ogniska
pieczono kiełbaski, śpiewano wspólnie pieśni ludowe,
zajadano pyszny, swojski
chleb ze smalcem i z ogórkiem małosolnym oraz upieczone w ognisku ziemniaki.
Apetyty i humory, jak to
zawsze na plenerowej imprezie bywa, dopisywały.
Następnie, już przy muzyce
mechanicznej, bawiono się
do późnych godzin wieczornych. Impreza, jak mówili
uczestniczący w niej mieszkańcy była bardzo udana.
Sponsorami nagród, jadła napitków i innych materialnych rzeczy byli Roman
Giłka - radny z tego okręgu,
Sołtys Buszyna - Elżbieta
Kruszka, Sołtys Krągu - Elżbieta Margielewska wraz z
mężem Romanem Margoelewskim, który to opracował
scenariusz imprezy i ją poprowadził. Zadbał również
o stronę muzyczną, program
artystyczny i nagłośnienie.
Słowa
podziękowania należą się również
Nadleśnictwu Polanów i
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanowie.
(rg)
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Jedyny w mieście

Na początku czerwca tego Koszalinie, złożyłem wniosek i
roku w naszym mieście otwarty dostałem duże dofinansowanie
został zakład szewski. Należy on – prawie 40 tysięcy złotych. Za
do Marka Pawełka i jest jedynym te pieniądze wyposażyłem swój
zakład w najlepszy sprzęt do natakim zakładem w Polanowie.
Jak twierdzi pan Marek, po- prawy obuwia. - tłumaczy Marek
mysł na otwarcie punku naprawy Pawełek.
obuwia zrodził się w jego głowie Do tej pory mieszkańcy Polanowa, aby naprawić swoje buty,
już wiele lat temu.
- Z wykształcenia jestem obuw- musieli jeździć do szewców w
nikiem-ortopedą. - mówi Marek innych miastach. Teraz zakład
Pawełek, właściciel. - Zakład szewski mają tuż pod nosem.
szewski chciałem otworzyć już Ceny nie odstraszają, a wręcz
po szkole średniej, ale dostałem przeciwnie. Drobna naprawa
dobrą pracę u prywatnego przed- butów wyniesie zaledwie kilka
siębiorcy i zrezygnowałem z złotych.
- Ludziom przejadły się już tawłasnej działalności.
Przez długie lata pan Marek pra- nie buty, rodem z Chin. Często
cował w kilku firmach, między wolą wydać więcej pieniędzy i
innymi pracował jako stolarz i kupić porządny, ładny but niż co
hydraulik. Niestety kryzys do- parę miesięcy wydawać drobne
padł i jego, w wyniku czego zo- kwoty na obuwie, które szybko
stał bezrobotnym. To na nowo się niszczy. - mówi Marek Pawewzbudziło w szewcu chęć otwo- łek. - Dlatego też nie narzekam
na brak klientów. Wydaję mi się,
rzenia własnego zakładu.
- Dowiedziałem się, że jest moż- że taki punkt jest w Polanowie
liwość skorzystania z dotacji na bardzo potrzebny.
otwarcie własnej działalności. Zakład Szewski „Pawełek” mieZgłosiłem się do Zrzeszenia ści się w Polanowie na ulicy KoKupców i Przedsiębiorców w szalińskiej.
Kinga Siwiec

Te imprezy
jeszcze przed nami
Bajkowe Rekowo
z udziałem grupy "S.O.S." covery "ABBY"
termin: 06 sierpnia 2011r. miejsce: Rekowo
V Turniej Plażowej Piłki Siatkowej
termin: 13, 14 i 15 sierpnia 2011r.
miejsce: nad basenem w Polanowie
Parafiada w Polanowie
termin: 21 sierpnia 2011r.
miejsce: rynek miejski w Polanowie
XI Turniej Piłki Nożnej Drużyn
Podwórkowych "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
termin: 20 sierpnia 2011r. miejsce: boisko w Rzeczycy
Wielkiej
Zawody Wędkarskie do lat 14
o Puchar Burmistrza Polanowa
termin: 27 sierpnia 2011 miejsce: gmina Polanów
VIII Regionalna Pielgrzymka w Intencji
Trzeźwości na Świętą Górę Polanowską
termin : 28 sierpnia 2011r. miejsce: Polanów
Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Polanowa
termin: 9 września 2011 miejsce: gmina Polanów
Dożynki Gminne
termin: 10 września 2011r. miejsce: Bukowo
Dożynki Powiatowe w Bobolicach
termin: 17 września 2011r. miejsce: gmina Bobolice
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DLGR szkoli przyszłych
beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla wnioskowdawców z Polanowa, które odbyło się w dniu 27 lipca br.
Przynależność Polanowa do otrzyma około 2 mln. zł na mieścia Polanowa, w tym na fizycznych, które także mogą
Darłowskiej Lokalnej Grupy inwestycje planowane na na- rozbudowę i remont remizy pozyskiwać środki z PrograRybackiej w Dorzeczu Wie- szym terenie.
strażackiej w Polanowie.
mu Operacyjnego „Ryby”.
przy, Grabowej i Unieści
Pieniądze te mogą zostać
Obecnie przedstawiciele Jedno z takich szkoleń miało
skutkuje tym, że nasz samo- przeznaczone przede wszyst- DLGR prowadzą cykl spo- miejsce w ostatni wtorek liprząd, po złożeniu wniosku kim na rewitalizację śród- tkań szkoleniowych dla osób ca w Polanowie.
(r)

Nasze rozmowy:

Środki finansowe z Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej nie
tylko dla rybaków
Rozmowa ze Sławomirem Hermanem - dyrektorem biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
rozmawia Monika Krasnosielska-Żak – inspektor ds. promocji i pozyskania funduszy Urzędu Miejskiego w Polanowie.
przygotowanie wniosku o działaniu – dla podmiotów
dofinansowanie.
gospodarczych – można
- Czy wypełnienie wniosku otrzymać maksymalnie 200
o dofinansowanie jest trud- tys. zł na jedną operację, a
ne?
wkład własny to minimum
- Wniosek jest stosunkowo 40 %.
prosty ale przed jego wypeł- - Czy pieniądze można otrzynieniem zalecamy kontakt z mać dopiero po zakończebiurem Darłowskiej Lokal- niu inwestycji, czy może
nej Grupy Rybackiej. Biuro istnieje opcja otrzymania
mieści się w Darłowie przy zaliczki?
ulicy Portowej 11 i pracuje - Pod tym względem prood poniedziałku do piątku w gram jest bardzo korzystny
godzinach 8 - 16.
dla beneficjentów. Istnieje
Każdy pomysł na rozpoczę- możliwość wnioskowania o
cie lub rozwijanie biznesu zaliczkę w wysokości nawet
jest inny i dlatego wymaga 100% kwoty dofinansowa- Darłowska Lokalna Grupa darczej. Jedynym ograni- indywidualnego podejścia. nia.
Rybacka działająca na tere- czeniem jest profil działal- Należy pamiętać o tym, że - Do kiedy trwa nabór wnionie Gminy Polanów ogłosi- ności. Może to być między środki finansowe, które sków?
ła pierwszy nabór wniosków innymi: szeroko rozumiany przydziela Grupa to pie- - Pierwszy nabór wniosków
o dofinansowanie. Czy tylko handel detaliczny; usługi niądze Unii Europejskiej i rozpoczął się 30 czerwca i
rybacy mogą skorzystać z fi- związane z wyżywieniem, podlegają one unijnym pro- trwał będzie do 26 sierpnia
br., do godz. 16.00.
nansowego wsparcia?
czyli na przykład stołówki, cedurom.
- Absolutnie nie. Tylko nie- restauracje. Pieniądze otrzy- - Jaką kwotę maksymalnie - Dziękuję za rozmowę.
które działania skierowane mać mogą również zakłady można otrzymać?
są do sektora rybackiego, opieki zdrowotnej, podmio- - Kwota, jak również wyso- Więcej informacji
większość otwarta jest dla ty zajmujące się naprawą i kość wymaganego wkładu można uzyskać na
wszystkich. Dofinansowanie konserwacją: samochodów, własnego zależna jest od www.dlgr.com.pl
mogą uzyskać osoby fizycz- łodzi, komputerów oraz rodzaju operacji, w ramach lub telefonicznie
ne i osoby prawne, fundacje i sprzętu AGD; kancelarie której chcemy inwestować. 94 307 03 31,
stowarzyszenia. Najbardziej prawnicze, biura rachunko- W niektórych działaniach je- 535 667 331.
otwarty program przezna- we, biura analiz technicz- den podmiot może otrzymać
czony jest na podejmowanie nych, architekci. Aby otrzy- nawet 1 mln zł na operację.
i rozwój działalności gospo- mać środki niezbędne jest W najbardziej otwartym
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Na prośbę naszych Czytelników powracamy do cyklu artykułów Henryka Zabrockiego,
dotycząch wychowywania dzieci

Wojna domowa czyli:

Jak budować autorytet rodzica?

Piłka Nożna

Gryf przed sezonem

tym wspaniałym wszechmoc- oszukać innych ludzi. W obranym istotom jest równie oczy- zie rodziców miejsce bezkrywista jak oddychanie, a potrze- tycznego podziwu i lojalności
ba ich bliskości ma tę samą zajmuje krytycyzm i mniej lub
naturę co łaknienie jedzenia i bardziej ukryte pretensje, że są
picia. Sytuacja ta trwa przez tacy, jacy są i żadne „naj” właOczywiście nie. Jednakże całe niemal wczesne dzieciń- ściwie do nich nie pasuje.
Ta krytyczna postaodpowiadając, jak budo- stwo (od okresu niemowlęctwa
wać autorytet rodzicielski, do 9-10 roku życia) i przez dłu- wa dziecka wobec rodziców
chciałbym na wstępie go gie lata rodzice niejako przy- osiąga apogeum w okresie
zdefiniować. Otóż autorytet wykają do tego, że ich wpływ dorastania, kiedy rodzice przeFragment przegranego meczu z Wybrzeżem Biesiekierz (2:3)
rodzica to coś takiego, co na dziecko został im dany i po konują się, że ich autorytet ani
każe dziecku podporząd- prostu istnieje. Ale w pewnym nie wynika z faktu, że są ro- Zawodnicy Gryfa Polanów rozpoczęli przygotowania do nowego
sezonu. Pierwszy mecz w nowej, Regionalnej Klasie Okręgowej
kowac się jego woli, aby momencie przychodzi im się dzicami, ani nie został im dany
rozegrają na wyjeździe (z Piastem Drzonowo). Na boisku w Polapoczuć się bezpiecznie i boleśnie przekonać, że nie zo- raz na zawsze, w co do tej pory
nowie będziemy mogli ich zobaczyć dopiero 27 sierpnia w meczu
wierzyli.
spokojnie oraz nie mieć stał dany raz na zawsze.
z rywalem zza miedzy czyli Startem - Iskra Mokre.Poniżej termiW okresie dorastania
Co więc robić, by
wątpliwości, co powinno
Na pytania czytelników odponaż gier sparingowych oraz meczów rundy jesiennej.
robić i jak się zachowywać. zaczyna się upadek pierwot- zachować szacunek swoich
wiada Henryk Zabrocki, zna- Dla małego dziecka matka i nego, naturalnego autorytetu dorastających, a nawet dorony pedagog, działacz koszaliń- ojciec są jedynym źródłem po- rodziców. Młodzi ludzie potra- słych dzieci? Otóż:
Sparingi Gryfa Polanów
skiego oddziału Towarzystwa czucia bezpieczeństwa, nieza- fią już kojarzyć ze sobą różne 1.Nigdy nie okłamuj swojego
Gryf Polanów - Sława Sławno 		
0:2
Przyjaciół Dzieci
Darłovia Darłowo - Gryf Polanów 		
06 sie
wodnym gwarantem spokoju zachowania ojca i dojść do dziecka. Mów mu prawdę na
i odprężenia oraz tymi, któ- wniosku, że często mija się z poziomie jego rozumienia albo
„Często słyszymy, że współ- rzy potrafią rozproszyć każdą prawdą albo po prostu kłamie, odmawiaj jej ujawnienia, jeżeli
Harmonogram meczów Gryfa Polanów
czesna młodzież nie uznaje wątpliwość i rozwiązać każdy a mama też nie zawsze jest ide- uważasz, że jest to dla dziecka
w rundzie jesiennej Regionalnej Klasy Okręgowej
żadnych autorytetów. Czy w problem.
alna, że rodzice po prostu wie- zbyt trudne lub niebezpieczne. - gr. Koszalin Płn.
obecnych czasach rodzic może
Piast Drzonowo - Gryf Polanów 		
20 sie
Dla małego dziecka lu rzeczy nie wiedzą, że często Lepiej oświadczyć: „powiem
być autorytetem dla swojego chęć podporządkowania się udają kogoś, kim nie są, aby ci później, kiedy będziesz
Gryf Polanów - Start-Iskra Mokre 		
27 sie
Grom Świelino - Gryf Polanów 		
03 wrz
starszy” niż udzielać dziecku
Gryf Polanów - Kotwica II Kołobrzeg 		
10 wrz
odpowiedzi byle jakiej, żeby
Olimp Gościno - Gryf Polanów 		
17 wrz
mieć spokój.
24 wrz
2.Dbaj o zgodność słów z czy- Wrzos Wrzosowo - Gryf Polanów 		
01 paź
nami. Nie rób czegoś, co po- Gryf Polanów - Saturn Mielno 		
Zryw Kretomino - Gryf Polanów 		
08 paź
tępiasz i nie potępiaj tego, co
Gryf Polanów - Radew Białogórzyno 		
09 paź
robisz.
22 paź
3.Nie udawaj, że coś wiesz, je- Leśnik II Manowo - Gryf Polanów 		
29 paź
śli tak nie jest. Powiedz uczci- Gryf Polanów - Błękitni Stary Jarosław
Bałtyk
II
Koszalin
Gryf
Polanów
		
5
lis
wie, że nie wiesz, ale się doGryf Polanów - Nemeton Strzekęcino 		
12 lis
wiesz i dotrzymaj słowa.
4.Dotrzymuj słowa.
5.Bądź konsekwentny, ale bez
Uwaga.
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
Aby wezwać pogotowie dzwonimy pod numer 999
poglądy i broń ich, ale nie myl
(całodobowo). Pozostałe telefony się nie zmieniły.
poglądów z zakazami i nakaRejestracja od 8-18 tel. 94 318 83 99 i 94 318 82 71
zami.
po 18 w nagłych przypadkach lekarz dyżurujący
7.Nie bój się przyznać przed
tel.600 440 999
dzieckiem do błędu, a nawet
Dla najmłodszych wielkim przeżyciem był wspólny występ z zespołem SOS
przeproś je, jeśli nie miałeś
To już szósty festyn parafialny towanego kościoła. Okazali się całkowicie zniszczonego bu- racji.
w Żydowie, którego celem było wyjątkowo ofiarni, a zebrana dynku ma kosztować prawie 8.Nie bądź dwulicowy. Nie
pozyskanie środków na remont kwota 9920 zł świadczy, że za- 600 tysięcy złotych, tak więc ciesz się ostentacyjnie z wizyty
miejscowego kościoła P.W. Nie- leży im na świątyni w Żydowie. zebrana podczas Parafiady suma cioci, a gdy zamkną się za nią
pokalanego Poczęcia NMP.
Remont kościoła wspomógł jest jedynie kroplą w morzu po- drzwi, nie oddychaj z ulgą, że
także Stanisław Gawłowski, trzeb. Odnowieniu poddane są wreszcie ta wstrętna kobieta
Jego uczestnicy mogli podzi- poseł, wiceminister Ochrony praktycznie wszystkie elementy
sobie poszła.
wiać występy zespołu ”Chwila” Środowiska, który na licytację świątyni – począwszy od fun9.Nie
tłumacz się okolicznoz utworami Czerwonych Gitar, przekazał butelkę czerwonego, damentów, poprzez posadzki i
Justyna Nowosada, młodzieżo- francuskiego wina. Na dołączo- ściany, a kończąc na dachu. Wy- ściami, jeśli o czymś zapowego zespołu z utworami Maryli nej tabliczce wygrawerowane mieniana jest stolarka okienna i mniałeś lub nie dotrzymałeś
Rodowicz, a także grupy SOS z były życzenia pomyślności dla drzwiowa, instalacja alarmowa, słowa.
utworami ABBY. Potem do rana mieszkańców Żydowa. Wino przeciwpożarowa i odgromowa. 10.Nie wypowiadaj się w domu
trwała zabawa przy muzyce gra- wylicytowano za 500 zł.
Prace związane z opracowaniem pogardliwie o ludziach, którym
nej przez Wiesława Lebiodę.
- Fundusze uzyskane w licyta- projektu budowlanego remon- pierwszy się kłaniasz na ulicy.
Impreza zorganizowana cjach, loteriach oraz przy sto- tu kościoła zaczęto w kwietniu 11.Nie przekonuj dziecka, że
wspólnie przez Proboszcza i iskach gastronomicznych prze- 2005 roku.
oportunizm to mądra i bezRadę Parafialną przy kościele znaczone zostaną na remont
Opracowany projekt zakłada pieczna postawa życiowa (pow Żydowie oraz Radę Sołecką naszego zabytkowego kościoła. remont kapitalny z odtworze- korne ciele dwie matki ssie).
i Polanowski Ośrodek Kultury W tym roku planujemy remont niem stanu pierwotnego. Robo- 12.Jeśli dziecko (bez względu
i Sportu, jak co roku ściągnęła wieży, stropu i dachu – mówi ty trwają od 2008 r. Są możliwe
na wiek) mówi do ciebie potłumy spragnionych dobrej za- ks. Witold Karczmarczyk, pro- dzięki ofiarności parafian, a
ważnie,
z powagą je wysłuchaj
bawy mieszkańców gminy Po- boszcz Parafii pw. Niepokalane- także środkom finansowym polanów (i nie tylko). Przyszli tu, go Poczęcia NMP w Żydowie.
zyskanym z zewnątrz w tym z i tak samo odpowiedz.
13.Nigdy nie ośmieszaj dziecaby wesprzeć fundusz remonPrzypomnijmy: renowacja budżetu gminy.
sim)
ka i nie stawaj przeciwko niemu, szczególnie w obecności
jego rówieśników.
dziecka? Czy nie jest tak,
że rodzicielski autorytet
skazany jest na upadek?” –
pyta czytelnik w liście do
redakcji.

Żydowo zbiera na remont

Jak dzwonić
do pogotowia ratunkowego

Jeśli będziesz przestrzegał tych zasad (możesz też
dodać swoje, które podpowie
ci rozum i serce) bądź spokojny o swój autorytet.
Henryk Zabrocki

Festyn ściągnął do Żydowa tłumy ....

... wszyscy bawili się znakomicie
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