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Polanów

Na przełomie lipca i sierpnia br. w kilkunastu
miejscowościach odbyły się zebrania sołeckie,
których celem było przyjęcie Planów Odnowy
Miejscowości. Dokument ten ma zintegrować
społeczność lokalną, pobudzić jej mieszkańców
do wspólnego działania na rzecz
miejscowości.
Czytaj str
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Żydowo

Zapraszają
na dożynki
Pod hasłem „Pomorskie tradycje, polsko - niemieckie Święto Plonów” w Żydowie w dniach
10-11.09. odbędą się Dożynki Gminne.

Czytaj str
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Migawki
z letniego
wypoczynku

Kilkaset osób z miasta i gminy Polanów miało
okazję czynnie uczestniczyć w letnim wypoczynku. W organizowanie wycieczek, wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz innych form spędzania
wolnego czasu zaangażowały się Urząd Miejski w
Polanowie, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, poszczególne sołectwa, Kuratorium Oświaty
ze Szczecina a nawet prywatni sponsorzy.

Czytaj str
Gołogóra

45
i

Johanes czyli
Kamienna Góra
albo zaginiona
fabryka Czytaj str
W numerze:

7

* Informacje M-GOPS
* Polanów: W oczekiwaniu na pierwszy dzwonek
* Najświeższe wiadomości sportowe

Już po raz dziewiąty, w ostatnią niedzielę wyruszyła, zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”, pielgrzymka trzeźwości. Przemarsz w intencji trzeźwości narodu rozpoczął się o godzinie 13.30 zbiórką uczestników pod kościołem Wniebowzięcia NMP w Polanowie (rynek miejski).
Pielgrzymi, których czekała 3-kilometrowa Ksiądz Biskup Ignacy Jeż już w 1972 roku, obejmując diecezję koszalińsko – kołobrzeską marzył, by na
trasa na Świętą Górę Polanowską, wyruszyli pomorskiej ziemi przywrócić kult Matki Bożej, który wskutek reformacji został tutaj zlikwidowany. Biokoło godziny 14.15. Na miejscu przywitał skup zachęcił franciszkańskiego proboszcza w Darłowie o. Janusza Jędryszka, by zechciał zająć się odbuich nowy gospodarz Świętej Góry - francisz- dową sakralnego miejsca na Świętej Górze Polanowskiej. Był rok 1993. Wieloletni proboszcz nadmorskiej
kanin ojciec Andrzej Artym, który od 1 lipca parafii pojechał na Górę Polanowską, gdzie na wysokości 158 m n.p.m. zastał w chaszczach fundamenty
zastępuje na tym stanowisku ojca Janusza pocysterskiej kaplicy, która została zbudowana w XIV wieku przez pelplińskich zakonników. Kaplica zoJedryszka.
stała w XVI wieku rozebrana, bo reformatorzy nie akceptowali kultu Matki Jezusa. Wyrzucono cystersów,
Po Mszy Świętej, zaplanowanej na go- zaginął też wizerunek Bogurodzicy. Już w roku 1999 - w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła
dzinę 15.00 odbył się jeszcze otwarty mityng II do Pelplina - został poświęcony kamień węgielny pod pustelnię, pochodzący z pelplińskiej katedry, a
oraz poczęstunek dla piechurów.
obecnie wmurowany w zewnętrzną ścianę kaplicy. W czerwcu bieżącego roku, w kaplicy złożono relikwie
Wszystkim, którzy zechcieli przyłączyć Świętego Ottona z Bambergu, legendarnego chrystianizatora Pomorza z XII wieku.Do pustelni na Święsię do marszu z tak szczytnym przesłaniem tą Górę Polanowską prowadzi śródleśny trakt, przy którym postawiono dwadzieścia kapliczek Tajemnic
serdeczne podziękowania składają organiza- Różańca Świętego. Ich fundatorami są liczni pątnicy i czciciele Matki Bożej Bramy Nieba, bo pod takim
torzy.			
(JJ)
wezwaniem jest kaplica wraz z pustelnią.

Duszpasterstwo trzeźwościowe

Powstało w XIX wieku. Rozwijali je kapłani oraz świeccy. Po II wojnie światowej kierunek działalności trzeźwościowej Kościoła określił Episkopat Polski listem pasterskim „Wytyczne Episkopatu dla kościelnej działalności trzeźwościowej”. To jedyny tego typu dokument w świecie. Powstał w okresie Wielkiej Nowenny jako element
milenijnego programu odrodzenia moralnego i zbiera wieloletnie doświadczenia pracy trzeźwościowej Kościoła. Według tychże Wytycznych celem kościelnej działalności trzeźwościowej jest wykorzenienie pijaństwa i alkoholizmu oraz ugruntowanie cnoty trzeźwości w narodzie polskim w myśl propagowanej zasady „przez dobrowolną,
całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich”. Zgodnie z postulatami „Wytycznych Episkopatu...” na wielu uczelniach i wydziałach
teologicznych pojawiła się tematyka uzależnień i psychoprofilaktyki. W trakcie 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 6 marca 2008 roku, mianowany
został nowy przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości KEP. Został nim bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Przez ostatnie dwie
kadencje funkcję tę pełnił bp. Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński. Po Soborze Watykańskim II zostały powołane do istnienia w Polsce organizacje, które
możemy określić jako organizacje apostolstwa trzeźwości. Pierwszą była Krucjata Wyzwolenia Człowieka proklamowana w 1979 roku, a następnym Ruch Trzeźwości
im. św. Maksymiliana Kolbego ogłoszony na Jasnej Górze w 1982 roku. Następne organizacje rozwinęły się dopiero po roku 1989, gdy zaistniała sytuacja polityczna,
która umożliwiła ich powstanie. Dziś celem istniejących organizacji jest nie tylko zaradzenie problemom wynikającym z pijaństwa, ale wychowanie do trzeźwości, stąd
powstanie m.in. Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej czy Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Ewangelizacji „Agapa”.
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Ważne dla rolników

Nie przegap
swojej szansy

Wydarzenia
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Polanów

Poprawią jakość życia

24 sierpnia ruszył nabór wniosków o wsparcie dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą. Trzeba mieć
dobry pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają
uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza,
poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z
niezbędnymi załącznikami i złożyć go w „swoim” Oddziale Regionalnym ARiMR.
Tak w skrócie wygląda pro- towej lub detalicznej różnych
cedura ubiegania się o pomoc produktów takich jak maszyny
na "Różnicowanie w kierunku i urządzenia rolnicze czy np.
działalności nierolniczej" finan- perfumy i kosmetyki. Pieniąsowane z PROW 2007-2013. dze z "Różnicowania w kieWsparcie z tego "działania" runku działalności nierolniczej"
przysługuje tym rolnikom lub można przeznaczyć na inweich domownikom, którzy już stycje związane z działalnością
prowadzą działalność nierolni- turystyczną oraz ze sportem,
czą oraz także tym wszystkim, rekreacją i wypoczynkiem lub
którzy chcą taką działalność różnego rodzaju przedsięwziędopiero rozpocząć na terenach cia w przetwórstwo produktów
wiejskich. Tegoroczny nabór rolnych lub jadalnych produkwniosków o wsparcie z tego tów leśnych, czy w wytwarzadziałania rozpocznie się 24 nie produktów energetycznych
sierpnia. Termin ten podał do z biomasy. Pomocą objęte są
publicznej wiadomości Prezes działania w zakresie rachunDzięki Planowi Odnowy Miejscowości kilka z nich będzie miała place zabaw podobne, do widocznego na fotografii, placu w
Agencji Restrukturyzacji i Mo- kowości, doradztwa oraz usług
polanowskim przedszkolu
dernizacji Rolnictwa, Tomasz informatycznych. Środki z
Kołodziej 9 sierpnia za pośred- "Różnicowania w kierunku dziaNa przełomie lipca i sierpnia br. w kilkunastu miejscowo- 2011 roku zostaną zamontowa- cji o wartości 1 mln polegającej
nictwem dziennika o zasięgu łalności nierolniczej" mogą być
ściach odbyły się zebrania sołeckie, których celem było przyjęcie ne place zabaw o wartości oko- na rewitalizacji Parku Miejogólnopolskim oraz portalu in- wykorzystane na działalność
Planów Odnowy Miejscowości. Dokument ten ma zintegrować ło 20.ooo zł każdy. Wniosek skiego w Polanowie (zieleń,
ternetowego ARiMR.
aktywizującą mieszkańców obspołeczność lokalną, pobudzić jej mieszkańców do wspólnego o dofinansowanie inwestycji ciągi piesze, mała architektura),
Zakres działań, na które można szarów wiejskich np. poprzez
działania na rzecz miejscowości.
został już złożony do Środko- budowy chodników oraz placu
uzyskać wsparcie z "Różnico- inwestycje w organizację różwopomorskiej Grupy Działa- rekreacyjnego w Polanowie
Plan
jest
dokumentem
strażycia
na
obszarach
wiejskich
wania w kierunku działalności nego rodzaju form opieki nad
nia, która prowadziła nabór na We wsi Żydowo na realizację
nierolniczej", jest niezwykle dziećmi. Pomoc, którą otrzy- tegicznym, opracowanym przez poprzez zaspokojenie potrzeb
Wdrażanie
Lokalnych Startegii czeka budowa drogi gminnej
szeroki. Obejmuje on pomoc muje rolnik w formie refunda- mieszkańców miejscowości. To społecznych i kulturalnych
Rozwoju w ramach Programu wraz z parkingiem koło Cmenwłaśnie
mieszkańcy
określają
mieszkańców
wsi
oraz
promona świadczenie różnorakich cji, może wynieść do 100 tys. zł
Rozwoju Obszarów Wiejskich. tarza o wartości około 0,8 mln.
usług dla gospodarstw rolnych i pokryć do 50% kosztów kwa- priorytety i kierunki rozwoju wać obszary wiejskie. Mają
W
Planie Odnowy Miejscowo- Parafia Rzymskokatolicka w
lub leśnictwa, a także dla lud- lifikowalnych
poniesionych swojej miejscowości, dokonują umożliwiać rozwój tożsamości
ści
Nacław główną inwestycją Ostrowcu z pieniędzy uzyności. Sfinansować można na realizację zaplanowanego inwentaryzacji zasobów służą- społeczności wiejskiej, zachoprzeznaczoną do realizacji jest skanych ze środków Unii Eucych
odnowie,
oceniają
mocne
wanie
dziedzictwa
kulturowego
również działalność związaną z przedsięwzięcia. (dks)
i słabe strony oraz wskazują i specyfiki obszarów wiejskich budowa świetlicy wiejskiej z ropejskiej chce za 160.000
prowadzeniem sprzedaży hurinwestycje oraz przedsięwzię- oraz wpływać na wzrost atrak- dobudową remizy strażackiej. zł wymienić dach zabytINFORMACJA
cia aktywizujące społeczność cyjności turystycznej i inwe- Wniosek o dofinansowanie kowego kościoła w Krągu.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lokalną w okresie co najmniej 7 stycyjnej obszarów wiejskich. projektu o wartości 1,34 mln Zadania w Polanowie, Żydolat od dnia przyjęcia Planu Od- Zgodnie z Planem Odnowy zł został złożony w ramach na- wie i Krągu zostały złożone
w Polanowie informuje, że w dniach
nowy Miejscowości. Działania Miejscowości we wsiach: Jacin- boru na realizację projektów z także w ramach naboru z zaod 01.09.2010r. do 10.09.2010r.
wyznaczone
do realizacji przez ki, Gołogóra, Garbno, Rekowo, zakresu Odnowy i rozwoju wsi. kresu Odnowy i rozwoju wsi.
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
społeczność lokalną muszą Chocimino, Sowinko, Krytno, Na ocenę oczekuje także wnioczynny będzie w godzinach od 7°° do 18 °°
Monika Krasnosielska-Żak
wpływać na poprawę jakości Karsina, Rosocha, Powidz w sek o dofinansowanie inwesty-

Polanów

Amerykanie odwiedzili szkoły

Niezwykli goście odwiedzili Polanów. Delegacja złożona z członków Stowarzyszenia Partnerskiego z miasta Columbia z Ameryki
odwiedziła m.in. polanowskie szkoły podstawowe, a w gimnazjum spotkała się z uczniami, co było wyjątkowo miłą niespodzianką.
Okazją do wizyty były czerwcowe obchody „Dni Polanowa”. Na zdjęciu: Uczniowie klasy II gimnazjum wraz z (od prawej): Joe
Vogt, Ingrid Soraghan, Barbara Gundlach, Loretta Vogt, Tom Soraghan, Aleksandra Kalinowska, dyrektor szkoły. Pierwsza z
lewej: Magdalena Mazur- nauczycielka języka angielskiego.

Groźnie na drogach

Wypadek koło Krągu
Do kilku groźnych wypadków
doszło w sierpniu na terenie gminy Polanów. W piątek 27 sierpnia
w Kościernicy kierujący autem
osobowym zjechał na zakręcie na
przeciwny pas ruchu i uderzył w
jadący z przeciwka samochód dostawczy. Musieli interweniować
polanowscy strażacy, którzy uwalnili jedną, zakleszczoną w samochodzie osobę. Do szpitala zabrano
dwóch poszkodowanych. Z kolei
w sobotę 21 sierpnia, nietrzeźwy
rowerzysta spowodował kolizję w
Polanowie. Mając we krwi prawie
2 promile 54-letni mężczyzna wjechał na skrzyżowanie i uderzył w
skręcający pojazd.
W środę 4 sierpnia, około godziny 9.00 miał miejsce wypadek na
drodze 205 ze Sławna do Polano-

wa. Do zdarzenia doszło około 3
kilometry za Krągiem, w okolicy
niebezpiecznego zakrętu. Zderzyły
się dwa mijające się samochody, z
których jeden prawdopodobnie zjechał na sąsiedni pas ruchu. Służby
porządkowe szybko znalazły się na
miejscu w celu usunięcia aut, jednak ruch był przez pewien czas zablokowany. Kierowcy, obaj pochodzący z okolic Polanowa, zostali
przewiezieni do szpitala. W tym
miejscu często dochodzi do wypadków. Liczne niebezpieczne zakręty
i nierozważna, najczęściej zbyt
szybka jazda kierowców to główne przyczyny kolizji. Na początku
tego tygodnia doszło do jeszcze
jednego, tym razem śmiertelnego
wypadku na tej samej drodze.
(ks)
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Polanów

Świetlica Deszcz nie zaszkodził hojności
jak nowa

Trwają prace remontowe w świetlicy w Gołogórze. Wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie mają być zakończone jeszcze w tym roku.

Nacław

Poświęcą kościół

Już w najbliższą niedzielę (5.09) wielka uroczystość w Nacławiu.
Z udziałem biskupa Edwarda Dajczaka zostanie tam poświęcony
nowowybudowany kościół. Należący do parafii w Szczeglinie,
został zbudowany przy wydatnej pomocy mieszkańców Nacławia.
Na poświęcenie zapraszają ks. Dariusz Szyba, proboszcz parafii
w Szczeglinie oraz członkowie rady budowy kościoła. Początek
uroczystości o godz. 17.

Żydowo

Zapraszają
na dożynki

Wszystkim w pamięci zostały zorganizowane w ubiegłym roku,
w Polanowie dożynki powiatu koszalińskiego
Pod hasłem „Pomorskie trady- zentują przetwory, wypieki i
cje, polsko - niemieckie Święto płody rolne. Zostanie tu takPlonów” w Żydowie w dniach że utworzone polsko - nie10-11.09. odbędą się Dożynki mieckie stoisko promocyjne,
Gminne. W obchodach święta na którym zaprezentowane
plonów wezmą udział goście z będą walory gminy Polanów i
Niemiec z partnerskiego miasta Rothenklempenow.
PodRothenklempenow. Pierwszy czas festynu rozegranych
dzień będzie miał charakter zostanie wiele konkurencji,
spotkań integrujących part- min.: Turniej Sołectw, Sołnerów polskich i niemieckich. tys Roku, Najładniejszy WieDzień rozpocznie się spo- niec , Przysmak Regionu.
tkaniem gości niemieckich z Podczas trwania imprezy odbęwładzami i rolnikami gminy dzie się jarmark rękodzieła artyPolanów na XXIII Targach stycznego, przetworów domoRolnych "Agro Pomerania" w wej roboty, loteria fantowa oraz
Barzkowicach, następnie od- atrakcje dla dzieci. Na scenie
będą się polsko - niemieckie wystąpi grupa "Antoś Szprycha"
warsztaty kulinarne. Drugie- i kapela góralska "Po ćmoku".
go dnia odbędą się uroczy- Impreza zakończy się zabawą
ste obchody Święta Plonów. ludową. Na realizację imprezy
Rozpoczną się one mszą dzięk- zostało przyznane dofinansowaczynną w kościele parafial- nie w kwocie 10 028,00 EUR.
nym w Żydowie. Następnie Dożynki Gminne pod nazwą
barwny korowód uda się na "Pomorskie tradycje, polsko miejsce festynu przy szkole niemieckie Święto Plonów" zopodstawowej. Tutaj zostanie stały dofinansowane przez Unię
odtworzony ceremoniał żniw- Europejską ze środków Euny a tuż po nim odbędzie się ropejskiego Funduszu Regioprezentacja zespołów i kapel nalnego oraz budżetu państwa
ludowych. Sołectwa biorące (Fundusz Małych Projektów
udział w uroczystości przygo- Interreg IVA Euroregionu Potują stoiska, na których zapre- merania).
(POKiS)

Festyn parafialny cieszył się wielkim powodzeniem wśród
mieszkańców Polanowa (powyżej).
Kościółek wyremontowany dzięki hojności parafian (po prawej)
W roli licytujących doskonale spisali się Dariusz Kalinowski i
Zenon Dropko (na dole po prawej)
Chociaż nawałnica i gradobicie,
które niespodziewanie przeszły nad Polanowem w ostatnią
niedzielę przerwały festyn parafialny po 3,5 godzinach, to i
tak zakończył się on sukcesem i
zgromadził wielu ludzi dobrego
serca.
Tegoroczny, szósty już, festyn
odbył się pod hasłem „Wdzięczni za dobro”. Choć niestety był
on wyjątkowo krótki, to zdążyły się odbyć liczne konkursy,
występy lokalnych zespołów,
loteria i licytacje. Niebywałą
atrakcją był kącik kulinarny,
gdzie można było skosztować
m.in. słodkich wypieków i bigosu myśliwskiego, ufundowanego przez Koło Łowieckie
„Dzik”. Przygotowano także 4
tysiące przeróżnych pierogów
oraz 2 dziki.
W czasie spotkania sprzedawano także cegiełki, a dzieci mogły pojeździć na kładach.
Całkowity dochód uzyskany
podczas festynu - 17 tysięcy
złotych, zostanie przeznaczony
na odrestaurowanie kościelnych
zabytków. Pieniądze uzyskane
podczas wcześniejszych edycji
także posłużyły na ten cel. Udało się między innymi ustawić
obelisk papieski, wyremontować mały kościół, zainstalować
zegar na wieży kościelnej oraz
poprawić mechanizm dzwonów.
Największym dotychczasowym
sukcesem jest jednak, wart 600
tysięcy złotych, nowy dach
dużego kościoła. 400 tysięcy
zostało pozyskane ze środków
ministerialnych, 50 tysięcy to
dotacja gminy, a 150 tysięcy
to składki i zbiórki, pozyskane
także podczas festynów, bez

czego całość inwestycji nie mogłaby ruszyć.
Podczas tegorocznej zabawy
nie zabrakło również wyjątkowych gości. Na festyn zaproszeni zostali Państwo Gaj z
Zastawu Polanowskiego, którzy
przyjmowali u siebie polanowskich strażaków, walczących
tam ze skutkami powodzi.
Ksiądz Dziekan- Roman Śledź
oraz Dariusz Kalinowski, przewodniczący Rady Parafialnej
pragną podziękować wszystkim
uczestnikom i sponsorom za ich
wkład w organizację festynu, za
otwartość i okazaną dobroć serca i już dziś serdecznie zapraszają na kolejny festyn parafialny, który odbędzie się w ostatnią
niedzielę sierpnia przyszłego ro
ku.
(JJ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o świadczenia alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy tj.
obowiązujący w terminie od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 roku, przyjmowane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia
2 sierpnia br. w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami są przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj. od godziny 7.00 do 15.00, w każdy
czwartek od 7.00 do 17.00. Dodatkowo w dniach od 1 września do 10 września 2010r., wnioski będą przyjmowane od godziny 7.00 do 18.00.
Na podstawie złożonych wyżej wymienionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami będzie ustalane prawo do świadczeń alimentacyjnych Druki wniosków są do pobrania: w Dziale Świadczeń Rodzinnych M-GOPS Polanów pokój nr 7
Przypominamy, że prawo do świadczeń alimentacyjnych jest uzależnione między innymi od:
- sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 725 zł,
- bezskuteczności egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu (w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku)
Jednym z dodatkowych warunków przysługiwania świadczeń jest fakt zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
świadczeniowy, w którym otrzymuje się świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Informujemy, że wnioski o świadczenia alimentacyjne
należy złożyć w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby.
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Wakacyjne mig
czyli nasi na letnich

Dadzewo

Kilkaset osób z miasta i gminy Polanów miało okazję czynnie uczestniczyć w letnim wypoczynku. W organizowanie wycieczek, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych
form spędzania wolnego czasu zaangażowały się Urząd Miejski w Polanowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, poszczególne
sołectwa, Kuratorium Oświaty ze Szczecina a nawet prywatni sponsorzy.
Mieszkańcy
Sołectwa Dadzewo wyruszyli
na spotkanie z dinozaurami do Parku Dinozaurów
w Łebie. Prehistoryczne
stworzenia wyłaniały się
spośród zarośli, czekały na
nich za zakrętem, bądź też
ukrywały się wśród drzew
a wokół rozlegały się ich
porykiwania.
Niektórzy
zostali schwytani w szpony
tych ogromnych zwierząt,
ale znaleźli się też śmiałkowie, którzy dobrowolnie
wkładali głowę w ich paszczę. Sympatycy paleontologii mogli obejrzeć amonity,
kości, zęby a nawet ...hm...
odchody, dawno wymar-

łych ssaków. Kontrastem
dla prehistorycznych zwierząt było mini - zoo, w którym mogliśmy popatrzeć na
zwierzęta bliżej nam znane;
kucyki, osiołki, muflony
czy też dumnie kroczące
lamy. W międzyczasie tancerki z Dadzewa mogły zaprezentować umiejętności
taneczne na scenie, pląsając w rytm country. Dużym
powodzeniem cieszył się
plac zabaw, na którym i
duzi i mali znaleźli coś dla
siebie. Zjeżdżalnie, rynny,
wszelkiej maści huśtawki i
karuzele zostały wręcz okupowane przez dzieci i młodzież. Jeszcze tylko zakup

Dadzewo

pamiątek, łakoci i upojeni
cudnymi wrażeniami pożegnaliśmy dinozaury. Organizatorem wycieczki było

Sołectwo Dadzewo przy
współpracy z Polanowskim
Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Bożenice, Buszyno, Krąg

Wie

Najdłuższą deskę świata (długość 36.83 m), a także dom przewrócony do
sołectw Wietrzno, Chocimino i Żydowo podczas wycieczki do skansenu w S
Organizatorami wyprawy byli wspólnie sołtysi i Rady Sołeckie z Wietrzna i
na wstępie ciekawostkami wycieczkowicze mogli obejrzeć przetransportow
na Syberię. Byli też w bunkrze tajnej, działającej podczas II wojny światow
odgłosy wojny. Dużą atrakcję stanowił pobyt w domu do góry nogami. Spa
także wiele śmiechu i uciechy. Po posiłku i tak zwanym "czasie wolnym" pe

Rzeczyca Wielka

W ostatnią niedzielę lipca
40 mieszkańców sołectw
Bożenice, Buszyno i Krąg
(choć nie tylko) miało
okazję uczestniczyć w autokarowej wycieczce do
Lichenia oraz Biskupina.
Po przyjeździe do Lichenia, podróżnicy w małych
grupach bądź indywidualnie zwiedzali obiekty sakralne oraz uczestniczyli
w nabożeństwach. Następnie wszyscy uczestni-

cy wyprawy udali się do
lasku grąblińskiego k. Lichenia, gdzie znajduje się
kamień, z odbiciem stóp
Matki Bożej, tam również
oddano cześć Matce Bożej. Natomiast w drodze
powrotnej w godzinach
popołudniowych
zwiedzano Muzeum Archeologiczne w Biskupinie oraz
znajdujące się tam osady
i wykopaliska pierwszych
Słowian.

Podobnie jak w ubiegłym
roku, tak również i tym
razem
wycieczkowicze
zwiedzili atrakcyjne miejsca i doznali wielu pozytywnych wrażeń. Jednak
w tym roku podczas pobytu w Licheniu i Biskupinie
turystom
towarzyszyła
świetna pogoda, co też
miało wpływ na zadowolenie ze wspólnej zabawy i
dobry nastrój po powrocie
z wycieczki.

Był to już trzeci wspólny
wakacyjny wyjazd organizowany przez Ignacego
Włodarczaka, radnego tutejszego okręgu i Romana
Giłkę, sołtysa sołectwa
Buszyno, a także rady sołeckie Sołectwa Bożenice
i Buszyno, przy udziale
Polanowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu oraz firmy „Maro Tur” Mirosława Wąsowskiego.
(rg)

Dzieci z Sołectwa Rzeczyca Wielka pojechały na wycieczkę do parku Dinoz
i wielki obszarowo park Dinozaurów. Przepięknie położony na obszarze blis
Dzięki wycieczce poznawali poszczególne okresy z dziejów Ziemi. Podczas
100 gadami, a wśród nich z dwoma kolosami Seismosaurusem mającym 45 m
metrów.
- Namacalnie i wszystkimi zmysłami czuliśmy klimat tamtych okresów w dz
lat temu. Gościliśmy również w pradawnej chacie oraz w grotach przedstaw
ZOO gdzie najmniejsi globtroterzy mogli karmić kozy, owce, daniele, jeleni
cy.
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gawki
wojażach

etrzno, Chocimino i Żydowo

góry nogami oraz wiele innych atrakcji mieli okazję zobaczyć mieszkańcy
Szymbarku.
Chocimina oraz Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Poza wspomnianymi
wany z Syberii dom Sybiraka pociąg, jakim wywożono polskich zesłańców
wej, organizacji Gryf Pomorski Tu dzięki symulacji nalotu mogliśmy poczuć
acer po suficie-podłodze wywoływał zaburzenia równowagi ale przysparzał
ełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do domu. Było suuuperrr!!!

zaurów w Łebie. Mieli okazję zobaczyć jedyny w Polsce tak rozbudowany
sko 20 ha. w otoczeniu lasów, stawów, trzęsawisk i naturalnej przyrody.
s spaceru ścieżkami, mostami i kładkami poprzez trzciny obcowali z około
metrów długości i jedynym w Polsce Brachiosaurusem z wysokością 13

ziejach Ziemi, widząc jak wyglądało i jak rozwijało się życie setki milionów
wiających życie i pochówek Neandertalczyków. Odwiedziliśmy także Mini
ie i wiele innych oraz ujeżdżać kucyki – wspominają wyprawę jej uczestni-

Wydarzenia
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M-GOPS Polanów

W poczekalni koszalińskiego dworca PKP
przed wyjazdem do Murzasichle
Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miejskiego w Polanowie
dzieci mogły wyjechać na wymarzony wypoczynek w góry.
W polskich Tatrach, w miejscowości Wisełka, na dwóch turnusach wypoczywało łącznie
60-cioro młodych mieszkańców
miasta i gminy Polanów. Organizatorem I turnusu (w terminie:
09.08.2010 – 18.08.2010r) była
Fundacja Pomocy Dzieciom i
Młodzieży im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Szczecinie. Z ich strony pokrywany
był koszt transportu autokarem.
Opiekę w czasie podróży sprawowali pracownicy M-GOPS.
Na ten turnus pojechały dzieci
wytypowane w nagrodę przez
sołtysów i szkoły z terenu naszej gminy. Turnus finansowany przez UM Polanów.
II turnus odbył się w terminie
18.08.2010 – 27.08.2010r. W
tym przypadku, podobnie jak w
poprzednio, organizatorem była
Fundacja Pomocy Dzieciom i
Młodzieży im. Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego ze Szczecinie a dofinansowanie z Urzędu
Miejskiego z Polanowa.
Istniała możliwość wyjazdu na
kolonie za pełną odpłatnością
.Z tej możliwości w pierwszym
turnusie skorzystało dwoje
dzieci, w drugim tylko jedna
dziewczynka pojechała za pełną odpłatnością.
Na nieco innych zasadach wypoczywało 25 „polanowskich”
dzieci w Murzasichle. Turnus (w terminie: 04.08.2010
- 17.08.2010r.) organizował
TKKF ze Szczecina, który pokrywał również koszt transportu z Koszalina do Zakopanego.
Dzieci zostały przywiezione
przez rodziców do Koszalina,
na dworzec PKP, gdzie była
zbiórka (pracownik socjalny
przekazał całą grupę wraz z
kartami kwalifikacyjnymi wychowawcom) i wsiadły do po-

M-GOPS Polanów

ciągu osobowego do Szczecina.
Tam przesiadły się do pociągu
kolonijnego do Zakopanego.
Podczas podróży objęte były
opieką wychowawcy kolonijnego. Kryterium kwalifikacyjnym
na ten turnus stanowił dochód
na osobę w rodzinie – nieprzekraczający kwoty 351zł. Turnus finansowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Szczecinie.
Dwoje dzieci, w związku z
trudną sytuacją rodzinną, po
konsultacji z organizatorem,
pojechało pomimo niewiele
wyższego dochodu na osobę w
rodzinie niż kryterium dochodowe.
- Należy nadmienić, że kwalifikacją na wszystkie rodzaje
wypoczynku zajmowali się pracownicy M-GOPS w Polanowie. Do nich również należało
informowanie o czasie wyjazdu i powrotu dzieci z kolonii.
W siedzibie naszego ośrodka
dostępne również były wszyst-

kie niezbędne dane dotyczące
zakwaterowania oraz adresów
wszystkich kolonii - mówi Małgorzata Popowicz, kierownik
MGOPS w Polanowie.
Na kolonię w Murzasichlu
można było zakwalifikować jedynie dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej. W
przypadku tego wyjazdu również obowiązywało kryterium
dochodowe, więc dzieci wcześniej bardzo zainteresowane
wyjazdem a niespełniające tego
warunku, nie mogły wypełnić
i złożyć kart kwalifikacyjnych.
Podczas poszukiwania dzieci
chętnych na wypoczynek letni
niektóre zrezygnowały ponieważ zarabiały pieniądze podczas zbioru runa leśnego i truskawek .Należy też zaznaczyć,
że bardzo dobrze współpracowało nam się z przewoźnikiem
– p. Mirosławem Wąsowskim,
który na każdą naszą prośbę reagował natychmiast. (mgops)

Miejsce wypoczynku w Murzasichle
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że wnioski o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy ( tj. obowiązujący od 1 listopada 2010
roku do 31 października 2011 roku), będą
przyjmowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia 1 września br. w pokoju nr 7 ul.
Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w godzinach
pracy Ośrodka tj. od godziny 7.00 do 15.00 ,
w każdy czwartek od 7.00 do 17.00. Dodatkowo w dniach od 1 września do 10 września
2010r. wnioski będą przyjmowane od godziny
7.00 do 18.00.
Na podstawie złożonych wniosków
wraz z wymaganymi dokumentami będzie
ustalane prawo do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może
przekraczać 504 zł lub 583 zł w sytuacji, gdy
członkiem rodziny jest dziecko posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności.

Ważne sprawy
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Polanów

W oczekiwaniu na pierwszy dzwonek

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Wydaje się, że tylko kilka dni minęło od zakończenia roku szkolnego, a już trzeba z powrotem do szkoły. Na zdjęciu dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Bukowie chwilę przed ostatnim dzwonkiem w roku szkolnym 2009/2010
W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
Do nowego roku szkol- wek nie odbyły się w okresie waka- w Polanowie. - Większość prac uzyskało tytuł nauczyciela zawożycia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podnego na terenie gminy Polanów cyjnym gruntowne remonty, ale jak została sfinansowana ze środków dowego.
stawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
przygotowuje się 8 placówek zawsze wykonano prace konser- własnych oraz składek rodziców.
Od 1 września do szkół i przedRatownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy meoświatowych, w tym: 1 przedszko- wacyjne w celu poprawy estetyki,
Choć wakacje trwały szkoli ruszy łącznie 1232 uczniów.
dycznej w następujących sytuacjach:
le, 5 szkół podstawowych, 1 gim- m.in. odmalowano korytarze czy to nie był to czas odpoczynku dla Wszystkim życzymy powodzenia
nazjum oraz Zespół Szkół Ponad- sale lekcyjne - mówi Dariusz Kali- nauczycieli. Sześciu z nich przy- w zdobywaniu nowej wiedzy i
1.w razie wypadku, urazu
gimnazjalnych.
nowski, dyrektor Zespołu Admini- stąpiło do egzaminu na nauczycie- umiejętności.
2.porodu
(JJ)
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, - W żadnej z wymienionych placó- stracyjno - Ekonomicznego Szkół la mianowanego, pięciu kolejnych

powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

Dyrektorzy przed nowym rokiem szkolnym

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

Rozmowa z Elżbietą Sekułą,
dyrektorem Przedszkola
Gminnego w Polanowie.
- Wakacje to czas remontów i
modernizacji. Czy takie prace
były przeprowadzane także w
przedszkolu?
- W przedszkolu takie prace
wykonywane są nieustannie.
Ale w czasie wakacji rzeczywiście odnowiliśmy łazienki dla maluchów, w miarę
możliwości odmalowaliśmy
pomieszczenia, a także zakupiliśmy nowe zabawki na
plac zabaw. Pieniądze na ten
sprzęt- 4 tysiące złotych, udało nam się pozyskać z loterii
fantowej, która odbyła się
podczas obchodów „Dni Polanowa”. Łączny koszt wszystkich prac remontowych w tym
okresie to ok. 8 tysięcy.
-Ile dzieci zacznie z tych przedszkolnych zabawek korzystać
na początku września?
- Łącznie po rekrutacji przyjęliśmy 147 dzieci. Z dumą mogę
powiedzieć, że w odpowiedzi

na coraz większe zapotrzebowanie, udało nam się utworzyć jeden nowy oddział, czyli w sumie mamy ich już 7, w
tym: 1 grupę 3-latków, 1 grupę 4-latków, 2 grupy 5-latków
oraz 3 oddziały 6-latków.
- Z czego mogą korzystać podopieczni przedszkola w czasie
swojego tu pobytu?
- Mamy szereg finansowanych
przez gminę, czyli bezpłatnych
dla rodzica zajęć. Dzieci są
pod opieką logopedy, mają do
dyspozycji koło przyrodnicze
i teatralne, a także gimnastykę korekcyjno- profilaktyczną
oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Dodatkowo organizowane są także wyjazdy na
halę sportową.
- A zajęcia odpłatne?
- Dla chętnych organizowane
są zajęcia z rytmiki. Ponad
to, już od kilku lat, raz w roku
całym przedszkolem udajemy
się do kina w Koszalinie oraz
do teatru w Słupsku, co jest
dla maluchów ogromną atrakcją. Raz w miesiącu natomiast
to nas odwiedzają niezwykli
goście. Udajemy się wtedy do
domu kultury na koncerty filharmoniczne.
- To rzeczywiście mnóstwo
atrakcji dla takich szkrabów.
- A ponad to bierzemy jeszcze
udział w wielu imprezach cyklicznych, takich jak Jasełka
czy Dzień Dziecka oczywiście.
W tym roku, po raz pierwszy,
będziemy także organizatorami Dnia Babci i Dziadka.
- Dziękuję serdecznie za rozmowę.
(JJ)

Rozmowa z Sławomirem Wruszczakiem, dyrektorem Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Polanowie.
- Wakacje dobiegają końca. Czas
pomyśleć o szkole. Ilu uczniów
rozpocznie naukę w ZSP już w
najbliższą środę?
- Naukę rozpocznie prawie 80
osób, z czego do pierwszej klasy
pójdzie 24. Należy zaznaczyć, że
ze względu na niż demograficzny,
który znowu nas dopadł, jest to
najmniejszy rocznik, jaki do tej
pory mieliśmy.
- Jak zakończył się ostatni rok
szkolny? Czy wyniki matur są zadowalające?
- Do egzaminu maturalnego przystapiło 33 uczniów. Zdawalność w
LP to 100%, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, natomiast w LO
wynik ukształtował się na poziomie 77%, co ogólnie daje nam 85%
pozytywnych rezultatów. Liczymy
na to, że 5 osób, które w ostatnim
czasie przystąpiło do egzaminów
poprawkowych zdoła polepszyć
swój wynik, co także podniesie
poziom zdawalności.
- Jakie kierunki kształcenia mają do
wyboru nowi uczniowie?
- W skład zespołu szkół wchodzi
liceum ogólnokształcące oraz profilowane. W związku z tym mamy
dość szeroki wahlarz możliwości.
W LO jest to klasa z rozszerzonym

programem nauczania języka obcego i informatyki oraz, ciesząca
się ogromną popularnością, klasa
o profilu humanistyczno-dziennikarskim. W LP natomiast mamy do
wyboru klasę o profilu ekonomiczno – administracyjnym i o profilu
zarządzanie informacją.
- Czy na ten rok przygotowaliście
coś nowego w ofercie kształcenia?
Może jakieś zajęcia pozalekcyjne?
- Nie mamy nic nowego, ale dalej
będziemy rozwijać już istniejące
koła zainteresowań. Priorytetem
dla nas jest sport, w którym odnosimy znaczne sukcesy oraz, ze
względu na zainteresowanie, koło
dziennikarskie. Stawiamy także
na języki obce i informatykę. Poza
tym, z innych dziedzin działalności, funkcjonuje u nas koło honorowego krwiodawstwa, do którego
chcemy uczniów zachęcać.
- A jeśli chodzi o remonty i modernizacje? Czy były one przeprowadzane w czasie wakacji?
- Nie mieliśmy większych remontów, ale korytarze i szatnie zostały odmalowane w 100%, a także
odnowiliśmy jedną salę lekcyjną.
Wszystko zostało sfinansowane ze
środków własnych.
- Czy w nowym roku szykują się
jakieś zmiany kadrowe?
- Pożegnaliśmy nauczycielkę matematyki, która wyjechała z Polanowa. Jej miejsce zajmie, pochodząca
ze Sławna, Kamila Anna Adamek,
początkujący nauczyciel. Liczymy
na udaną współpracę.
- Czy przewidziane są jakieś szczególne atrakcje i imprezy na najbliższy rok?
- Z dumą mogę powiedzieć, że na
początek października zaplanowany jest, pierwszy w historii szkoły, zjazd absolwentów. Planujemy
zgromadzić 6 roczników. Będzie to
z pewnością spore przedsięwzięcie,
ale też wielka radość dla szkoły i
uczniów. Tą imprezą mam nadzieję zainicjować starania o nadanie
szkole imienia w przyszłości.
- Dziękuję za rozmowę.
(JJ)
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Rozmaitości/Rozrywka

Jest takie miejsce na ziemi...

Johanes czyli Kamienna Góra albo zaginiona fabryka
Wędrując przez las w okolicy Gołogóry, na południowym krańcu dawnego
sławieńskiego powiatu nagle możemy napotkać niezwykłą budowlę. W leśnej
głuszy wyrasta przed nami ...
potężna ściana betonu. Wrażenie jest pioronujące:
stoi w gęstym lesie od kilkudziesięciu lat przez nikogo nie ruszana, a jej niemal
dwudziestometrowe ściany
porasta mech Jest to dawna
fabryka kamienia tłuczonego (podobno). Została wybudowana przez Niemców
tuż przed wojną albo na sa-

mym jej początku. Jak długo
funkcjonowała, i do czego
na prawdę służyła nie wiadomo. Rzekomo miały być
do niej zwożone kamienie z
całej okolicy. Tu je kruszono,
sortowano i wysyłano dalej.
Solidne betonowe ściany
budowli sugerują jednak,
że obiekt mógł mieć jakieś
inne przeznaczenie niż to o
którym można oficjalnie się
dowiedzieć.
Obecnie, zapomniany obiekt
służy jako miejsce treningowe dla amatorów wysokogórskiej wspinaczki.
(sim)

Fabryka kamienia na widokówce z 1941 r.
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Żydowo

Nowy
proboszcz

Od 5 sierpnia
opiekę nad parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Żydowie przejął nowy
proboszcz - ksiądz Witold
Karczmarczyk. W duszpasterskiej posłudze zastąpił
ks. Jana Stankiewicza, który
przyszedł tu po zmarłym w
marcu ubiegłego roku, księdzu Wiesławie Kocu. Wiesław Koc był ponad 20 lat
związany z Żydowem.
Nowy proboszcz przez
ostatnie dwa lata pełnił posługi kapłańskie w Czarnem.
Serdecznie witamy księdza
u nas i życzymy długich i
owocnych lat współpracy!
(jj)

Polanów

Mostek prawie gotowy

Ważne dla rolników!

Już można występować
o rolnicze renty
Od 1 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie
rent strukturalnych. Dzięki zabiegom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Komisji Europejskiej udało się
wynegocjować i wygospodarować w budżecie PROW 2007-2013
dodatkowych ponad 365 mln euro na realizację działania „Renty
strukturalne”. Zwiększenie tych środków finansowych umożliwi
przeprowadzenie w tym roku naboru wniosków o przyznanie takiego wsparcia.

Do 15 września potrawają prace przy mostku, przy ulicy Partyzanckiej. Obiekt jest już prawie gotowy.
W ciągu kilku dni ma się wzbogacić o barierki. Wykonawca, firma PB Soroko z Koszalina, zapewnia, że
termin wykonania prac zostanie dotrzymany. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg z Koszalina.

***
ale nie dogonił. Nagle słyW dowód przyjaźni Bush z szy gdzieś za sobą szelest i
Putinem zamienili się sekre- kątem oka dostrzega zbliżatarkami. Po jakimś czasie jącego się lamparta. Zadrżał
sekretarka Busha telefonuje ze strachu, przed oczami
do niego z Rosji.
przeleciało mu całe życie.
- Szefie, ja tutaj nie wytrzy- Wtem jednak patrzy, a kamam. Kazano mi związać wałek dalej w trawie leżą
włosy, założyć stanik i po- jakieś poobgryzane szczątdłużyć spódnicę.
ki.”Może nie wszystko
Wkrótce do Putina telefonu- stracone”- myśli pudelek i
je ze Stanów jego sekretar- dopada padliny. Lampart
ka.
wyłazi z krzaków, patrzy - a
- Szefie, ja tutaj nie wytrzy- tam jakiś dziwaczny mały
mam! Kazano mi rozpuścić stwór coś je, ciamka, mlawłosy, zdjąć stanik i tak ska. Lampart już - już ma
skrócić spódnicę, że lada na niego skoczyć, ale słyszy
moment będzie mi widać jak stwór mruczy do siebie:
kaburę i jaja.
„Mmmm... jaki smaczny ten
***
lampart...rarytas... mięsko
Pewna pani wybrała się do palce lizać... a kosteczki Afryki na safari i zabrała ze co za rozkosz...”. Lampart
sobą swojego pupila-pudel- przeraził się i dał nura w
ka. W trakcie wyprawy pie- krzaki. „Całe szczęście, że
sek wypadł z jeepa, czego mnie nie widział ten mały
nikt nie zauważył. Biegł za diabeł, bo zeżarłby mnie jak
samochodem, biegł, biegł... dwa razy dwa” - myśli ucie-

kając. Pudelek odetchnął,
ale zauważył, że na drzewie
siedzi małpa, która najwyraźniej obserwowała całą
sytuację, bo minę ma zdziwioną. Nagle małpa puszcza
się biegiem za lampartem i
wrzeszczy. „Oj, niedobrze” myśli pudelek. „Ta cholerna
małpa wszystko mu wygada.
Co robić?” Małpa faktycznie
dopada lamparta i opowiada
mu, jak to został wystrychnięty na dudka. Lampart
zdenerwował się strasznie..
Kazał małpie wsiąść mu na
grzbiet i wrócić ze sobą na
polankę, żeby była świadkiem tego, jak rozprawi się
z tym stworem. Wracają,
patrzą, a tam pudelek rozwalony na grzbiecie, dłubie
w zębach pazurem i gada do
siebie:”Gdzie do cholery ta
małpa? Wysłałem ją po kolejnego lamparta, a ta, nie
wraca i nie wraca”

. Szacuje się, że ponad 6 ty- niu emerytalno-rentowemu
sięcy rolników, którzy prze- rolników (w KRUS). Nie
każą swoje gospodarstwa można zalegać z zapłatą nanastępcy lub innemu rolni- leżności do KRUS z tytułu
kowi i zrezygnują z prowa- tego ubezpieczenia. Wniodzenia działalności rolniczej skodawca musi również pootrzyma taką pomoc. Będzie siadać numer producenta w
to ostatni nabór wniosków prowadzonej przez ARiMR
na działanie "Renty struktu- ewidencji producentów .
ralne" finansowany ze środ- Gospodarstwo rolne przeków PROW 2007 - 2013. znaczone do przekazania
Biura powiatowe Agencji następcy powinno mieć co
Restrukturyzacji i Moderni- najmniej 3 hektary użytków
zacji Rolnictwa będą przyj- rolnych w województwach:
mowały wnioski o przyzna- małopolskim,
podkarpacnie rent strukturalnych od 1 kim, śląskim i świętokrzydo 10 września br. Termin skim, a w pozostałych
ten został podany do pu- województwach minimum
blicznej wiadomości przez - 6 hektarów. Przy czym poPrezesa Agencji Restruktu- wierzchnia
gospodarstwa
ryzacji i Modernizacji Rol- (docelowego), które powstanictwa Tomasza Kołodzieja nie po przejęciu gruntów
30 lipca, za pośrednictwem nie może być mniejsza niż
dziennika o zasięgu ogólno- średnia powierzchnia gopolskim i regionalnym oraz spodarstwa rolnego w kraju
strony internetowej ARiMR. (obecnie 10,15 ha). NatoO przyznaniu rent struktu- miast, jeśli jest przekazywaralnych nie będzie decydo- ne gospodarstwo większe
wała kolejność złożonych niż 10 ha na powiększenie
wniosków, dlatego nie ma innego, to wielkość docepotrzeby tworzyć kolejek lowego gospodarstwa musi
przed biurami powiatowy- być większa co najmniej o
mi ARiMR. Pomoc przy- 10 proc. od gospodarstwa
znawana będzie bowiem przekazywanego.
Wniowedług liczby punktów ran- skujący o rentę strukturalną
kingowych. Najwyżej punk- oraz jego małżonek powinni
towane będą te wnioski, w przekazać wszystkie użytki
których rolnicy przekażą rolne, stanowiące zarównastępcom największą po- no ich współwłasność jak
wierzchnię użytków rolnych i własność odrębną. Mogą
i dodatkowo nowopowstałe jednak pozostawić sobie
gospodarstwo będzie miało łącznie do 0,5 ha użytków
największą powierzchnię. rolnych wraz z siedliskiem
O renty strukturalne mogą i prowadzić tam działalność
ubiegać się osoby, które rolniczą, służącą wyłączukończyły 55 lat, lecz nie nie zaspokajaniu potrzeb
osiągnęły wieku emerytal- własnych oraz osób pozonego i nie mają ustalonego stających we wspólnym
prawa do emerytury lub gospodarstwie domowym.
renty. Wymagane jest, aby Gospodarstwo trzeba przerolnik prowadził działal- kazać wyłącznie poprzez
ność rolniczą nieprzerwanie przeniesienie jego własnoprzez co najmniej 10 lat bez- ści na rzecz jednego rolnika,
pośrednio poprzedzających który posiada już gospodarzłożenie wniosku i podlegał stwo rolne bądź na następcę w tym okresie oraz w dniu czyli osobę w wieku poniżej
złożenia wniosku o rentę 40 lat, która rozpocznie prostrukturalną
ubezpiecze- wadzenie działalności rolni-

czej po raz pierwszy z dniem
przejęcia
gospodarstwa
rolnego od rolnika ubiegającego się rentę strukturalną.
Ponadto, osobie tej powinna
zostać wypłacona premia
dla młodych rolników przed
dniem wydania przekazującemu gospodarstwo rolne
decyzji o przyznaniu renty strukturalnej. Poza tym
przejmujący gospodarstwo
rolne powinien posiadać
odpowiednie kwalifikacje
zawodowe do prowadzenia
działalności rolniczej. W
przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz
następcy warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych może być spełniony w
terminie 3 lat od daty otrzymania decyzji przyznającej
pomoc w ramach działania
"Ułatwianie startu młodym
rolnikom". Ponadto, przejmujący gospodarstwo rolne
nie może mieć ustalonego
prawa do emerytury lub
renty, gdyż musi zobowiązać się do prowadzenia
osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach
rolnych przez co najmniej 5
lat. Konieczne jest również
złożenie wniosku o wpis
do ewidencji producentów,
a w przypadku następcyprzedłożenie w Agencji planu rozwoju gospodarstwa.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013
zł. Zostanie ona zwiększona
o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku
małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania
renty strukturalnej. Istnieje
również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane
zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni większej
niż 10 ha na rzecz osoby w
wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie
za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym
wnioskodawca
przekazał
gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jednakże
nie dłużej niż do osiągnięcia
65 roku życia.
		

(umg)
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Spławikowe IV Spartakiada Ognisk
Zawody
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Wędkarskie o
Puchar
Burmistrza
Uczestnicy spartakiady

Jedna z konkurencji
spartakiady

Eugeniusz Sominka, zwycięzca zawodów o
Puchar Burmistrza Polanowa
Takie ryby można było złoKlasa Okręgowa
wić podczas Spławikowych
Zawodów Wędkarskich o
Puchar Burmistrza Polanowa.
Odbyły się one nad Zalewem
Polanowskim. W zawodach
uczestniczyło 12 zawodników.
Końcowa klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I m-ce Sominka Eugeniusz
1260 pkt. zdobywca Pucharu
II m-ce Nowakowski Kazimierz 680 pkt
III m-ce Malinowski Jacek.
510 pkt
Podsumowanie i wręczenie
nagród odbyło się przy pieczeniu kiełbasek na grillu.
Puchar i nagrody wręczył
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa. To już kolejne
tak udane zawody o puchar
burmistrza Polanowa. Przez
wielu wędkarzy, także spoza
gminy zostały już one na
stałe wpisane do kalendarza
imprez
Organizatorami zawodów
byli :
Całkiem nieźle zainauguroKoło PZW o/ Polanów oraz
wali tegoroczne rozgrywki
Polanowski Ośrodek Kultury piłkarze Gryfa Polanów. w
i Sportu - fundator nagród i
dwóch dotychczas rozepoczęstunku
granych meczach zdobyli
(umg)
4 punkty i zajmują czwarte

Nagrody wręczał Krzysztof Ciuła

Nacław przed Rzeczycą Wielką i Bożenicą to wynik IV Spartakiady Ognisk
TPD. W konkurencjach sportowych rywalizowały drużyny: z Polanowa, Rzeczycy Wielkiej, Nacławia i Bożenicy. Po powitaniu dzieci przez Józefa Wilka,
przewodniczącego Rady Miejskiej w Polanowie oraz Ignacego Włodarczaka,
radnego i sołtysa wsi Bożenice rozpoczęły się przeróżne konkurencje sportowe pod czujnym okiem sędziów: Krzysztofa Ciuły i Tomasza Knitra. Najmłodsi
uczestniczyli w wyścigach w workach, w slalomie z piłką jak również w przeciąganiu liny. Najlepszą drużyną okazała się grupa z Nacławia, drugie miejsce
zajęła Rzeczyca Wielka, trzecie miejsce zajęły dzieci z Bożenicy i zaszczytne
czwarte miejsce zdobyła grupa z Polanowa. Po rozdaniu nagród wszyscy częstowali się słodyczami oraz piekli kiełbaski na ognisku

Pierwszy remis i zwycięstwo Gryfa
Klasa Okręgowa
I kolejka
Radew Białogórzyno - Gryf Polanów
1:1
Płomień Myśl. - Leśnik/Rossa/Zefir II Man. 1:1
Blękitni W. Głuszek St. Jar. - Saturn Mielno 2:8
Graf Bukówko - Kotwica II Kołobrzeg
0:2
Nemeton Strzekęcino - Mechanik Bobolice 2:5
Wrzos Wrzosowo - Olimp Gościno
3:4
Zryw Kretomino - Wybrzeże Biesiekierz 1:2
II kolejka
Wybrz. Biesi. - Leśnik/Rossa/Zefir II Man.
Gryf Polanów - Płomień Myślino
Saturn Mielno - Graf Bukówko (m. przeł.)
Olimp Gościno - Błęk. W. Gluszek St. Jar.
Mechanik Bobolice - Wrzos Wrzosowo
Kotwica II Koł. - Radew Białogórzyno

Tabela

1. Kotwica II Kołobrzeg
2. Mechanik Bobolice
3. Olimp Gościno
4. Gryf Polanów
5. Wybrzeże Biesiekierz
6. Saturn Mielno
7. Leśnik/Rossa/Zefir II Man.
8. Płomień Myślino
9. Radew Białogórzyno
10. Zryw Kretomino
11. Graf Bukówko
12. Nemeton Strzek.
13. Wrzos Wrzosowo
14. Błękitni W. Głuszek

2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2

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

1:1
5:0
5:1
4:1
6:0

8:0
9:3
9:4
6:1
3:2
8:2
2:2
1:6
1:7
1:2
0:2
2:5
4:8
3:13

miejsce w tabeli. W pierw- ka), a w drugim spotkaniu zwycięskiego meczu z
szym meczu rozegranym rozgromili na własnym bo- Płomieniem
na wyjeździe podopieczni isku Płomień Myślino 5:0
Nakład 2 500 egz.
trenera Grzegorza Majche- (bramki: Krasucki, Wilusz, Dodatek do Obserwatora Lokalnego.
ra zremisowali z Radewem Majcher, Wrona, Wojnarow- Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec. Druk: Rondo Koszalin
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. MC Skłodowskiej 1
Białogórzyno 1:1 (bram- ski). Na zdjęciu fragment Tel. 59 810 2770-59 810 2524-503 145 727

