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Dzieje się w sołectwach

Pięknieją miejscowości gminy Polanów. Za 100 tys. zł z Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w Polanowie oraz
w Gołogórze, Buszynie, Krytnie, Jacinkach, Rzeczycy Wielkiej, Warblewie i Dadzewie porządkowane są lub
powstają nowe obiekty, które długo będą służyły lokalnej społeczności.
Wszystko to dzięki zaangażowaniu i inicjatywie mieszkańców oraz pomocy Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Oprócz tego w sołectwach Dadzewo i Gołogóra realizowane są projekty w ramach grantów sołeckich, a w Sowinku z funduszy województwa zachodniopomorskiego remontowane jest boisko.
Na zdjęciu powyżej: Gołogóra realizuje granty sołeckie.
Więcej na str. 6

Doceniając trud i wysiłek
wkładany każdego dnia
w edukację dzieci i młodzieży
z okazji
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Uwaga!

Konkurs na 100 lat
Odzyskania
Niepodległości

Gmina Polanów

Czas dożynek

Dnia Edukacji
Narodowej
pragnę pogratulować sukcesów
i życzyć wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
wszelkiej pomyślności
oraz wiele satysfakcji z pracy.
				
			

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

				
			
			
				

Józef Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Polanowie

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Polanów przygotowuje się do obchodów
100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W związku z tym prosimy o pomysły związane ze
sposobem upamiętnienia tej rocznicy.
W szczegółności chodzi o wskazanie miejsca,
w Polanowie, w którym mógłby stanąć obelisk lub
tablica przypominająca o tym wydarzeniu.
Na Państwa propozycje czekamy do końca
2017 r., pod adresem e-mailowym:
k.augustyniak@polanow.eu

Czytaj na str. 4

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa
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Nocna i świąteczna
opieka zdrowotna
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Polanów

Na Powiatowym Forum
Sołtysów

Gmina Polanów

Pytanie do Burmistrza

Konkurs na najładniejszy
przystanek rozstrzygnięty!

Pogotowie wzywamy dzwoniąc na nr 999 lub 112
Dyżurny Zespół lekarza Rodzinnego ZOZ Polanów
telefon: 600 440 999

W jaki sposób sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Dyżurujący lekarz/pielęgniarka udziela porad
w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a
w przypadkach medycznie uzasadnionych - w
domu pacjenta.
W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka
realizują świadczenia nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej w domu chorego.
W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w ramach nocnej i świątecznej pomocy
POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia
stanu zdrowia:
* gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym
uszczerbkiem na zdrowiu
* zastosowane środki domowe lub leki dostępne
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
* zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie
przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni
wolne od pracy:
* zaostrzenie dolegliwości znanej choroby
przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
* infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w
podeszłym wieku
* bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
* bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania
leków przeciwbólowych
* biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci
lub osób w podeszłym wieku
* nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Czego nie można uzyskać korzystając
z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej
w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stosowane stale leki w związku ze
schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do
specjalisty.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać
po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma
najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka,
i do którego lekarza/ pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dla przypomnienia pacjentom:
Kiedy należy wezwać pogotowie?
Wzywać Pogotowie Ratunkowe powinniśmy
wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.
Pogotowie należy wezwać, gdy mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
* utrata przytomności
* zaburzenia świadomości
* wypadki komunikacyjne
* drgawki
* nagły, ostry ból w klatce piersiowej i zaburzenia rytmu serca
* nasilona duszność
* nagły ostry ból brzucha
* uporczywe wymioty zwłaszcza z domieszką
krwi
* masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
* masywny krwotok z dróg rodnych
* gwałtownie postępujący poród
* ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka,
duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
* zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy
gazami
* rozległe oparzenia
* udar cieplny
* wyziębienie organizmu
* porażenie prądem
* podtopienie lub utonięcie
* agresja spowodowana chorobą psychiczną
* dokonana próba samobójcza
* upadek z dużej wysokości
* rozległa rana, będąca efektem urazu
Czego nie załatwisz wzywając pogotowie?
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej
rozpoczętym leczeniem
recepty na stosowane stale leki w związku ze
schorzeniem przewlekłym
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
skierowania do specjalisty
badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego
Dyrektor ZOZ w Polanowie
lek.med. Marek Stachowicz
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Ważne telefony:

W życie weszły nowe zasady organizowania
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Od 1 października zadanie to realizują szpitale.
Gmina Polanów wraz z Zespołem Opieki Zdrowotnej podjęła działania, w efekcie których w
Polanowie nadal realizowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Polanowski ZOZ jest podwykonawcą zadań
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
W związku z tym w Mieście i Gminie Polanów
opieka ta realizowana jest po godzinie 18.00
do 8.00 rano w dni powszednie, oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
Przyjęcia stacjonarne lekarza (w Przychodni
ZOZ Polanów) odbywają się w dni wolne od
pracy i Święta w godzinach 9.00-11.00 i 17.0018.00.
W innych godzinach kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym-w razie potrzeby przyjedzie
do Przychodni.
Gabinet Zabiegowy czynny w dni wolne i Święta w godzinach 8.00 do 18.00.
W pozostałych godzinach, w razie pilnej potrzeby pomocy pielęgniarskiej - kontakt telefoniczny z Zespołem Lekarza Rodzinnego.

www.polanow.pl

Prace nad budową świetlicy w Świerczynie dobiegają końca. Kiedy nastąpi
otwarcie obiektu? Czy w
najbliższej przyszłości na
terenie gminy Polanów pojawią się kolejne świetlice?
Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski, sołtysi
wraz zespołem Olszyna
wzięli udział w trzecim
Powiatowym Forum
Sołtysów.

Sołectwami. Dyskusja dotyczyła też obowiązków i
spraw, którymi zajmuje się
sołtys, a przede wszystkim
jak musi zadbać o klimat na
swoim terenie.
Czas spotkania umilały wyLiderzy wsi powiatu ko- stępy zespołu Swaty oraz
szalińskiego spotkali się w zespołu Olszyna z Żydowa,
Dobrzycy (gm. Będzino). który zainscenizował krótką,
Między innymi rozmawiali ale zabawną i pouczającą
o istocie swojej roli w ma- scenkę nawiązującą temałych ojczyznach zwanych tem do spotkania. Jej tytuł to:

„Przybysze z miasta kontra
rdzenni mieszkańcy wsi”.
Po uczestnicy spotkania
udali się do ogrodów Hortulusa gdzie mogli zwiedzać
i podziwiać z wieży piękno
kwiatów i różnych kompozycji jakie można z nich
zrobić. Wyjazd sołtysów (14
osób wraz zespołem Olszyna został sfinansowany ze
środków gminy Polanów).
Dziękujemy
Sołtysi gminy Polanów.

Nasi ludzie sukcesu:

Grażyna
Peplińska
Podczas Dożynek Powiatowych, Grażyna Peplińska
- sołtys Nacławia, została
uhonorowana tytułem „Kobieta Aktywna Powiatu Koszalińskiego”.
Gratulujemy
Redakcja PWS

Żydowo

Umowa na remont drogi
podpisana

Pomału kończymy inwestycję budowy świetlicy w
Świerczynie. Chcemy, aby
już w listopadzie, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych
pozwoleń na użytkowanie,
oddać ją do użytkowania.
Bardzo się cieszę, że miesz-

kańcy sołectwa Świerczyna
będą mieli do dyspozycji
swoją świetlicę. Do tej pory
we wsi nie było miejsca na
spotkania.
Chcemy, aby w każdej większej miejscowości naszej
gminy pojawiło się takie
nowocześnie wyposażone
miejsce i czynimy ku temu
systematyczne
działania.
Kolejnym etapem na drodze
do realizacji tego celu będzie świetlica w Domachowie. W tym przypadku czekamy na podpisanie umowy
o dofinansowanie budowy
obiektu w kwocie 300 000
zł z Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej. Jeśli uda
się ją podpisać w tym roku,
jeszcze przed końcem grudnia ogłosimy przetarg na budowę tej świetlicy.
Czynimy również starania,
by nabyć grunt pod budowę
świetlicy w miejscowości
Cetuń. W ramach rewitalizacji miejscowości Cetuń
chcemy złożyć wniosek o

dofinansowanie w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego zagospodarowania przestrzeni publicznej we wsi, ale
wszystko wciąż przed nami.
Ponadto przygotowujemy się
do powiększenia świetlicy w
miejscowości Rosocha, poprzez nabycie drugiej części
budynku, w którym się ona
znajduje.
Wracając do nowo powstającej świetlicy w Świerczynie,
należy również wspomnieć,
że w ramach funduszu „Społecznik”, dzięki wnioskowi złożonemu z inicjatywy
księdza proboszcza Jana
Sosnowskiego przez Parafię
Karsina
Bukowo, udało się otrzymać
mikrodotację w wysokości Jednym z trady3000 zł na zagospodarowa- cyjnych, corocznie terenu zielonego przed nych konkursów
świetlicą. Projekt ten bę- organizowanych w
dzie niebawem realizowany gminie Polanów jest
przez samych mieszkańców rywalizacja sołectw
o posiadanie najładsołectwa.
niejszego przystanku
autobusowego.

Polanów

Edukacja komputerowa
osób starszych

Już niebawem w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy Polanów ruszą
darmowe warsztaty komputerowe skierowane do
osób starszych (powyżej
55 roku życia).

Projekt „Edukacja komputerowa osób starszych” ma
na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu.
Zapisy na zajęcia trwały do
26 września. Osoby wyrażające chęć udziału w warsztatach zostały podzielone
na trzy grupy: zaawansowaną, średniozaawansowaną oraz tych, którzy obsługi
komputera będą uczyć się
od podstaw.

W założeniu każda z grup dniu (w poniedziałki), w
ma składać się maksymalnie budynku biblioteki seniorzy
z 12 osób.
w trakcie dwugodzinnych
Warsztaty startują 2 paź- zajęć będą mogli szlifować
dziernika i potrwają do koń- swoje umiejętności poruszaca kwietnia przyszłego roku. nia się w cyfrowym świecie.
W tym czasie, raz w tygo-

Jasno i kolorowo
Mieszkańcy i sympatycy wsi Krytno (gmina
Polanów) realizują kolejny
własny projekt, pn. „Jasno
i kolorowo, czyli Krytno
na nowo”.

Ruszył remont kolejnego odcinka drogi w Żydowie. Tym razem chodzi o odcinek przy starej remizie OSP i drogę do cmentarza. Na zadanie, warte około 860 tys. zł, gmina Polanów
otrzymała 63,63% dofinansowania unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W postępowaniu konkursowym wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Drogowo
Budowlane Harat z Miastka, które przedstawiło najniższą ofertę. (r)

Jacinki

Gmina Polanów

Krytno

W ramach jego działań odnowili przystanek zmieniając całkowicie jego wizerunek oraz wykonali w wiacie
przyłącze do prądu, dzięki
czemu jest teraz ona bardziej

Jak co roku, rywalizacja była bardzo wyrównana i stała na wysokim poziomie.
Rzeczyca Wielka
Rozstrzygnięcie zapadło podczas Dożynek
Gminnych w Polanowie: w tym roku najładniejszym przystankiem
mogą pochwalić się mieszkańcy Rzeczycy Wielkiej!
Na drugim miejscu uplasował się przystanek z Jacinek, a trzecie miejsce zajęła Karsina. Wyróżniono
również przystanki z Krytna, Warblewa oraz Żydowa.
Łącznie w konkursie wzięło
udział osiem sołectw.

funkcjonalna
Fundusze pozyskali w ramach programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i

Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, a realizowany
jest przez Ośrodki Działaj
Lokalnie, w tym koszaliński
Nauka dla Środowiska.

Wyjazd na targi rolnicze
Aż 35 osób z gminy Polanów
wzięło udział w jubileuszowych, XXX Targach Rolnych
w Barzkowicach – imprezie
będącej wizytówką naszego
regionu.
W ramach tegorocznej edycji,
która odbyła się w dniach 8-10
września, zorganizowano również Dożynki Wojewódzkie.
Barzkowickie Targi Rolne to
impreza na ogromną skalę: pokazy sprzętu rolniczego, zwierząt hodowlanych, wystawy
królików, psów myśliwskich,
zawody sportowe dla młodzieży, czy występy zespołów ludowych… Atrakcje dla rolników i
hodowców można wymieniać
jeszcze długo – to po prostu
miejsce, w którym wypada im
być, jeśli chcą być na bieżąco z najnowszymi trendami i
nowinkami związanymi z ich
profesją.
Tym większą korzyścią dla
osób z naszej gminy była możliwość pojawienia się na Targach. Wyjazd do Barzkowic
zorganizowali członkowie Rady

Powiatowej Powiatu Koszalin Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej, panowie Andrzej
Ryłyk oraz Mariusz Strzelecki.
Na Targi pojechali rolnicy, hodowcy oraz osoby, których codzienne obowiązki powiązane
są z rolnictwem.

Organizatorzy wyjazdu serdecznie dziękują Burmistrzowi
Polanowa, Grzegorzowi Lipskiemu, za pomoc w jego przygotowaniu.
Opr. Andrzej Ryłyk
Fot. Barbara Kochańska-Krawiec
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Kompostowanie

Polanów

Za nami Gminne Święto Plonów
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Popularne w krajach europejskich kompostowanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków.
Gminy zachęcają mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych

produkty, wypieki, przetwory, domowe przysmaki, rękodzieło. Swoje stoiska
najlepiej wyeksponowały

sołectwa Dadzewo, Rosocha i Świerczyna. Podczas
dożynek odbył się konkurs
pn. „Przysmak wiejski”,

rozegrany w trzech kategoriach: danie mięsne, gdzie
zwyciężczynią została Zdzisława Struś za „Chlebowe

Polanów

przysmaki”, danie rybne, w którym
popisowe danie – „Cytrynowe sushi”
– przygotowała Iwona Puchala oraz
danie jarskie, gdzie Monika Olejarczyk zaserwowała „Paprykowe krążki”. W tradycję dożynek gminnych
wpisał się widowiskowy konkurs pn.
„Pokaz mody ekologicznej”, którego
uczestnicy zaprezentowali ubrania
skrojone z zaskakujących materiałów: kukurydzy, torebek foliowych,
traw, gazet, papieru itp. Najefektow-

niejsze stroje zostały przygotowane
przez sołectwa Żydowo, Dadzewo i
Krytno.
Kolejnym konkursem był konkurs
na „Najładniejszy przystanek autobusowy”, w którym zwycięzcami
zostały sołectwa: Rzeczyca Wielka,
Jacinki, Karsina. Całą uroczystość
uświetniały zespoły ludowe i artyści
występujący na scenie, a zwieńczeniem święta plonów była zabawa taneczna.
Tekst: POKiS

Żydowo

Na powiatowych dożynkach Podwójne świętowanie

W sobotę 16 września
2017r. na stadionie Gwardii w Koszalinie odbyły się
Dożynki Powiatowe połączone z XXXV Ogólnopolskim Dniem Pszczelarza.

www.polanow.pl

– prosty recykling we własnym ogródku

Schyłek lata to czas, kiedy
rolnicy świętują po całorocznej trudnej i ciężkiej pracy
na roli.
Dożynki w gminie Polanów
odbyły się w tym roku nad malowniczo położonym Zalewem
Polanowskim.
Uroczystości
rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, gdzie złożono dary ze zbiorów rolnych,
sadowniczych i ogrodniczych
oraz poświęcono pierwszy bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Następnie barwny korowód składający się z
zaproszonych gości, mieszkańców i zespołów ludowych przy
wtórze regionalnych przyśpiewek udał się na miejsce imprezy. Tam starostowie dożynek:
Elżbieta Pawłowska i Michał
Rabka dokonali symbolicznego
przekazania bochna chleba na
ręce gospodarza dożynek, Burmistrza Polanowa Grzegorza
Lipskiego.
Zgodnie z tradycją, święto plonów nie mogło obyć się bez
wyboru najpiękniejszego wieńca dożynkowego. W tym roku
najpiękniejsze korony zostały
uplecione przez sołectwa Świerczyna, Żydowo i Nacław. Osobną kategorię wieńców dożynkowych ustanowiono dla świetlic
wiejskich, spośród których
komisja nagrodziła wieńce wykonane przez świetlice w Jacinkach, Bożenicach i Gołogórze.
Plac dożynkowy wypełniły
stoiska wystawione przez poszczególne sołectwa, na których
prezentowały się regionalne

Ważne sprawy

starostami dożynek (funkcję
starosty dożynek pełnił Sławomir Łęgowski z Cewlina,
a starościny dożynek Katarzyna Mażulis z Warblewa)
na czele przeszli w barwnym korowodzie na stadion,
Uroczystości rozpoczęły się gdzie przez cały dzień trwamszą świętą w katedrze. Po ły najróżniejsze atrakcje:
niej delegacje gmin powia- muzyka ludowa, prezentacje
tu koszalińskiego i miasta wyrobów rękodzielniczych i
Koszalina oraz przedsta- produktów regionalnych.
wiciele Polskiego Związku Naszą gminę reprezentoPszczelarskiego oraz goście wały sołectwa: Świerczyna
z powiatu limanowskiego ze i Żydowo, które przygoto-

wały wieńce, a także zespół
ludowy „Olszyna”. Nieodłącznym elementem każdych
dożynek jest konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy
i stoisko promocyjne oraz
aktywną kobietę powiatu
koszalińskiego.
Sołectwo
Żydowo zdobyło III miejsce , honorowe wyróżnienie
Kobieta Aktywna Powiatu
Koszalińskiego przypadło w
tym roku pani Sołtys z Nacławia, Grażynie Peplińskiej.
Tekst: POKiS

Koniec ciepłych miesięcy
sy oraz liczne zabawy. Zornie musi oznaczać końca
ganizowano również gry
zabaw na wolnym powiezręcznościowe oraz zawody.
trzu. 23 września w Żydo- Wszystko to było możliwe
wie bawiono się podwójnie, dzięki pozyskaniu mikrodona połączonym Festynie
tacji przyznanej w ramach
Strażackim oraz organiProgramu „Społecznik”.
zowanych przez sołectwo
Imprezą towarzyszącą były
Żydowo dożynkach.
dożynki, które rozpoczęły
się mszą świętą, po której
Strażacy z OSP Żydowo nie nastąpił przemarsz korozawiedli – w trakcie odby- wodu na miejsce imprezy,
wającego się na placu przy którym również był plac
wiejskiej remizie festynu pod remizą. Po uroczystym
odbyły się pokazy, konkur- otwarciu dożynek i powita-

niu przybyłych gości, rozpoczęła się zabawa. Uczestnicy
mieli okazję zapoznania się
z twórczością lokalnych zespołów artystycznych oraz
wzięcia udziału w konkursach i licytacjach. Na głodnych i spragnionych czekał
dobrze zaopatrzony bufet.
Zwieńczeniem zarówno dożynek, jak i Festynu Strażackiego, była trwająca do
późnego wieczoru zabawa
taneczna.

.Ponad połowę
domowych odpadków
stanowią odpady
organiczne!.
Zamiast wyrzucać do pojemników na odpady mieszane możemy wykorzystać
je jako kompost w swoich
ogródkach czy na działkach.
Kompost możemy produkować samodzielnie, co nie
jest skomplikowane, a daje
ogromną satysfakcję. Z jednej strony mamy pewność
najlepszej pielęgnacji naszych roślin, z drugiej pozytywnego działania na rzecz
środowiska.
Kompost stosowany w
ogrodzie wzbogaca glebę
w próchnicę, która sprawia,
że ta staje się przewiewna i
pulchna. Jest nie tylko bogatym źródłem materii organicznej, ale też najtańszym
i naturalnym materiałem do
użyźniania gleby. Ponadto
eliminuje zagrożenie przenawożenia lub zatrucia środowiska.
Jak kompostować
odpady organiczne?
Kompostownik można kupić gotowy lub zrobić go
samemu np. ze starych palet
czy drewnianych belek (bez
dna), które wkopujemy w
ziemię i uzupełniamy kolejnymi warstwami odpadków.
Stawiamy go w miejscu
zacienionym, żeby za szybko nie wysychał. Pierwszą
warstwę możemy podsypać
wartościową ziemią ogrodową – ze sklepu lub poprzedniego kompostownika,
jeśli taki prowadziliśmy. Na
kolejne warstwy wrzucamy
np. skoszoną trawę, chwasty
po wypieleniu ogrodu, zgrabione liście i drobne gałęzie,
resztki owoców, skorupki jaj,
odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, a nawet
popiół z ogniska (pod warunkiem, że palimy drewno).
Są również odpady, których
na kompost wyrzucać nie
powinniśmy. Mowa tu w
szczególności o kolorowych
czasopismach,
kościach
i resztkach mięsnych czy
zainfekowanych roślinach
ogrodowych.
Jeśli chcemy przyspieszyć
proces rozkładu, przesypujemy warstwy żyzną ziemią.
Całość możemy przykryć
workiem jutowym, co zapewni ciepło i odpowiednią
wilgotność. W czasie suszy podlewając rośliny nie
zapominamy też o kompostowniku. Uważajmy jednak

z ilością wody, bo przelany papieru czy wytłoczkami my uzyskać produkt gotowy oraz miłym zapachu świeżej podczas sadzenia kolejnych
kompostownik może zacząć po jajach. Co kilka miesięcy do wykorzystania w naszych ziemi.
roślin w ogródku.
gnić. Gdy tylko poczujemy trzeba kompost przemieszać, uprawach.
nieprzyjemny zapach, nale- aby zapewnić odpowiednie Dojrzały kompost pozna- Korzyść jest podwójna – nie Proces w prosty sposób wyży po prostu przełożyć kom- napowietrzenie.
jemy po ciemnobrunatnej musimy płacić ani za wywóz jaśnia, poniższa, opracowapostownik warstwami chło- W ten prosty sposób już po barwie i jednolitej struktu- śmieci z ogrodu ani za zie- na przez Ministerstwo Śronącymi wilgoć np. kulkami około 5-6 miesiącach może- rze (bez fragmentów roślin) mię czy dodatkowe nawozy dowiska infografika
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Dzieje się w sołectwach Dzień Przedszkolaka

Izba Muzealna
Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu realizuje projekt utworzenia Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Głównym
celem utworzenia takiego miejsca
jest uratowanie przed zapomnieniem i zniszczeniem bezcennych
pamiątek świadczących o przeszłości Polanowa, jego okolic i
jego mieszkańcach. Izba Pamięci
Ziemi Polanowskiej będzie się
mieściła w jednej z sal domu kultury. Wspomniane pomieszczenie
zostało wyremontowane, a w ramach otrzymanej dotacji zostało
zakupionych 10 antyram i 7 gablot wystawienniczych. Aktualnie jesteśmy na etapie gromadzenia eksponatów, do tej pory udało
nam się zdobyć min. projektor z
dawnego kina „Odra”, narzędzia
szewskie, tablice nieistniejących
już instytucji itp. Cały czas staramy się pozyskiwać rekwizyty
i w związku z tym zwracamy
się z prośbą do mieszkańców o
przekazanie lub wypożyczenie
wszelkiego rodzaju przedmiotów
codziennego użytku, fotografii,
prasy, orderów, pocztówek, dokumentów itp. z okresu przedwojennego i powojennego. Z
każdą użyczającą osobą zosta-

Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu

Ma ono także przyczynić się
do popularyzacji wychowania przedszkolnego.
W Przedszkolu Gminnym
w Polanowie również obchodzimy to wyjątkowe święto,
jednak w tym roku połączyliśmy je z innym ważnym
wydarzeniem – Świętem
Chleba.
Na początku uroczystości
przedszkolaki
obejrzały

krótką inscenizację o chlebie
przygotowaną przez dzieci
z kółka teatralnego. Następnie odbyło się pasowanie
dzieci, które we wrześniu
po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Pani
Dyrektor – Elżbieta Sekuła
– pogratulowała każdemu
z osobna i wręczyła pamiątkowe dyplomy.
Po tych uroczystościach
pod przedszkole podjechały
autobusy, aby zabrać nasze
przedszkolaki na Świętą
Górę Polanowską, gdzie
czekała na nich druga część
atrakcji. Na Świętej Górze
czekał już Ojciec Janusz,
który zaprosił wszystkich

do kościółka, aby opowiedzieć, jak powstaje chleb
i dlaczego jest tak ważny
w naszym życiu. Następnie
pobłogosławił
zamówiony specjalnie na tę okazję
ogromny bochen chleba,
którym każdy mógł się poczęstować. Po poczęstunku
pani Asia z rytmiki zaprosiła
wszystkich do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.
Po wesołych pląsach wszyscy udali się na ciepły posiłek. Następnie spacerkiem
powróciliśmy do autobusu,
którym wróciliśmy do przedszkola na zasłużony odpoczynek.
tekst: Elżbieta Roman – Wrona

Szkoła Podstawowa w Polanowie

Szkoła Podstawowa w Bukowie

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Polanów

Wymiana uczniowska z Gedern

Narodowe Czytanie w bibliotece

Boisko w Sowinku

Eksponaty w Izbie Muzealnej w POKiS-ie
nie zawarta umowa użyczenia,
a każdy powierzony przedmiot
zostanie zinwentaryzowany i
opisany. Liczymy na Państwa zaangażowanie i ofiarność w przekazywaniu przedmiotów, gdyż
chcemy, abyście to Wy Państwo
stali się współtwórcami miejsca

odkrywającego ślady związane
z naszymi przodkami, ich pracą, kulturą, religią i zwyczajami.
Otwarcie wystawy planujemy w
listopadzie i od tego czasu Izba
Pamięci Ziemi Polanowskiej zostanie udostępniona dla zwiedzających. Tekst: Ewa Szewczyk

Jej celem jest propagowanie
bogactwa polskiej literatury,
popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i
wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, dzieła Aleksandra

Fredry, „Trylogię” Henryka
Sienkiewicza, „Lalkę” B.
Prusa, czy „Quo Vadis” H.
Sienkiewicza. W tegorocznej VI edycji w całej Polsce
czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Szóstego
września 2017 polanowska
biblioteka zaprosiła do czytania przedstawicieli władz
powiatowych i samorządowych oraz Teatr przy Stoliku
„Verbum”. W role bohaterów
wcielili się: Grzegorz Lipski
- Burmistrz Polanowa, Józef
Wilk – Przewodniczący Rady
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SP im. Jana Pawła II w Żydowie

Polanów

Narodowe Czytanie
to ogólnopolska akcja
publicznego czytania
wybitnych polskich dzieł
literackich.

www.polanow.pl

W tym roku nietypowo, bo 4 września, w szkołach naszej gminy uroczyście rozpoczynano rok szkolny. Na skutek przeprowadzonej reformy edukacji (likwidacja gimnazjów, wydłużenie
nauki w szkole podstawowej o dwa lata i w liceum o rok) nastąpiły pewne zmiany. Zmiany organiazacyjne objęły m.in. Szkołę Podstawową w Polanowie w ten sposób, że została włączona
do Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Uczniowie z klas 1-6 nadal będą uczęszczać do dotychczasowych szkół podstawowych. Z kolei klasy siódme i ósme z całej gminy przeniosą
się do budynku wygaszonego gimnazjum przy ulicy Gradowe Wzgórze w Polanowie, gdzie mieści się również Liceum.

W ubiegłym roku, Zespół ds.
Budżetu Obywatelskiego, do
realizacji zakwalifikował 5
projektów z terenu Polanowa
oraz 7 z terenu gminy Polanów.

20 września obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka. Święto
to zostało ustanowione,
aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

Szkolne Sprawy

Rozpoczęcia roku w szkołach gminy Polanów

Polanów

Przez konkursowe sito nie przeszły 2 projekty, które miały najmniejsze poparcie mieszkańców
oraz 3, które nie spełniły wymogów formalno-merytorycznych.
Te, które były realizowane
w Polanowie to:
Plac zabaw dla dzieci przy ulicy
Zacisze (koszt 14.000 zł),
Utworzenie Izby Pamięci Ziemi
w POKiS-ie (11.000 zł),
Staw w Jacinkach
Ławeczka dla każdego przy ulicy
Sławieńskiej (5.400 zł), Spotkajmy się na ławce przy ulicy Partyzanckiej (5.400 zł)
Zielona ławeczka osiedlowa przy ulicy Mariańskie Wzgórze (4.200 zł).
Z kolei na terenie gminy realizowano:
Siłownię pod chmurką w Gołogórze (18.000 zł),
Rekultywację boiska w Buszynie
(10.700 zł),
Zbudujmy boisko w Krytnie
(11.000 zł),
Rybny Raj w Jacinkach (7.000 zł),
Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku świetlicy Ławka przy ulicy Partyzanckiej
wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej
wraz z zakupem namiotu plenerowego (6.000 zł)
Poprawa wyglądu wsi Warblewo
(2.500 zł),
Altana marzeń w Dadzewie
(4.800 zł).
Łączna wartość projektów to
100.000 zł.
Przyznano ponadto granty sołeckie, dzięki którym sołectwo Gołogóra otrzyma dofinansowanie w
wysokości 9700 zł na zagospodarowanie placu naprzeciwko świetlicy, a sołectwu Dadzewo przyznano grant w wysokości 10 000
zł na zakup i montaż urządzeń do Plac zabaw przy ulicy Zacisze
fitnessu na świeżym powietrzu. Z
kolei w Sowinku dzięki środkom
z wojewódzkiego programu rozwoju infrastruktury sportowej (17
000 zł) remontowane jest boisko.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: wrzesień 2017

Miejskiej,    Piotr Górniak
– Wiceburmistrz Polanowa,
Zenon Dropko – Przewodniczący Rady Powiatu, Paweł
Wruszczak – Wicedyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie, Krzysztof Ciuła– Radny Rady Miejskiej,
Barbara Empacher – teatr
Verbum, Elżbieta Majcher –
teatr Verbum, Grażyna   Fajkowska – teatr Verbum, Wanda Zabrocka – teatr Verbum
oraz bibliotekarki: Daria Kowalik, Jolanta Skowrońska.
tekst: BPMiG Polanów

W dniach 25.09.- 30.09.2017r. szliśmy do POKiSu, gdzie
odbyła się kolejna wymiana dzięki uprzejmości dyrekcji,
uczniowska pomiędzy Ge- uczestniczyliśmy w grach
samtschule Gedern i ZSP w językowo - integracyjnych
i w warsztatach artystyczPolanowie.
nych. Pracowity dzień zauroczyOdwiedziła nas grupa 24 kończony został
uczniów i 2 opiekunów, aby stym wspólnym obiadem
wspólnie z nami przeżyć ty- w domu weselnym Beatris.
dzień pełen wrażeń. Goście Środa wypełniona była inz Niemiec zamieszkali u pol- nymi atrakcjami, a mianowiskich rodzin, natomiast pro- cie wycieczką do Transgragram wymiany przygotowa- nicznego Centrum Edukacji
ny został przez nauczycieli Ekologicznej w Sarbinowie,
ZSP. Pierwszego dnia odby- spacerem nad morzem oraz
ły się wspólne lekcje, które pobytem w centrum handlomiały zapoznać uczniów z wym Atrium w Koszalinie.
Niemiec z polskim syste- Czwartek spędziliśmy w
mem oświaty. Następnie po- Toruniu, gdzie zrealizowa-

liśmy niezwykle atrakcyjny
program: seans w Planetarium, zwiedzanie miasta z
przewodnikiem, zwiedzanie i warsztaty w Muzeum
Piernika. Piątek natomiast
uczniowie spędzili na rajdzie rekreacyjnym wokół
Polanowa,
zakończonym
wspólnym grillowaniem, a
popołudnie i wieczór - na
pożegnalnej dyskotece. Sobotni dzień uczestnicy wymiany mieli w pełni zorganizowany przez goszczące
ich rodziny, tak więc odbyły
się liczne wycieczki promujące nasz region. Opiekunowie uczniów spędzili ten

dzień w Mielnie nad naszym
pięknym morzem, gdyż słoneczna pogoda (towarzysząca nam zresztą przez cały
tydzień) zachęcała do spacerów na plaży. Wszystko,
co miłe, szybko się kończy,
więc wieczorem o 19.00 pożegnaliśmy naszych gości.
Jak zwykle, rozstaniom towarzyszyły łzy wzruszenia,
gdyż zawiązały się piękne
przyjaźnie i miłości. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli w
wymianie i tym, którzy w
jakikolwiek sposób pomogli
w jej organizacji.
Mariola Parszczyńska
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Piłka Nożna

Orlik Polanów z pucharem Burmistrza

W pierwszą sobotę września, przy pięknej, letniej
pogodzie, sześć drużyn
z gminy Polanów spotkało
się na boisku ORLIK 2012
przy ulicy Gradowe Wzgórze, by spróbować swych
sił w I Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa
Gryfa Polanów.
Otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz Polanowa, Grzegorz Lipski. Następnie zespoły biorące udział w rywalizacji podzielono na dwie
grupy. Dwie najlepsze dru-

żyny z każdej z grup zagrały w półfinale, a zwycięzcy
walczyli o końcowy sukces
w finale turnieju.
Ostatecznie triumfował Orlik Polanów, drugie miejsce
zajął Orkan Świerczyna, a
na ostatnim stopniu podium
uplasował się zespół FC
Królewscy. Czwarte miejsce
zajął Gryf I Juniorzy Polanów, piąte Gryf II Juniorzy
Polanów, a zaraz za nim
Dzik Polanów. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary
oraz dyplomy, a każdy z zawodników dostał pamiątko-

wy medal.
Królem strzelców turnieju
został Adrian Wrona, a najlepszym bramkarzem Patryk
Sitarek. Obu zawodników
nagrodzono pamiątkowymi
statuetkami oraz dyplomami.
Turniej został zorganizowany przez klub MKS Gryf
Polanów oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty w Polanowie ze
środków pozyskanych z mikrodotacji w ramach programu „Społecznik” (projekt pt.
„Młodzieżowe zakończenie
lata w Polanowie”).
Ostatnie kolejki IV Ligi
Zachodniopomorskiej
nie przyniosły kibicom
Gryfa Polanów zbyt
wielu pozytywnych
wrażeń.

Gmina Polanów

Sukces naszych karateków

W dniu 30.09.2017 r.
w Kobylnicy odbyła się
Gala Sportów Walki im.
Michała Godnicza Puchar
Polski Ju Jitsu Kata Parami Pajj.

samym miejsca na podium.
Zawodnicy trenujący w Żydowie oraz Bobolicach pod
okiem senseia Krzysztofa
Orlikowskiego 1 Dan wylewają wiele potu na treningach, co też jest powodem
Zawodnicy naszej Gminy wielu zniechęceń do uprabrali czynny udział w Mi- wiania karate i ju jitsu.
strzostwach Pucharu Polski Niemniej osoby, które pozdobywając bardzo wyso- mimo intensywności zajęć
kie lokaty, wywalczając tym i dynamiki nie poddają się,

osiągają wielkie sukcesy,
czego rezultatem są noty
podczas Mistrzostw Pucharu Polski. Sensei Krzysztof
Orlikowski wystawił do
zawodów 22 zawodników
zdobywając tym samym
łącznie 23 medale i jeden
puchar.
Nauczyciel osobiście startował w zawodach, zdobywając złoto.

Z gminy Polanów startowało 11 osób, które łącznie
zdobyły 8 medali, a do najlepszych zaliczają się:
- Mateusz Lipski zdobył
złoty medal i dwa srebra.
- Aleksandra Dwulit zdobyła srebrny medal
- Amelia Dziemidok zdobyła srebrny medal
- Błażej Piasecki zdobył
srebrny medal

- Adam Buszkowski zdobył
srebrny medal
- Hanna Szocińska zdobyła
brązowy medal oraz puchar
dla najmłodszego uczestnika zawodów.
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.
Zapraszamy do wspólnych
treningów!
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W czterech ostatnich spotkaniach nasi piłkarze
trzykrotnie przegrali (w
tym dwukrotnie na własnym terenie), a jedynym
jaśniejszym punktem jest
wywalczony w sobotę 16
września remis z aktualnym wiceliderem tabeli,
Bałtykiem Koszalin.
Miesiąc temu, z siedmioma punktami na koncie,
podopieczni Macieja Mikulskiego plasowali się
na bezpiecznej pozycji w
środku tabeli. Aktualnie
sytuacja wygląda znacznie gorzej. Po ośmiu rozegranych spotkaniach
drużyna z ośmioma
oczkami znajduje się na
czternastym miejscu, mając ledwie cztery punkty
przewagi nad strefą spadkową.
To jednak dopiero początek sezonu, zatem przed
zawodnikami z Polanowa jeszcze wiele okazji
do podciągnięcia się w
górę tabeli.
Ostatnie wyniki Gryfa:
02.09. Gryf Polanów –
MKP Szczecinek 0-3
09.09. Ina Goleniów –
Gryf Polanów 4-1
16.09 Gryf Polanów –
Bałtyk Koszalin 1-1
23.09. Gryf Polanów –
Morzycko Moryń 0-4

Druk: Rondo Koszalin

