AKTUALNOŚCI, LUDZIE, WYDARZENIA

Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe

maj - czerwiec 2019

5-6/2019

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

Krąg
Krytno
Nacław
Nowy Żelibórz
Powidz
Rekowo
Rosocha
Rzeczyca
Sowinko
Stary Żelibórz
Świerczyna
Warblewo
Wielin
Wietrzno
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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Nareszcie wakacje!

Zapraszamy:

XXXI
Międzynarodowy
Zlot Motocykli
„Nad Zalewem”
w Polanowie
Program:
Piątek 12 lipca 2019 r.
1000 – otwarcie placu imprezy
1900 – otwarcie imprezy
1930 – koncert zespołów:
Łydka, Mitra, gRubASa, Samokhin Band, Lokomotiv (mała scena)
Sobota, 13 lipca 2019 r.
Przygotowania do parady
1100 – 1300 Parada
Przejazd motocykli ulicami Polanowa
1830 koncerty zespołów
Materih, Alians, Nocny Kochanek
W przerwie pomiędzy koncertami pokaz laserowy

Wakacje - na ten moment, z utęsknieniem czekała kilkusetosobowa rzesza dzieci
i młodzieży z terenu gminy Polanów. Na zdjęciu powyżej, koncert na zakończenie
roku szkolnego w polanowskim Zespole Szkół Publiczych.
Więcej na str. 6

Po latach, znów mamy
chleb z Polanowa!

W Polanowie znów mają chleb produkowany na miejscu. Smaczny, taki co kilka dni poleży.
Na zakwasie, według receptury z Wielkopolski, produkuje go piekarnia państwa Jabłońskich.
Na zdjęciu, Radosław Jabłoński wyjmuje z pieca kolejną partię chleba.
Więcej na str.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Od ziarenka do bochenka” mająca na celu aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Polanów, Żydowo

Trzy zadania
w jednym projekcie

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: maj - czerwiec 2019
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Polanów

Narada szkoleniowa sołtysów

Kolejna inwestycja

Zakończyły się prace przy realizacji projektu
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
w miejscowości Polanów oraz budowa placu
zabaw w Żydowie.
Projekt dofinansowany był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 w ramach operacji „Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Wotum zaufania i absolutorium
dla Burmistrza Polanowa

Projekt składał się z trzech zadań:
Wkrótce rozpocznie się
remont ulicy Różanej
w Polanowie.
Kilka dni temu Grzegorz Lipski
– burmistrz Polanowa podpisał
umowę na wykonanie robót.
20 maja 2019 r. w sali
Domu Weselnego "Beatris" w Polanowie odbyła
się narada szkoleniowa
sołtysów, której przewodniczył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
Zastępca Burmistrza Piotr
Górniak omówił sprawy
1. Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne otoczebieżące oraz prowadzone na
nia zbiornika wodnego przy ul. Przytorze w Polanowie
terenie gminy działania proW ramach tego zadania z obustronnymi ławkami, ekologiczne.
Sekretarz Gminy Dorota
wykonano nawierzchnię z ławki grillowe.
Buczkowska-Szalbierz
zakostki betonowej i piasku Wykonano stopy betonowe
znajomiła
nowych
sołtysów
oraz zbudowano ogrodzenie z kotwami oraz dostarczono
i przypomniała sprawująz siatki. Zamontowano ele- mobilne barierki.
menty zagospodarowania Koszt zadania - 364 781,11 cym tę funkcję od lat, o podterenu – betonowe kosze na zł. Wykonawca zadania Żydowo
śmieci, kontenery sanitar- Zakład Robót Drogowych,
ne toi toi, stoły drewniane Halina Maśnik

stawach prawnych działania
jednostek
pomocniczych
gminy i sołtysów.
Gospodarze sołectw mieli
możliwość wymiany spostrzeżeń i przemyśleń dotyczących funkcjonowania i
aktywności wiosek a także
problemów z jakimi zmagają się we własnych środowiskach.
Uzyskali również wiele cennych informacji dla swoich
mieszkańców, ponieważ w
spotkaniu uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
P.o. Komendanta Straży

Miejskiej Adam Wrzosek
przybliżył temat utrzymania czystości i porządku w
gminie.
Obszernych informacji na
temat kalendarza imprez
gminnych ze szczególnym
uwzględnieniem planowanych dożynek gminnych
i powiatowych, funduszu
sołeckiego i działalności
świetlic wiejskich udzielił
Dyrektor
Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu
Feliks Kostrzak.
W kolejnym punkcie porządku narady, głos w kwestii
usuwania awarii w zaopa-

Otwarcie placu zabaw

trzeniu w wodę na terenie
gminy Polanów zabrał Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Kulesza. Sołtysi zostali również
zapoznani przez Dyrektora
Biblioteki Publicznej w Polanowie Bożenę Wruszczak
z planowanymi zadaniami
na rzecz czytelnictwa i działalności kulturalnej.
Sprawy z zakresu realizacji
działań Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła p.o. dyrektora
Halina Serwecińska.

Polanów

Czas wybrać
Izby Rolnicze

Wykonawcą będzie doświadczona i sprawdzona firma Harat
z Miastka. Zakończenie prac
przewidziano na jesień tego
roku. Wartość inwestycji to
1.980.000 zł.

Polanów

Wkrótce zakończenie I etapu
Radni Rady Miejskiej
w Polanowie, na sesji
26 czerwca 2019 r., jednogłośnie udzielili wotum
zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi
Polanowa Grzegorzowi
Lipskiemu.

wanej ustawy o samorządzie gminnym.
Raport zawiera wszystkie
najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy, wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej
zrozumieć funkcjonowanie
samorządu.
Głosowanie nad wotum za- Po zapoznaniu się z pozyufania poprzedziła debata tywną opinią Regionalnej
nad opracowanym Raportem
o Stanie Gminy, który Polanów
W okolicach basenu miejskiego - trwają prace przy zagospodarowaniu terenu. Dzięki nim powstanie kolejne miejsce dla rekreacji i jest nowym obowiązkiem
wypoczynku mieszkańców.
wynikającym ze znowelizo-

2. Zagospodarowanie placu przystankowo - rekreacyjnego przy ul. Zacisze w Polanowie
W ramach tego zadania wy- parasole, kontenery sanikonano nasadzenia ozdobne tarne toi toi. Ważną częścia
– wykonano żywopłot oraz zadania była renowacja istposadzono drzewa liściaste, niejącego grilla.
wykonano
nawierzchnię Koszt zadania – 174906 zł.
żwirową, zagospodarowano Wykonawca prac - Biuro
teren poprzez budowę alta- Kosztorysowo- Handlowe
ny prostokątnej i ogrodzenia „MATEO" Mateusz Słomińdrewnianego. Dostarczono ski.
ławki, ławostoły drewniane,

5 czerwca 2019 r.
w Żydowie otwarto
nowy plac zabaw.

Mogą korzystać z niego najmłodsi mieszkańcy, którzy
wspólnie z Burmistrzem
Polanowa Grzegorzem Lipskim dokonali przecięcia
symbolicznej wstęgi.
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Żydowo
Główna atrakcja nowego
W ramach zadania wykona- bawowy, karuzela, bujaki, placu to duży zestaw zabano nawierzchnię pisakową, ławki i kosze na śmieci.
wowy z tunelami, zjeżdżaltrawników i ogrodzenie Koszt zadania 81829,93 niami i ścianką wspinaczkopanelowe z siatki. Wypo- zł. Wykonawca - ARGON wą.
sażono plac zabaw w takie Klaudiusz Półtorak.
Obok niego znajdują się
urządzenia jak: huśtawka, O tym zadaniu czytaj także huśtawka, piaskownica, kapiaskownica, zestaw za- obok.
ruzela i bujaki.

Na miejscu ustawiono też
ławki i kosze na śmieci. Wykonano nawierzchnię pisakową i ogrodzenie panelowe
z siatki.
Plac zabaw powstał w ramach realizowanego przez
Gminę Polanów projektu pn.
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych w miejscowości Polanów oraz budowa
placu zabaw m. Żydowo dofinansowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 na operacje typu
Kształtowanie przestrzeni
publicznej w ramach dzia-

łania Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach
wiejskich.
Wartość inwestycji to ok. 82
tys. zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 63,
63%. Pozostałą część zapewniła Gmina Polanów.
Otwarcie zostało połączone
z Sołeckim Dniem Dziecka,
dlatego na dzieci czekały
dodatkowe atrakcje przygotowane przez Sołtysa i Radę
Sołecką.

(r)

Kierując się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącą wniosku o udzielenie absolutorium, radni
Rady Miejskiej w Polanowie jednogłośnie podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polanowa Grzegorzowi Lipskiemu.

Ten zespół wyda opinię o kandydatach

Polanów

Szkolenie „Działaj Lokalnie”

Trwają wybory do Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej Powiatu Koszalińkiego - samorządu
zawodowego rolników,
działkowców, producentów rolnych itd.
Głosowanie zaplanowano
na 28 lipca, w Polanowskim
Ośrodku Kultury i Sportu,
w godz. 8:00 - 18:00.
Do 5 lipca można było zgłaszać kandydatów do rady
powiatowej Izby.
Każdy, kto chciał być wybranym, musiał złożyć odpowiednią deklarację popartą
50 podpisami osób uprawnionych do głosowania.
Wybierany w tym roku samorząd rolniczy, swoją kadencję zakończy w 2024 r.
Z gminy Polanów wybrany
zostanie dwóch przedstawicieli w Radzie Powiatowej
Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej.
Aktualnie z terenu gminy
Polanów, w Izbie zasiadają Andrzej Ryłyk i Mariusz
Strzelecki, a zastępcą dyrektora Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej jest Danuta
Lebioda z Rosochy.

Izby Obrachunkowej w
Szczecinie w sprawie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2018 rok i wydaniu
pozytywnej opinii przez
Komisję Rewizyjną radni
miejscy podjęli uchwałę w
sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok.

Podczas czerwcowej sesji Rada w Koszalinie na kadencję 2020
Miejska w Polanowie powo- - 2023.
łała zespół do zaopiniowania W jego skład weszli radni: Rokandydatów na ławników są- man Margielewski, Andrzej
dowych do Sądu Okręgowego Ryłyk (przewodniczący), Da-

niel Werner oraz Agnieszka
Zelik.
Wybory ławników przeprowadzi Rada Miejska w Polanowie
w październiku 2019r.

Polanów

Będzie nowe boisko

21 maja 2019 r w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie,
odbyło się szkolenie
dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz instytucji,
działających na terenie
gminy Polanów.

cją Nauka dla Środowiska
z Koszalina.
Na szkolenie przybyły zarówno osoby, które od lat z
sukcesami startują w konkursie Działaj Lokalnie, ale
również takie, które dopiero stawiają pierwsze kroki
w pozyskiwaniu środków
na działania dla swoich loSzkolenie zostało zorga- kalnych środowisk.
nizowane w ramach tego- Szkolenie otworzył Zastęprocznej edycji Programu ca Burmistrza Polanowa
„Działaj Lokalnie” realizo- Piotr Górniak, a poprowawanego przez Akademię dziła pani Marta CzerwińRozwoju Filantropii w ska – koordynator PrograPolsce we współpracy z mu „Działaj Lokalnie”.
ośrodkiem ODL - Funda-

Podczas spotkania
uczestnicy mogli uzyskać
informacje na temat:

• terminów składania
wniosków
• wskazówki jakie projekty można realizować
• jak tworzyć plany działań
• poznali zasady regulaminu
• poznali zasady składania wniosków oraz pracy
z generatorem
• jakie błędy są najczęściej popełniane przy
tworzeniu aplikacji konkursowych, jak ich unikać

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Młyńskiej
w Polanowie wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu
sportowego - na taki cel
udało się pozyskać Gminie
Polanów środki finansowe z
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania „Pomoc
finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru

województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2019 r.”
Kilka dni temu, w Polanowie
podpisano umowę dotyczącą tego przedsięwzięcia, w
ramach której Gmina Polanów otrzyma dofinansowanie
w kwocie 18 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wnioskowanego zadania.
Pozostałe 50% środków zapewni Gmina Polanów.

Planowane
wykorzystanie środków na budowę
boiska na ul. Młyńskiej:
• Wykonanie prac ziemnych
• Zakup dwóch siatek do
bramek do piłki nożnej
• Wykonanie i montaż piłko chwytu od długości 25
mb, wysokość 5 m z siatką
i słupkami
• Zakup słupków przenośnych do siatkówki wraz z
siatką
i liniami pola boiska
• Zakup piłek do piłki nożnej i siatkówki 4 szt
• Zakup i montaż ławek
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Noc Świętojańska nad Zalewem

15 czerwca 2019 r. po raz
kolejny odbył się Odpust Kaszubski, zainicjowany w 2014
r. przez o. Janusza Jędryszka,
pustelnika i gospodarza kaplicy na Górze Polanowskiej.

Tegoroczny przegląd zgromadził
na scenie 20 zespołów. Barwne

i rozśpiewane zespoły wirowały
na scenie w kolorowych strojach i wykonały bardziej lub
mniej znane piosenki zachęcając wszystkich do wspólnego
biesiadowania. Gościem specjalnym był zespół „Paradne
Gosposie” z Kasinki Małej w
powiecie limanowskim.

Nieodłącznym elementem za- autorami byli: Kacper Biliński
bawy sobótkowej jest konkurs – I m-ce, Alan rajtar – II m-ce
na najładniejszy wianek świę- oraz Justyna Roman i Szymon
tojański. Wianki były uplecio- Roman – ex aequo III m-ce.
ne ze świeżych kwiatów, ziół i Zgodnie z tradycją, po zmroku,
liści. Kolorowe, pachnące wa- w blasku świec wianki zostały
biły ludzi niczym motyli. Ko- puszczone na wodę.
misja konkursowa wytypowała
Imprezie towarzyszyły liczne
najładniejsze wianki, których stoiska z rękodziełem artystycz-

nym oraz gastronomią, gdzie
można było nabyć wyroby wędliniarskie, ciasta i inne smakołyki kuchni domowej. Nie
zabrakło także atrakcji dla najmłodszych uczestników. Dzieci
mogły skorzystać z zjeżdżalni
dmuchanej oraz zjeść smaczną
watę cukrową.

Gminny Dzień Dziecka w Polanowie

Gwiazdą wieczoru był Paweł
Gołecki, prezentując przed publicznością najpopularniejsze
utwory i żwawo zachęcając do
wspólnych harców. Impreza zakończyła się zabawą taneczną,
która trwała do białego rana.
Tekst i foto: POKiS

Uroczystość mogła odbyć się
dzięki zaangażowaniu i współpracy z wieloma instytucjami.
Są to m.in.: Gmina Polanów,
POKiS, ZUK, OSP, Nadleśnictwo Polanów.
Zanim zgromadzeni tłumnie
Kaszubi z całego Pomorza ruszyli do Matki Bożej Bramy
Niebios, miało miejsce po-

święcenie nowej, ufundowanej
przez lokalny samorząd figury św. Ottona, która zastąpiła
drewnianą i zniszczoną upływem czasu.
Tu również powtórzono zapoczątkowany rok temu niezwykły taniec obrazów tzw. ukłony
feretronów. Następnie pielgrzymi ze śpiewem i modlitwą ruszyli w procesji na Świętą Górę
Polanowską.
Tam miała miejsce uroczysta,
plenerowa Msza św., pod przewodnictwem biskupa seniora
Pawła Cieślaka, sprawowana z
liturgią słowa w języku kaszub-

Tydzień wcześniej, członkoskim.
Odpust w Polanowie to dosko- wie diaspory na czele z ambanała promocja kaszubszczyzny. sadorem Republiki Armenii
Kilka godzin świętowania w Polsce Samvelem Mkrtstwarza doskonałą okazję do chian i biskupem ormiańprezentacji kaszubskiego folk- skim z Ukrainy Markosem
loru, kultury, strojów, języka, Howannisjan wzięli udział
w Pielgrzymce Ormian na
kuchni i muzyki.
Według pomysłodawcy uro- Świętą Górę Polanowską.
czystość ma wymiar zarówno i
W 2016 r. przy franciszkańskiej
edukacyjny jak i religijny.
Edukacyjny dlatego, aby uświa- pustelni został uroczyście odsłodomić Kaszubom i mieszkań- nięty czakar - kamienny krzyż,
com Pomorza Środkowego, że upamiętniający 1,5 miliona
to są historyczne tereny Kaszub, ofiar ludobójstwa, dokonanego
natomiast religijny ze względu
na maryjny charakter Pomorza. Polanów

Jubileusz 60-lecia parafii w Żydowie

Relikwie z krwi świętego podarował wspólnocie kard. Stanisław Dziwisz.
Do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie uroczy-

w 1915 r. na terenie Imperium
Osmańskiego.
Czakar to symbol obecności Ormian, ich tradycji, kultury, religijności i pamięci o przodkach.
Fundatorzy pomnika - rodzina Aslanianów wspólnie o.
Januszem Jędryszkiem, gospodarzem na Świętej Górze
Polanowskiej oraz Markiem
Mazikiem na pamiątkę tamtego
wydarzenia postanowili kontynuować ormiańskie spotkania
w Polanowie każdego roku w
pierwszą sobotę czerwca.

Święty Piotr nad
stawami

W sobotę 8 czerwca 2019 r.
parafia pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Żydowie uroczyście
świętowała Jubileusz swojego
60-lecia.
W skład parafii wchodzą aż
trzy kościoły leżące na terenie gminy Polanów, wśród
których dwa to cenne zabytki

architektury sakralnej. Mszy
św. przewodniczył Biskup Diecezjalny Edward Dajczak oraz
grono księży wraz z byłymi i
obecnym proboszczem żydowiańskiej parafii. Wspólnie z
parafianami w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli
również przedstawiciele władz
samorządowych Gminy Polanów z Burmistrzem Polanowa

Grzegorzem Lipskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Polanowie Józefem Wilkiem
oraz Radnym Rady Miejskiej
w Polanowie i Sołtysem Żydowa Januszem Parszczyńskim,
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Bobolice,
służb mundurowych, instytucji
i zakładów pracy.

Tegoroczne czwarte już spotkanie miało charakter nie tylko
religijny ale i kulturalny - uroczystości uzupełniły występy
artystyczne zespołu ormiańskiego, wspólna zabawa i specjały kuchni ormiańskiej.
W uroczystościach wzięli udział
przedstawiciele polanowskiego
samorządu - Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski i Przewodniczący Rady Miejskiej Józef
Wilk oraz wielu mieszkańców
miasta

Od momentu beatyfikacji Karola Wojtyły, która miała miejsce w maju 2011 roku,
do parafii w Polsce i za graniście prowadził je bp senior Pa- cą trafiło ponad 100 ampułek z
krwią papieża Jana Pawła II.
weł Cieślik.
Jest
to krew Jana Pawła II, któUroczysta msza święta z wprorą lekarze z kliniki Gemelli we
wadzeniem relikwii Jana Pawła Włoszech przekazali osobisteII zgromadziła w świątyni setki mu sekretarzowi Ojca Świętemieszkańców Polanowa i oko- go kardynałowi Stanisławowi
lic, wśród których nie zabrakło Dziwiszowi.
również przedstawicieli władz Oprócz polskich parafii krew
papieża powędrowała także do
samorządowych.
Stanów Zjednoczonych, Austrii, Włoszech, Francji, Meksyku, Kanady czy Niemiec.

Chomiec, gmina Polanów

Gminny Dzień Dziecka odbył
się w sobotę
1 czerwca na terenach zielonych przy ZSP
w Polanowie.

Dmuchane place zabaw, trampoliny, ogromne bańki mydlane,
wata cukrowa, lody, animacje,
ciekawe zabawy i konkursy to
tylko niektóre bezpłatne atrakcje Gminnego Dnia Dziecka,
które były swoistą ucztą dla
dzieci.
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Relikwie Jana Pawła II

W Niedzielę Miłosierdzia
Bożego do polanowskiego kościoła zostały wprowadzone
relikwie św. Jana Pawła II.

Jest to największa i najbardziej
kolorowa impreza przygotowana dla dzieci z całej gminy
Polanów.
Organizatorami
byli: Burmistrz Polanowa, Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Zespół Szkół Publicznych w
Polanowie.

www.polanow.pl

V Odpust Kaszubski i IV Pielgrzymka Ormian

Polanów

Noc Świętojańska w Polanowie już po raz trzeci przybrała formułę Sobótkowych
Prezentacji Zespołów, Kapel
oraz Twórców Ludowych
Powiatu Koszalińskiego.

Działo się

Gospodarstwo
Wyrzeźbiona w drewRybackie Państwa
nie, postać świętego
Barbary i Romana
stanęła w centralnym
Knop wzbogaciło
miejscu gospodarstwa.
się o figurę Świętego
Rzeźbę wykonał MaPiotra - patrona
rian Bach z Gdyni.
rybaków.
Święty Piotr (Szymon), był rybakiem
i stał się patronem rybaków. Spotkanie
z Jezusem, który poprosił go by stał się
rybakiem ludzi zmieniło jego życie. Imię
Piotr nadane mu zostało przez Jezusa.
Zajmował on szczególnie ważną pozycję
wśród uczniów Jezusa. Jest przedstawiany jako fundament Kościoła. Poniósł
śmierć męczeńską poprzez ukrzyżowanie
głową w dół. Na jego grobie postawiono
bazylikę obecnie najważniejszą świątynię
Kościoła katolickiego.
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Szkolne sprawy
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Majówka
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Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin To dopiero początek
kariery!
Stanisława Moniuszki

Zakończenie roku szkolnego
Zakończył się rok szkolny w placówkach oświatowych gminy Polanów.
Kilkusetosobowa rzesza
uczniów i kilkudziesięciu
nauczycieli rozpoczęło
wakacje.
We wszystkich szkołach i
przedszkolach wręczono
absolwentom
świadectwa ukończenia szkoły, a
najlepsi uczniowie zostali
uhonorowani świadectwami z paskiem.
Rozdano też nagrody za
liczne konkursy.
Dla Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie był to
rok szczególny: ostatecznie pożegnano, istniejące
tu, od 1999 r, Gimnazjum.
Po raz pierwszy też szkolne
progi opuścili absolwenci –
ośmioklasiści.
Im wszystkim składamy
życzenia, by wakacje były
przede wszystkim bezpieczne, pełne słońca i
przygód!

W środę 1 maja 2019 r.
polanowską "Majówkę"
zainaugurował Koncert Moniuszkowski z okazji przypadającej 200. rocznicy urodzin
Stanisława Moniuszki.

Od godziny 18-stej w sali koncertowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozbrzmiewały najpiękniejsze arie i pieśni
wielkiego artysty w wykonaniu
Lucyny Boguszewskiej (sopran),

Pawła Wolskiego (tenor), Olgi
Bili (fortepian), Miszy Tsebriy
(I skrzypce), Olgi Kharytonovej
(II skrzypce) Natalii Lebedovej
(altówka), małgorzaty Olejak
(wiolonczela).

Życiowy sukces, pochodzącej z
Polanowa, Anity Florkowskiej,
która kilka dni temu obroniła
pracę doktorską w Zakładzie
Cytologii Instytutu Zoologii
Wieczór prowadził Dariusz Ko- Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskego.
ronczewski.
Obchody rocznicy urodzin Tematem pracy były "MoleStanisława Moniuszki przygoto- kularne mechanizmy miogewał Polanowski Ośrodek Kultu- nicznego różnicowania mysich
ry i Sportu oraz Gmina Polanów. komórek pluripotencjalnych".

W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że nowa Pani Doktor
pracuje między innymi nad
nieprawidłowościami połączeń
nerwowo-mięśniowych
Na zdjęciu z promotorkami
prof. dr hab. Marią Anną Ciemerych i dr Iwoną Grabowską.
Gratulujemy nowej Pani Doktor i jej rodzicom Jolancie i
Krzysztofowi Helińskim.

Polanów

Polanów

Patriotyczny I Bieg
z Flagą

Tydzień Bibliotek...

(r)
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Sukcesy

Polanów

Gmina Polanów

www.polanow.pl

Przedszkole

W dniach 8-15 maja
po raz szesnasty obchodzimy
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”.
Z tej to okazji polanowska biblioteka przygotowała szereg
spotkań kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 9

SP Bukowo

SP Żydowo

maja 2019 Teatr przy Stoliku
VERBUM działający przy bibliotece, przedstawił dla Seniorów adaptację sztuki A. Fredry
pt. „Zemsta”. Adaptacja sztuki
została przygotowana przez Panią Elżbietę Majcher.To utwór
ponadczasowy
prezentujący
ludzkie postawy oraz ukazujący wady Polaków. Ponadcza-

sowy charakter sztuki i świetna
interpretacja tekstu wywołała
wśród odbiorców wiele emocji.
Sztuka została niezwykle ciepło przyjęta przez publiczność.
Swą obecnością zaszczycił
spotkanie Radny Rady Powiatu
Dariusz Kalinowski.
źródło:
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy

Pierogowa uczta w Wielinie

Około 80 osób wspólnie
z Burmistrzem Polanowa
Grzegorzem Lipskim wzięło
udział w zorganizowanym
3 maja 2019 r. przez Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu i ZSP Polanów
"Biegu z Flagą".
W ten sposób, wzorem ubie-

głego roku, mieszkańcy gminy
Polanów uczcili na sportowo
przypadające dzień wcześniej
Narodowe Święto Flagi.
Wytrawni biegacze, amatorzy
oraz całe rodziny zmierzyli się
na trasie liczącej ok. 2 km, która
wiodła ulicami: Stawna, Cmentarna, Przytorze, Bobolicka,
Stawna.

Najlepsi biegacze w trzech kategoriach wiekowych (kat. do kl.
VI, kat. kl. VII-VIII-Gimnazjum,
kat. szkoła średnia i dorośli)
otrzymali z rąk Burmistrza Polanowa i Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Polanowie dyplomy
i drobne upominki. Dla pozostałych uczestników przygotowano
pamiątkowe medale.
Na zakończenie
majówki odbył
się II Rodzinny
Rajd Rowerowy,
współorganizowany z Parafią
Polanów.

ZSP Polanów – SP Polanów

ZSP Polanów

Rodzinny Dzień Pieroga, nad jeziorem w Wielinie zorganizowało tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich
wraz z sołectwem Wielin. Smak pierogów na długo pozostał w pamięci uczestników.

Przyciągnął
on
wielu fanów jazdy
na dwóch kółkach.
Finałem imprezy
było
tradycyjne ognisko dla
wszystkich uczestników wycieczki,
pieczenie kiełbasek i emocjonujące
zabawy wraz z DJ
Przemo, na placu
przy ul. Zacisze.
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Zasady zachowania się
na wypadek zagrożeń
Upały
Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie
zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie
w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny.
Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom poznaj objawy i bądź gotów do udzielania pierwszej pomocy w
takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać
oparzenia słonecznego lub przegrzania.
Oparzenia słoneczne
Objawy: zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe swędzenie, pęcherze, gorączka, ból głowy.

Ważne sprawy

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: maj - czerwiec 2019

Uwaga na osy
i szerszenie!

Zgodnie z ustawą - prawo budowlane,
zapewnienie bezpiecznego użytkowania
obiektu należy do właściciela lub zarządcy
obiektu.
W związku z tym obowiązek likwidacji
zagrożenia spoczął na posiadaczach nieruchomości i władzach gminnych.

Uwaga! Ważne

Program rodzina 500+
od 1 lipca 2019 r. bez
kryterium dochodowego!

Pierwsza pomoc: weź chłodny prysznic, użyj mydła aby
usunąć olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj duża ilością
zimnej wody. Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy,
sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej.
Przegrzanie
Objawy: Osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności
i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata
przytomności.
Pierwsza pomoc: Połóż poszkodowaną osobę w chłodnym
miejscu (nogi unieś na wysokość 20 – 30 cm.). Poluzuj ubranie. Użyj zimnej, mokrej tkaniny jako okładu do obniżenia
temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą małymi łykami. Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią
wymioty, szukaj natychmiastowej pomocy medycznej.
W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, ułóż poszkodowanego na bok.
Bądź przygotowany na wystąpienie gwałtownego ocieplenia !
1. Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.
2. Rozważ utrzymanie w użyciu zewnętrznych okiennic przez
cały rok. Zewnętrzne okiennice latem nie dopuszczają ciepła
do wnętrza domu, natomiast utrzymują ciepło w domu zimą.
Sprawdź przewody urządzeń klimatyzacyjnych, czy są właściwie izolowane i szczelne.
3. Oszczędzaj elektryczność. W okresie dużych upałów ludzie
mają tendencje do znacznie większego zużycia energii elektrycznej na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych co prowadzi
do niedoboru mocy lub przerw w dopływie prądu.
4. Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na niższym poziomie budynku poza zasięgiem światła słonecznego.
5. Spożywaj zbilansowane, lekkie posiłki.
6. Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów
powinny skontaktować się z lekarzem przed zwiększonym
przyjmowaniem płynów.
7. Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że
piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokoić pragnienie to
zazwyczaj powodują duże odwodnienie organizmu.
8. Ubieraj się w luźno dopasowane rzeczy zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka o jasnych kolorach odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
9. Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić twarz i
głowę przed nadmiernym nagrzaniem.
10. Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia
zdolność do samoczynnego chłodzenia się. Użyj środków
ochrony przed promieniami słonecznymi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.
11. Unikaj skrajnych zmian temperatury. Zwolnij tryb życia.
Zredukuj, wykreśl lub
przeorganizuj wyczerpujące zajęcia. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach. Stosuj tabletki solne ale tylko wtedy, jeśli zostały zalecone przez lekarza.
12. Pamiętaj, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe – przebywając w lesie, na podsuszonych lakach, ścierniskach zachowaj szczególną ostrożność
i staraj się nie zaprószyć ognia.
Podczas suszy
1. Zmniejsz zużycie wody.
2. Podlewanie trawników i mycie samochodów marnotrawi
wodę.
3. Gdzie tylko możliwe używaj wielokrotnie tej samej wody.

Corocznie obserwujemy
występowanie
niebezpiecznych dla życia i
zdrowia rojów i gniazd
os oraz szerszeni. Z reguły pojawiają się one w
okolicy starych drzew, na
poddaszach budynków
lub w pomieszczeniach
gospodarczych.
Łatwiej jest zapobiegać
powstawaniu zjawiska,
niż walczyć z zagnieżdżonym rojem szerszeni czy os. Dlatego, już
wiosną
uniemożliwiajmy owadom zakładanie
gniazd. Na bieżąco usuwajmy zaczątki gniazd,
które zostały zlokalizowane podczas przeglądu
obiektów.
Oczywiście, dbajmy o
nasze
bezpieczeństwo.
Pamiętajmy, że jad osy,

lub szerszenia jest niebezpieczny.
Dla osoby uczulonej,
nawet jedno użądlenie
może zakończyć się tragicznie.
Jeśli owady rozmnożyły
się, to musimy sięgnąć
po pomoc specjalistycznych firm.
Ich adresy z łatwościa
znajdziemy w Internecie.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych
informacji o owadach
zapraszamy wszystkich
do odwiedzenia strony
internetowych. Między
innymi znajdziecie tam
Państwo,
opracowany
przez specjalistów obszerny poradnik dotyczący zasad postępowania z
owadami oraz ciekawostki o życiu os i szerszeni.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie
jako realizator rządowego programu „Rodzina
500+” informuje, że zgodnie z projektem zmian
w programie, od 1 lipca 2019 roku świadczenie
wychowawcze będzie przyznawane również na
pierwsze dziecko (do 18 roku życia) bez względu
na dochody rodziny.
Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej - począwszy od 1 lipca, a od 1 sierpnia
zapraszamy po wnioski papierowe.
Jednocześnie informujemy, że wnioski o świadczenie „Dobry Start” tzw. 300+ można składać
w tych samych terminach co wnioski o świadczenie 500+.

Więcej informacji
Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polanowie
ul. Bobolicka 8
tel: 94 318 83 85

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: maj - czerwiec 2019

Fundusze

Trzy Granty Sołeckie 2019 Umowy w Programu

Społecznik 2019 podpisane

Inicjatywy trzech Sołtysów
z naszej gminy otrzymały
dofinansowanie w konkursie
Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego
"Granty Sołeckie 2019" na
budowę placów zabaw.

Są to:
„Kącik zabaw w Domachowie”,
„Nowy kącik dla najmłodszych”
w Bukowie,
„Dadzewo dla dzieci".

Wartość szacunkowa każdego
placu to 15 000 zł, dotacja z
Urzędu Marszałkowskiego - 10
000 zł na plac, pozostałe środki
zapewni Gmina Polanów.

Polanów

Dofinansowanie z Programu
Otwarte Strefy Aktywności

W ramach II edycji Programu OSA (Otwarte Strefy
Aktywności) 2019, Gmina
Polanów otrzymała dofinansowanie z Ministerstwo
Sportu i Turystyki na budowę
obiektu w Polanowie.

relaksu.
Zaprojektowano 6 urządzeń fitness, które zostały tak dobrane
aby cała siłownia zewnętrzna zapewniła jak najbardziej
urozmaicone formy treningu
dla użytkowników w różnym
wieku.
W projekcie znajduje się również podwójny betonowy stół
do gry w szachy i chińczyka
wraz z siedziskami oraz betonowy stół do ping-ponga.

Na strefę rekreacji składają się
także 4 ławki z oparciem zamontowane na stale do podłoża.
Całość uzupełniają 2 kosze na
śmieci , które ułatwiają utrzymanie porządku oraz regulamin
siłowni zewnętrznej. Wokół
strefy relaksu zostanie wykonany żywopłot.
Dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki - 25 000 zł
Środki Gminy Polanów
- 25 000 zł

Weź udział w powiatowym konkursie

Nie wbiegaj
do wody rozgrzanym

Nie skacz do wody
w nieznanych miejscach

Nie wypływaj
na materacu daleko
od brzegu

Pływaj tylko w miejscach
do tego wyznaczonych

Nie pływaj bezpośrednio
po posiłku

Stosuj się
do poleceń ratownika

Załóż kapok na łódce,
kajaku i rowerze
wodnym
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Gmina Polanów

W zakresie zadania zaplanowano budowę Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym, który obejmie budowę
siłowni plenerowej oraz strefę

Nigdy nie wchodź do wody
po alkoholu i środkach
odurzających

www.polanow.pl

Od ziarenka do bochenka
Pochwal się swoim przepisem na domowy chleb
i zgarnij fantastyczne
gadżety!!!
Pomimo
„przemysłowej
produkcji” chleba, w wielu domach kultywowane
są tradycje wypieku chleba
według starych receptur.
Często wypieki te mają niepowtarzalny smak - chleb
jest niezwykle smaczny, a
tajemnice jego powstawania
istnieją w rodzinnej pamięci
pokoleń. Warto je ujawnić.
Dlatego zapraszamy do
udziału w konkurskie, który
pozwoli pokazać te niezwykłe smaki nam wszystkim.
Najciekawsze przepisy poja-

wią się w wydanej przez Po- opublikowane na stronie
wiat Koszaliński publikacji www powiat.koszalin.pl
pn. „Od ziarenka do bochenka”.
Więcej informacji na https://
Zostaną także umieszczone powiat.koszalin.pl/pochwalw miesięczniku samorzą- się-swoim-przepisem-nadowym powiatu koszaliń- domowy-chleb-i-zgarnijskiego Gazeta Ziemska oraz fantastyczne-gadżety.html

14 czerwca br. poznaliśmy
listę rankingową wniosków
złożonych w ramach naboru
do Programu Społecznik 2019.

szalin, powiaty: białogardzki,
koszaliński, sławieński, szczecinecki) znalazło się dwóch beneficjentów z naszej gminy.
Są to: Koło Gospodyń WiejWnioskodawcy mogli ubiegać skich w Gołogórze z projeksię o 4 tys. zł na realizację od- tem pt. "Sąsiedzi" oraz Miejski
dolnych inicjatyw.
Klub Sportowy Gryf Polanów,
Wśród setki zakwalifikowanych który jest Patronem projektu pt.
z subregionu D (Miasto Ko- "Wspólny kierunek to wspólna

wizja - Krytno razem", złożonego przez grupę nieformalną
z Krytna na czele z sołtysem
sołectwa.
21 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Polanowie zostały podpisane
umowy, które w sposób oficjalny oznaczają rozpoczęcie realizacji projektów.

W Polanowie znów pieką
chleb

dokończenie ze str 1

Przez ostatnie blisko 20 lat w Polanowie nie było żadnej piekarni.
Ostatnia – miejscowego GS-u
działalność zakończyła w 2002 r.
Potem jeszcze kilku prywaciarzy
próbowało piec chleb. Nie wyszło. Teraz jest tam stolarnia.
Od 27 lutego, piekarnia państwa
Jabłońskich funkcjonuje przy
rondzie, w centrum Polanowa, w
nowo wybudowanym budynku.
Kamienica odtworzona na wzór
istniejącej niegdyś. Specjalnie
projektowana z myślą o piekarni. Jan Iwaszko i Marian Zalas formują bochenki chleba
- Myślałem o tym od dawna: w
Polanowie nie ma piekarni, więc
trzeba ją uruchomić. – mówi
Radosław Jabłoński – właściciel
piekarni.
Chleb pieką fachowcy z wieloletnim doświadczeniem. Jan
Iwaszko ma 25 lat stażu, Marian
Zalas - 30 lat. Pierwszy pracował w piekarni w Miastku, drugi
do 2002 r. pracował w piekarni
miejscowego GS-u. Jednorazowo pieką 4-5 gatunków chleba.
Do tego bułki, pączki itd. Nie
jest tego dużo. Akurat na lokalny rynek i do własnego sklepu, Radosław Jabłoński wyjmuje chleb z elektrycznego pieca
który zlokalizowany jest nad pomieszczeniami piekarni.
- Nie produkujemy tego dużo, bo
liczy się jakość – dodaje R. Jabłoński. - Liczy się też lokalny
patriotyzm, ludzie mówią: chcemy jeść chleb, nasz polanowski –
uzupełnia i częstuje mnie swoim
produktem:
- Spróbuje go Pan i na pewno
wróci – zachwala Radosław Jabłoński.
Mówi prawdę. Wypiek jest znakomity. Właśnie znów po niego
wróciłem...
Mieczysław Siwiec
Jeszcze tylko skropienie wodą i produkt może „iść” do sklepu
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Spławikowe Zawody Wędkarskie do lat 14

W sobotę 4 maja 2019 r.
nad basenem miejskim,
nazywanym przez wielu
Jeziorem Kaczym odbyły
się Spławikowe Zawody
Wędkarskie do lat 14,
zorganizowane przez
PZW Polanów i Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu.
Podobnie do wcześniejszych edycji, nie zawiedli
młodzi pasjonaci wędkowania, co bardzo ucieszyło
organizatorów.
O godz. 8.30 wędkarze zostali przywitani przez prezesa PZW Polanów pana
Krzysztofa Ciułę, który
oficjalnie otworzył zawody.
Po zakończeniu zawodów
komisja zebrała się w celu
zważenia ryb i podliczenia wyników końcowych,
a uczestnicy mogli posilić

Wytnij i zachowaj

WAŻNE TELEFONY
W GMINIE POLANÓW

Sport

Urząd Miejski w Polanowie

94 3188351
93 3188387

www.polanow.pl

Polanów

I Otwarte Mistrzostwa Dalekowschodnich Sztuk Walki

się kiełbaską z grilla.
W zawodach wzięło
udział 14 zawodników,
z których wyłoniono
trzech
zwycięzców
(patrz tabela obok).

Strzelali czarnym prochem

Pogotowie Ratunkowe

999 lub 112

Zespół Opieki Zdrowotnej

94 3188399

Lekarz Dyżurny

Nasi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Walczyli w Kępnie
Zawodnicy z FKB Polanów
wzięli udział w eliminacjach
do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży i Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Badmintona.
W Kępnie (Wielkopolska)wystartowało 14 zespołów z woj.
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
FKB Polanów reprezentowali
w juniorach młodszych Maciej
Kruszyński i w młodzikach:
Wiktoria Zblewska, Wiktoria
Rajkowska, Kacper Pyter, Wojciech Lebioda i Norbert Maciuszko.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików uzyskaliśmy III miejsce z 6 punktami.

Policja

997 lub 112
94 3429213

Patrol Policji

606 897 033

Posterunek Energetyczny

991
94 3483861

Amelia Gryguła (gra pojedyncza i mieszana) i Maciej
Kruszyński
(gra
pojedyncza i podwójna) - zawodnicy
FKB Polanów wzięli udział
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Indywidualne

Zakład Usług Komunalnych

94 3188206

Badminton

Ośrodek Pomocy Społecznej

94 3188385

Telefon Zaufania

94 3419461

Lex Crimen

781 025 998

Aplikacja na smartfona

możliwość kontaktu z
dzielnicowym

Aplikacja na smartfona

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

możliwość dokonywania
zgłoszeń

Aplikacja na smartfona WIEM.CO
Gminny System Powiadamiania

możliwość rejestracji w usłudze
bez aplikacji za pośrednictwem
strony https://polanow.pl

MOJA KOMENDA

Hodczak z Koszalina (40
pkt).
Drugie miejsce zajął Robert
Lewandowski z Rosnowa
(38 pkt).
Zawody odbyły się na strzel- Trzecie miejsce i najlepszy
nicy w Bobolicach, udział wynik Ziemi Polanowskiej
wzięło 24 strzelców, w tym - Magdalena Olejnik (32
spora grupa z Polanowa.
pkt). Zdjęcia - p. Mariusz
Najcelniej strzelał Mirosław Olejnik.

w godz.: 18:00-8:00

998 lub 112
94 3188398

18 maja w Jeleniej Górze
odbyły się mistrzostwa
w ju jitsu.

Badminton

600 440 999

Straż Pożarna

Sukces
PRETORIANS

Sensei Krzysztof Orlikowski 2°dan wyraził swoje zadowolenie i dumę ze swoich
adeptów OSS.

NUMER ALARMOWY
Wyniki zawodów:
I miejsce wywalczył
Każdy uczestnik zawoJakub Byrzykowski
dów wędkarskich otrzyII miejsce zajęła
mał torbę z upominkami
Oliwia Wiśniewska
ufundowana przez sklep
III miejsce przypadło
wędkarski "Pelikan".
Kamilowi Paździurskiemu
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Reprezentacja w składzie 4
osób ze szkoły karate jiu jitsu w Polanowie i Bobolicach
brała udział w rywalizacji na
arenie sportowej.
Wszyscy adepci stanęli na
podium.
Adam Buszkowski ze Szkoły karate jiu jitsu Polanów
zajął 1 miejsce w kenjutsu
sport oraz 2 miejsce w grapplingu.
Ze szkoły karate jiu jitsu
Pretorians Bobolice zawodnicy uplasowali się na następujących pozycjach:
Dominik Orlikowski - 2
miejsce w grapplingu oraz 2
miejsce w kenjutsu sport
Jakub Kłos - 2 miejsce w
kenjutsu sport Kamil Pacholczyk-3 miejsce w kenjutsu sport

W sobotę 8 czerwca 2019 r.w Hali Sportowej przy ul. Gradowe Wzgórze 5 odbyły się I
Otwarte Mistrzostwa Dalekowschodnich Sztuk Walki o Puchar Burmistrza Polanowa
Grzegorza Lipskiego zorganizowane przez "PRETORIANS" Szkoła Karate & Ju Jitsu Bobolice Krzysztof Orlikowski oraz Gminę Polanów.
Mistrzostwa zgromadziały również mistrza świata ka- na Rylik.
60 zawodników reprezen- rate, w-ce Prezydenta UWK Obecni byli również Radna
tujących kluby ze Słupska, Marcina Marcin Gawlik Rady Miejskiej w Polanowie
Ustki, Kobylnicy, Bobolic, Spartans, Mistrza Zygmunta Dorota Wójcicka-Popowicz
Polanowa oraz Żydowa.
Podgórniak, Mistrza Wiesła- oraz Radny Rady Powiatu
W Zawodach uczestniczyli wa Paliczek, Mistrza Zeno- Dariusz Kalinowski.

Badminton

Strzelectwo

UKS Grad Polanów
zorganizował II Turniej
Strzelectwa Czarnoprochowego.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: maj - czerwiec 2019

Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych) w Badmintona w
Suchedniowie. Amelia Gryguła
w grze pojedynczej zajęła XVII
miejsce. W grze mieszanej
Amelia z partnerem Antonim
Jabłońskim z MKS OSiR „Bad-

minton” Sławno zajęli IX miejsce. Maciej Kruszyński w grze
pojedynczej zajął XVII miejsce.
Lepiej poszło Maćkowi w grze
podwójnej grając w parze ze
Zbigniewem Skirzewskim UKS
Baranowo zajął IX miejsce.

Punkty zdobyli:

Kacper Pyter (2,5);
Wiktoria Zblewska (1,5);
Wojciech Lebioda (1,5);
Wiktoria Rajkowska (0,5).
Gra pojedyncza młodziczek:
III: Wiktoria Zblewska.
Gra pojedyncza młodzików:
II – miejsce Kacper Pyter,
V: Wojciech Lebioda,
XII miejscu, w grze mie- XVII: Norbert Maciuszko.
szanej w parze z Antonim Gra podwójna młodziczek:
Jabłońskim z UKS OSiR V: Wiktoria Rajkowska - Wiktoria Zblewska.
„Badminton” Sławno zajęła
Gra
podwójna młodzików:
VIII miejsce.
III: Wojciech Lebioda Maciej Kruszyński w grze
- Kacper Pyter.
pojedynczej uplasował się Klasyfikacja drużyn
na XIX miejscu i w parze I miejsce: KB Vol-Trick Kępno 6,5p.
z Filipem Wiercińskim KS UKS „Przemysł” Poznań 6,5 p.
„Badminton”
Kobierzyce III: FKB Polanów 6,0p.
IX: UKS OSiR „Badminton” Sławwywalczył XI miejsce.
Wiktoria Zblewska zajęła no 3,5p.
XII miejsce natomiast Wik- Klasyfikacja Województwa Zatoria Rajkowska uplasowała chodniopomorskiego.
I: FKB Polanów 6,0p.
się na XXIII miejscu, obie w
II: LUKS „Krokus” Góralice 5,0p.
grze podwójnej wywalczyły III: UKS „Kometka” Sianów 4,5p.
XIII miejsce.
IV: UKS OSiR „Badminton” Sławno 3,5p.

Dobry występ na Grand Prix Polski
W Imielinie koło Katowic
odbył się Grand Prix Polski Juniorów Młodszych
i Młodzików Młodszych
w Badmintona.

Turniej został rozegrany systemem grupowo-grupowym.
Wzięło w nim udział 191 zawodniczek.
FKB Polanów reprezentowali w juniorach młodszych:
Amelia Gryguła i Maciej
Kruszyński i w młodzikach
młodszych: Wiktoria Zblewska i Wiktoria Rajkowska.
Amelia Gryguła w grze pojedynczej uplasowała się na

Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. Lipowa 2c/2		
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727

Druk: Rondo Koszalin
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Zapraszamy na
XXXI Międzynarodowy Zlot
Motocykli „Nad Zalewem”

12-13-14 lipca!

Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów

Festyn Sołecki w Jacinkach
Sołtys i Rada Sołecka
Festyn integracyjny, gry, zabawy, lokalna kuchnia

94 318 83 51
www.polanow.pl

Obrzęd Zaśnięcia NMP
OO. Franciszkanie, Parafia w Polanowie
Akatyst o zaśnięciu NMP, Procesja Światła z figurą zaśnięcia NMP
ze Świętej Góry Polanowskiej do kościoa parafialnego

kalendarz@polanow.eu
www.facebook.com/gminapolanow

IV Turniej Piłki Nożej
na „Zakończenie Lata”
Burmistrz Polanowa, Radny Rady Miejskiej
w Polanowie Daniel Werner, Nadleśnictwo Polanów
Boisko przy ul. Zacisze. Turniej drużyn - obowiązują zapisy,
atrakcje dla dzieci, wspólne biesiadowanie po turnieju

Zawody Wędkarskie do lat
14 o Puchar Burmistrza „Zakończenie Wakacji”
PZW Polanów, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Zawody wędkarskie nad Jeziorem Kaczym w Polanowie

XXXI Międzynarodowy
Zlot Motocykli „Nad Zalewem” w Polanowie
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Trzydniowa impreza plenerowa. Wstęp płatny

XV Piesza Pielgrzymka
z Żydowa na Świętą Górę Polanowską
Parafia Żydowo
Pielgrzymka z Żydowa, uroczyste poświęcenie ziół i kwiatów

Naleśniki i nie tylko...
KGW Żydowo, Sołtys i Rada Sołecka
Festiwal kulinarny, atrakcje dla dzieci i dorosłych w Żydowie

Dożynki Gminne
Gmina Polanów, Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu, Parafia Polanów
Msza św. w kościele parafialnym, korowód dożynkowy „nad Zalew”,
ceremoniał żniwny, prezentacje kulturalne, konkursy

XV Festyn Parafialny
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Polanowie
Festyn integracyjny na Rynku Miejskim dla dzieci i dorosłych

VII Komorowska
Biesiada Historyczna
Stowarzyszenie Hereditas Pomeraniae, Gmina
Polanów, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Nadleśnictwo Polanów

Festyn w Świerczynie
Sołtys i Rada Sołecka, KGW Świerczyna
Festyn integracyjny, gry, zabawy, lokalna kuchnia

Dożynki Powiatowe

Wydarzenie utrzymane w atmosferze pikniku edukacyjnego

Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Gmina Bobolice
Święto Plonów 9 gmin powiatu koszalińskiego

Wspólny kierunek
to wspólna wizja - Krytno razem

Święto Plonów Żydowo

Sołtys i Rada Sołecka, Miejski Klub Sportowy Gryf
Rozgrywki sportowe, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Sołtys i Rada Sołecka, KGW Żydowo, Olszyna, OSP
Impreza plenerowa z Mszą św. dziękczynną za plony

„Sąsiedzi”
KGW Gołogóra, Sołtys i Rada Sołecka
Plenerowy piknik lokalnej kuchni

XVIII Regionalna
Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”, Burmistrz
Polanowa, OO. Franciszkanie
Piesza pielgrzymka w intencji trzeźwości z kościoła parafialnego
na Świętą Górę Polanowską

Gmina Polanów, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów, www.polanow.pl

