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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Samorządowcy
podsumowali rok 2013

Już po raz drugi, w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, zorganizowano spotkanie samorządowe podczas, którego podsumowano ubiegłoroczne dokonania na
terenie miasta i gminy Polanów, a najbardziej aktywnym i zasłużonym wręczono statuetki Gryfa Ziemi Polanowskiej. Wśród wielu znakomitych gości, przybyłych tu na zaproszenie Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa, widzieliśmy między innymi Andrzeja Jakubowskiego, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, Romana
Szewczyka, starostę koszalińskiego, polanowskich samorządowców, sołtysów oraz przedsiębiorców.
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Piłka Nożna

Orszak Trzech Króli
Zagrali za 12 906, 76 zł Gryf II najlepszy
wyruszył na Świętą Górę

O nowej tradycji rodzącej się
Czytaj
w Polanowie

na strona 2

O nowy rekordzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Czytaj strona

8

O turnieju o puchar burmistrza Polanowa

Czytaj strona 8
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Przedszkolaki mają coraz
lepsze warunki pobytu…

Choć światło słoneczne doskonale wpływa na nasze
samopoczucie, są jednak
chwile gdy należy ograniczać jego ilość.
Znane nam już rolety okienne znalazły swoje miejsce
właśnie w polanowskim
przedszkolu. Zakupiono je ze
środków zebranych z organizacji Gminnych Mikołajek
Małego i Dużego Przedszkolaka. Zamontowane zostały
w tej części budynku, gdzie
były najbardziej potrzebne,
czyli od ulicy Dworcowej.
Rolety w przedszkolu pełnią
funkcję estetyczną, mając
jednocześnie wiele praktycznych zalet. Szczególnie będą bardzo przydatne
podczas upalnych dni latem.
Na dzień dzisiejszy rolety
poprawiają warunki dzieci,
chroniąc przed nadmiernym
nasłonecznieniem w salach
przedszkolnych
podczas
zajęć wychowawczo-dydaktycznych i zabaw. Natomiast
w chłodne dni lekko opusz-
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Rodzi się nowa tradycja

W wypełnionej po brzegi sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz w obecności wielu znakomitych gości polanowscy samorządowcy podsumowali ubiegły rok.

W Polanowie Orszak Trzech
Króli wyruszył po raz
pierwszy. Według niektórych
obserwatorów mogło w nim
uczestniczyć nawet 1000
osób.

czone rolety nadają przytulnego charakteru w pomieszczeniach. Poprawiły się
również warunki podczas
popołudniowych drzemek
najmłodszych przedszkolawciąż zapowiadało się na
ków na tzw. „leżaczkach”.
deszcz, uczestnikom orszaku
Wówczas rolety całkowicie
udało się dojść do pustelni na
zasłaniają okna, co sprawia
Górze suchą nogą. Zaczęło palekkie zaciemnienie, twodać dopiero w czasie jasełek,
rząc jednocześnie przyjemny
które przygotowała młodzież
klimat. Dzięki czemu dzieci
z Lęborka i ze Słupska pod
chętniej i szybciej zasypiają,
kierunkiem Mirosława Pawdłużej śpią, aż potem żal je
budzić. Kolejną zaletą „naszych rolet” jest to, że są one
zamontowane bezpośrednio
na ramie okiennej trzymając
się cały czas blisko szyby.
Sprawdzają się zwłaszcza na
oknach, które należy otwierać bądź uchylać podczas
wietrzenia pomieszczeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że poprzez zakup rolet nasze dzieci mają zapewniane Trzech Króli witali włodarze Polanowa.
coraz to lepsze warunki pobytu w przedszkolu.

laka. Mimo lekkiego deszczu że przyjdzie aż tylu ludzi i że
nikt raczej nie stracił humoru. tak wiele osób zaangażuje się
Pewnie również dlatego, że na w przygotowanie orszaku wszystkich czekała przygoto- twierdzi Grzegorz Lipski, burwana przez strażaków ciepła mistrz Polanowa - Już teraz zazupa.
praszam na orszak 6 stycznia
- Jestem pod wielkim wraże- 2015 r. - dodaje burmistrz.
(r)
niem. Nie spodziewałem się,

Zgodnie z tradycją były też zwierzęta gospodarskie

Utylizacja azbestu
Darłowska Lokalna Grupa Rybacka na początku roku 2014 rozdysponuje już ostatnie pieniądze w ramach unijnego budżetu 2007-2013.
Zachęcamy więc wszystkich szczególnie gorąco do skorzystania z naszej oferty. Trwające lub ogłoszone wkrótce konkursy dotyczą
wszystkich dostępnych zakresów operacji. Będą pieniądze na reorientację działalności dla podmiotów sektora rybackiego oraz na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów- również spoza tego sektora; przewidziany jest także konkurs dla stowarzyszeń i fundacji. Poniżej zamieszczamy kompletny harmonogram naborów w 2014 roku.

Nabory zaplanowane na rok 2014

Uwaga!
W związku ze zmianą systemu bibliotecznego, mającą na celu
uruchomienie wypożyczalni on-line (przez internet), a tym samym obowiązującymi wymogami od nowego 2014 roku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zwraca się z prośbą
do Czytelników o ponowne osobiste zapisanie dziecka do wypożyczalni, aby mogło dalej korzystać ze zbiorów.
Konieczne jest dostarczenie numeru PESEL dziecka oraz
PESEL osoby dorosłej poręczającej.

Za utrudnienie przepraszamy

publiczne

termin
składania
wniosków

Limit
środków

gospodarcze i
społeczne

25.02 - 28.03 14.03 - 11.04

800 000,00

500 000,00

Restrukturyzacja lub reorientacja
działalności gospodarczej, lub
dywersyfikacja zatrudnienia osób
mających pracę związaną z
sektorem rybactwa, w drodze
tworzenia dodatkowych miejsc pracy
poza tym
sektorem
publiczne

X

X
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Spotkanie było okazją do uhonorowania tych, których działania powodują, iż z roku na
rok Gmina Polanów rozwija się
coraz lepiej. Wręczono 5 statuetek Gryfa Ziemi Polanowskiej
oraz wyróżniono 11 osób i firm.
Wszystkich, pomimo, że działają w różnych dziedzinach, za
to samo czyli działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Polanów.
Poniżej charakterystyki nagrodzonych i wyróżnionych wraz z
uzasadnieniami.
Przyjaciele Polanowa: Andrzej Jakubowski, Wicemarszałek Zachod-

Gryfy Ziemi Polanowskiej otrzymali:
w kategorii aktywność na rzecz wspólnoty
samorządowej

Piotr Drewla

Gmina Polanów

Wzmocnienie konkurencyjności i
utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa

www.polanow.pl

niopomorski i Roman Szewczyk, Starosta Koszaliński
Samorząd Miasta i Gminy Polanów pragnie złożyć podziękowanie dla:
Andrzeja Jakubowskiego, Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego
Romana Szewczyka, Starosty Koszalińskiego
Sławomira Cichonia, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
za aktywność i osobiste wsparcie wszechstronnych działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju miasta i gminy Polanów

Tekst i zdjęcia:
Anna Cysewska

Gmina Polanów ogłasza na- duszu Ochrony Środowiska
bór wniosków na demontaż i Gospodarki Wodnej w
i utylizację wyrobów za- Szczecinie. Czas trwania nawierających azbest z terenu boru do dnia 15 marca 2014
gminy Polanów-etap IV. Ak- r. Można zgłaszać również
cja finansowana jest ze środ- azbest, który był wcześniej
ków Wojewódzkiego Fun- zdemontowany z obiektów

Wydarzenia

Docenili najbardziej aktywnych

Polanów

Pomysłodawcą zorganizowania Orszaku w Polanowie był
o. Janusz Jędryszek, franciszkanin z pustelni na Świętej
Górze:
- Nie chcieliśmy być gorsi niż
inne miasta. Tym bardziej, że
mamy tutaj przepiękne miejsce,
jakim jest Święta Góra, dlatego chcieliśmy, żeby także u nas
był Orszak i przeszedł właśnie
tam - mówi o. Janusz.
W organizację procesji zaangażowała się parafia, Urząd
Miejski, strażacy, policja, nadleśnictwo oraz wiele innych
instytucji i osób.
Orszak wyruszył spod kościoła w stronę Świętej Góry
Polanowskiej. Po drodze, pod
urzędem miasta Trzech Króli
powitali włodarze Polanowa.
Trasa była dość długa i choć
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gospodarcze i społeczne

20.01 - 13.03
14.03 - 11.04

1 312 582,66
800 000,00

Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwój
usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa

Ochrona środowiska lub dziedzictwa
przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa w celu utrzymania jego
atrakcyjności lub przywrócenia
potencjału produkcyjnego sektora
rybactwa, w przypadku jego zniszczenia
w wyniku klęski żywiołowej

publiczne

gospodarcze i
społeczne

publiczne

gospodarcze i społeczne

X

25.02 - 28.03

X

20.01 - 13.03

X

1 335 490,77

X

676 837,30

Za szczególną, społeczną wieloletnią aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i
gminy Polanów i osobiste wsparcie wszechstronnych działań na
rzecz społeczności miasta i gminy Polanów
Piotr Drewla był wieloletnim
Przew. Rady Miejskiej w Polanowie III i IV kadencji oraz
wieloletnim Prezesem klubu
piłkarskiego „GRYF” w Polanowie. W uznaniu jego pracy na
rzecz upowszechniania kultury
fizycznej otrzymał tytuł Honorowego Prezesa MKS GRYF. Jako
delegat Gminy do Euroregionu
Pomerania wspierał procesy integracyjne gminy Polanów z Unią
Europejską co zaowocowało
podpisaniem umów partnerskich
z gminami Rothenklempenow i
Gedern. Pan Piotr Drewla został
odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz
Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. W dowód uznania
za wieloletnią aktywność na
rzecz polanowskiej społeczności
otrzymał medal „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Polanów”.

Ignacy Włodarczak
za szczególną, wieloletnią
społeczną aktywność na
rzecz rozwoju obszarów
wiejskich oraz upowszechnianie idei samorządowej
na terenie gminy Polanów
Od 2003r. pełnił funkcję
sołtysa sołectwa Bożenice. W IV i V kadencji Rady
Miejskiej sprawował jednocześnie mandat radnego.
Odznaczony został medalem „Za zasługi dla Powiatu
Koszalińskiego” oraz medalem „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Polanów”. Swoją
aktywnością i zaangażowaniem przyczynił się do
utworzenia sołectwa Bożenice jak również zrealizowania wielu ważnych inicjatyw
dla lokalnej społeczności,
jedną z nich była budowa
świetlicy w Bożenicach. Pan
Ignacy był przez wiele lat
Honorowym Dawcą Krwi,
oddał 115 litrów krwi za co
wyróżniony został Kryształowym Sercem.

w kategorii promocja kultury Ziemi Polanowskiej

w kategorii promocja
i upowszechnianie
kultury miasta i gminy
Polanów

Jerzy Żelazny

produkcji palet. Firma zapewnia niezmiernie ważne z punktu
widzenia gminy i powiatu miejsca pracy, zatrudniając 60 osób.
Kreuje tym samym pozytywny
wizerunek gospodarczy naszego regionu. Przedsiębiorstwo
POL-DREW aktywnie włącza
się w proces wspierania rozwoju obszarów wiejskich sponsorując wiele inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców
naszej gminy i powiatu.

Za szczególną, wieloletnią wydawniczą aktywność , upowszechnianie literatury, i promocję dorobku kulturowego
miasta i gminy Polanów
Jerzy Żelazny - od 1970r. związany jest z Polanowem poprzez
swoją działalność zawodową, literacką i dziennikarską. Jest założycielem lokalnego miesięcznika
„Echo Polanowskich Wzgórz”.
Autor wielu powieści i opowiadań opartych na codzienności
ludzi zamieszkujących małe
miasteczka. Pierwsza powieść
„Miasteczko pod wąsem” ukazała
się w 1986r. i zdobyła I nagrodę
w konkursie literackim Wydawnictwa Poznańskiego. W 2010
roku p. Jerzy Żelazny obchodził
benefis 25 lecia pracy twórczej, z
tej okazji wydana została książka
„Za wcześnie do nieba”. W ubiegłym roku wydał powieść satyryczną „Fatałaszki”. Od wielu lat
jest Prezesem Oddziału Związku
Literatów Polskich w Koszalinie.
Pan Jerzy Żelazny został odznaczony przez Radę Miejską w Polanowie medalem pamiątkowym
„Zasłużony dla Miasta i Gminy
Polanów”

W kategorii przedsiębiorstwo
2013r. dla Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie. Za
wszechstronną działalność i aktywność na rzecz społeczności
miasta i gminy Polanów. ZUK
jako zakład budżetowy Gminy Polanów wyróżnia się swoją
działalnością wykraczającą poza
zadania statutowe. Zapewniana
przez ZUK w Polanowie wszechstronna pomoc techniczna przy
organizacji imprez, festynów,
przedsięwzięć kulturalnych sta-

nowi o powodzeniu każdego
wydarzenia. Warto przy tym zaznaczyć, że ZUK to przedsiębiorstwo wielobranżowe zajmujące
się m.in. usługami komunalnymi,
utrzymaniem mieszkań, obsługą
i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej.
W ubiegłym roku sprawnie zrealizował nowe zadanie w zakresie
utrzymania czystości w gminie
oraz utworzył Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
dokończenie na str 7

Zespół ludowy „Olszyna” z Żydowa

za propagowanie folkloru, promocję gminy Polanów na festiwalach i przeglądach, kultywowanie regionalnych tradycji,
obyczajów i śpiewu.
Zespół powstał w 1983r. w
Żydowie w ramach Koła Gospodyń Wiejskich. Założycielką i kierowniczką zespołu jest
p. Bożena Kadukowska. Instruktorem muzycznym p. W.
Lebioda. Zespół liczy 11 osób.

Wykonuje pieśni ludowe z różnych regionów kraju, głównie
z Podlasia. Koncertował w Solingen i Gedern w Niemczech.
Odnosił sukcesy zdobywając
Złote Malwy na Prezentacjach
Kulturalnych Wsi koszalińskiej.
Obecnie działa po patronatem
POKiS. W październiku minionego roku zespól „Olszyna”
obchodził Jubileusz 30 lecia,
tę okazję świętował uroczy-

ście w Pradze uczestnicząc w
Międzynarodowym
Festiwalu Folkloru. Zespół „Olszyna”
aktywnie wspiera promocję
potencjału kulturalnego miasta
i gminy Polanów biorąc udział
w festiwalach, przeglądach i
imprezach organizowanych na
szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

w kategorii
przedsiębiorstwo 2013r.

Leszek Siudek

Przedsiębiorstwo Produkcyjno
– Usługowo- Handlowe POLDREW w Polanowie
Za aktywność na rzecz rozwoju
potencjału społeczno-gospodarczego i pozytywne kształtowanie wizerunku gospodarczego
miasta i gminy Polanów
Leszek Siudek jest właścicielem Przedsiębiorstwa POL-DREW w Polanowie, które
prowadzi działalność produkcyjną i handlową w zakresie

Wyróżnienia otrzymali:
W kategorii przedsiębiorstwo
2013 r. Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów.
Za owocną współpracę z samorządem Gminy Polanów i osobiste
wsparcie wszechstronnych działań na rzecz społeczności miasta
i gminy Polanów. Nadleśnictwo
Polanów aktywnie wspiera samorząd Gminy w działaniach
na rzecz szeroko pojętej walki z
zagrożeniami i ochrony przeciwpożarowej. Owocna współpraca
obejmuje ponadto wiele innych

sfer działalności jak infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja, ochrona zabytków oraz sprawy społeczne. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Pana Nadleśniczego Jacka Todysa samorząd
lokalny zrealizował wiele ważnych i pożytecznych inicjatyw na
rzecz zrównoważonego rozwoju
naszej gminy.
W kategorii przedsiębiorstwo
2013r. Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor S.A. w

Przechlewie.
Za wszechstronne działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Polanów
oraz pozytywne kształtowanie
gospodarczego wizerunku gminy
Polanów Poldanor S.A. funkcjonuje w gminie Polanów od 2000
roku. Prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju promuje nie
tylko ekologiczne i ekonomiczne
rozwiązania ale także rzetelność

i etykę w działaniach na rzecz
środowiska. Przykładem jest wybudowana Biogazownia Rolnicza w Nacławiu, która dostarcza
energię cieplną dla wspólnoty
mieszkaniowej oraz świetlicy
wiejskiej w Nacławiu. Poldanor
od wielu lat aktywnie angażuje
się w pomoc stypendialną, która
jest przejawem troski o najuboższych i wpływa na wyrównanie
szans edukacyjnych uzdolnionej
młodzieży z terenów wiejskich,
także z gminy Polanów .
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Wydarzenia
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Podsumowujemy miniony 2013 rok

Styczeń

Luty

Spotkanie samorządowe, w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu było okazją do prezentacji W Garbnie, w budynku po byłej szkole społecznej otwarto świetlicę wiejską. W uroczystości udział wzięli:
najważniejszych wydarzeń minionego roku oraz do przedstawienia inwestycji realizowanych na tere- Józef Wilk, przew. Rady Miejskiej w Polanowie, Grzegorz Lipski – burmistrz Polanowa, Piotr Górniak – z-ca
nie gminy i miasta Polanów. Miłym akcentem spotkania było wręczenie firmom przyjaznym samorzą- burmistrza, Stefan Kozicki – radny RM w Polanowie, ks. Dariusz Szyba – proboszcz parafii w Szczeglinie,
dowi gminy Polanów statuetek Gryfa Polanowskiego. Odebrali je Sławomir Cichoń, dyrektor Regio- Henryk Zabrocki – przew. Krajowego Komitetu Resocjalizacji, Feliks Kostrzak – dyrektor POKiS, Romuald
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Edward Macionga (Maced Polanów) oraz Marek Sobczak – sołtys Garbna oraz członkowie Rady Sołeckiej w Garbnie. Bardzo licznie przybyli mieszkańcy
Stachowicz w imieniu ZOZ w Polanowie. Wręczono także wyróżnienia, które odebrali: Jacek Todys, wsi. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście przekazali prezenty na rzecz rozpoczynającej dziaNadleśniczy Nadleśnictwa Polanów, Adam Drop, Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo, Stanisław łalność świetlicy min. radio-wieżę oraz sprzęt sportowy – stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe
Szemraj, prezes Koła Łowieckiego „Dzik”, Katarzyna Mażulis, właścicielka gospodarstwa agrotury- i piłki. W części artystycznej wystąpiła grupa taneczna Dance Fusion, odbyły się również konkursy dla dzieci
stycznego „Dwór Warblewo” oraz Tomasz Knitter, prezes w imieniu Zarządu MKS Gryf Polanów.
przygotowane przez instruktorów Paulinę Litwin i Wiesława Lebiodę.

Marzec
Dzień Kobiet w POKiS-ie to impreza, na którą czekają Panie z Polanowa. W tym roku sala
POKiSu też była wypełniona po brzegi. Imprezę, brawurowo prowadzili panowie z zespołu
„Pięć S”, którzy próbowali udowodnić, iż wiedzą wszystko o kobietach. Z przymrużeniem
oka, z ogromną dozą humoru, ze śpiewem na ustach zdradzili tajemną wiedzę, że kobieta to
taka istota, o której i tak nikt nic nie wie. W pewnym momencie sprytni panowie pod pretekstem konkursu próbowali zgłębić tajemnicę kobiet od samych kobiet. Pytania były bardzo
podstępne, aż w sukurs pośpieszył sam SEXGURU, któremu w końcu udało się rozwiać
wszelkie wątpliwości. Wszyscy goście bawili się doskonale, na dowód czego z sali co rusz
wybuchały salwy śmiechu i okrzyki radości.

Maj
Polanów wzbogacił się o kolejną atrakcję turystyczno - edukacyjną. Z udziałem Stanisława
Gawłowskiego, wiceministra środowiska został tu otwarty Park Petrograficzny. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Bobolickiej, tuż obok Leśnego Dworku, a jego główny element
stanowią 22 głazy oraz tablice je opisujące. Na zdjęciu Stanisław Gawłowski, wiceminister
środowiska i Sylwester Major, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku przecinają symboliczny drąg, otwierając tym samym Park Petrograficzny w Polanowie. Park powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Polanów. W jego otwarciu
uczestniczyła spora grupa uczniów, mieszkańców Polanowa, leśnicy oraz lokalne władze.

Kwiecień
Po długiej zimie ruszyły prace budowlane, związane z realizacją projektów „Poprawa infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów” oraz „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Polanów”. Zadania te obejmują zagospodarowanie parku miejskiego w Polanowie - między innymi zostanie wybudowana fontanna oraz zainstalowane oświetlenie. Kolejnym
punktem projektu jest budowa miejsca parkingowo-wypoczynkowego, gdzie powstanie toelata oraz
elementy małej architektury. Ponadto w miejscowościach Krąg i Buszyno zostaną wybudowane place
zabaw, a istniejące w Kościernicy i Rzeczycy Wielkiej zostaną doposażone. Oprócz tego w Polanowie
zostanie utwardzony plac z miejscami postojowymi przy ulicy Cmentarnej oraz wykonany zostanie
remont ciągów pieszych przy Szkole Podstawowej w Polanowie.

Czerwiec
W Karsinie odbywał się plener rzeźbiarski pod hasłem "Ratujemy historię w Karsinie". Zjechali na niego rzeźbiarze z całej Polski (Cieszyn, Koniaków, Tychy, Bieruń, Rybnik, Zielona
Góra, Świebodzin). Efektem ich pracy są wspaniałe olbrzymie rzeźby, które stworzą artystyczny klimat wokół ruin zabytkowego kościoła. Miejscowość w tych dniach odwiedziło
sporo osób podziwiających artystów przy tworzeniu dzieł, a oni dzielili się swoją wiedzą
umożliwiając chętnym spróbowania kunsztu rzeźbiarskiego. Organizatorem pleneru był leśniczy Nadleśnictwa Bobolice a zarazem sołtys Karsiny - Krzysztof Dyk - nie tylko pasjonat,
ale również artysta rzeźbiarz.

Lipiec
Jak co roku, w pierwszy weekend lipca w Polanowie zahuczało, zaryczało, zawrzało! Już
po raz 25 (!) nasze miasto gościł miłośników motocykli z całej Polski. Na jubileuszowy
Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” przyjechało około 1500 motocyklistów
i niezliczona rzesza turystów. Aż trudno uwierzyć, że to już 25 rok panowania motocyklistów w Polanowie. Historia podpowiada, że pierwsze spotkanie motocyklistów odbyło się
w Krzyni pod Słupskiem, drugie w Krągu natomiast kolejne zloty przeniosły się na teren
Polanowa. I tak przez 25 lat impreza ewoluowała, stając się jednym z największych zlotów
motocykli na Pomorzu Środkowym.

Sierpień
W pierwszy piątek sierpnia o godz. 21.00 Burmistrz Polanowa, wspólnie z radnymi RM dokonał
uroczystego otwarcia parku oraz uruchomienia nowej fontanny. Wieczorowa pora sprawiła, że fontanna zajaśniała całym swoim blaskiem, podświetlone strumienie wody dały niesamowity efekt. Prace
rewitalizacyjne trwały od wiosny. Park został przebudowany przy pomocy środków zewnętrznych, a
jego głównym elementem jest fontanna do której zbiegają się wszystkie parkowe alejki. Przy okazji
otwarcia, na zamkniętym parkingu przy Strumykowej, odbył się festyn, podczas którego między innymi zagrał i zaśpiewał zespół Wiesław i Sylwia oraz odbył się turniej wiedzy, konkurs rysunkowy a
także było wiele innych atrakcji: m.in. można było zjeść kiełbaskę z grilla i potańczyć przy dźwiękach
muzyki mechanicznej. W wydarzeniu wzięły udział tłumy mieszkańców Polanowa.

Październik

Wrzesień

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 7 września było Sołectwo Cetuń. Motyw
przewodni święta to „Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zorganizowanie warsztatów wyplatania wieńców oraz jarmarku dziedzictwa kulturowego”. Wieś pięknie przystrojona kukłami ze snopów zboża, kolorowymi wstążkami i barwnymi kwiatami witała gości od samego progu. Dożynkowe świętowanie
rozpoczęto uroczystą mszą świętą, podczas której podziękowano rolnikom za tegoroczne zbiory i za ich trud
pracy na roli. Tuż po mszy, barwny korowód składający się z zespołów ludowych, sołectw niosących wieńce dożynkowe, władz gminy oraz zaproszonych gości udał się na miejsce biesiady. Wśród zaproszonych
gości dostrzec można było Starostę Powiatu Koszalińskiego Romana Szewczyka, wiceministra środowiska
Stanisława Gawłowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego.

Listopad
Inaczej niż w ubiegłych latach, bo z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie, obchodzono w Polanowie, Narodowe Święto Niepodległości. Po mszy w miejscowym
kościele, główną uroczystość na Placu uświetniło wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla tych,
którzy wychowali wielu synów służących w wojsku. Udział wojska w obchodach Narodowego Święta Niepodległości nabrał szczególnie podniosłej atmosfery, dzięki której społeczność gminy Polanów mogła godnie
celebrować wydarzenia upamiętniające 11 listopada 1918r. Przeprowadzony ceremoniał wojskowy oraz
wsparcie wojska w organizowanym przedsięwzięciu było wspaniałą okazją do promocji i prezentacji dorobku
sił zbrojnych, w tym pokazu sprzętu wojskowego. Oprawę muzyczną zaprezentowała Orkiestra Wojskowa Sił
Powietrznych z Koszalina, której wspaniały występ uświetnił obchody gminnej uroczystości rocznicowej
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Komorowo dołączyło do wielkiego ogólnoeuropejskiego szlaku Świętego Jakuba. Wiedzie on do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według
przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Droga oznaczona jest muszlą św.
Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. Komorowo znalazło się na tym
szlaku za sprawą znajdującego się tam XIV-wiecznego kościoła. W październiku odbyła się tu impreza mająca na celu pozyskanie funduszy na jego remont. „I Komorowska Biesiada Historyczna”, która
stanowiła odpowiednią oprawę do uroczystości włączenia miejscowości, do międzynarodowego
szlaku pielgrzymkowego św. Jakuba.

Grudzień
Uroczyście oddano do użytku rozbudowaną remizę OSP w Polanowie. Polanowscy strażacy
wzbogacili się też o nowy wóz bojowy. Rozbudowa dofinansowana została za pośrednictwem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 1 mln zł. Wartość inwestycji wyniosła 1,9 mln zł i była
realizowana w okresie od czerwca 2012 roku do października 2013. Natomiast zakup nowego
samochodu o wartości 648.000 zł dofinasowano ze środków: Gminy Polanów, Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego PSP, Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych
RP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Spotkanie
Noc biologów pełna atrakcji
stypendystów

11 stycznia w Centrum
ronika Bindas z Klasy 2 B
Edukacyjno-Formacyj– kandydatki do stypendium.
nym w Koszalinie miało
Spotkanie rozpoczęło sie
miejsce świąteczne spotka- o godzinie 11.00. Na stynie stypendystów fundacji
pendystów czekała ciepła
"Dzieło Nowego Tysiącleherbata, oraz smaczne ciacia" z diecezji koszalinsto, nastepnie mogli złożyc
sko-kołobrzeskiej.
sobie życzenia świateczne i
podzielic sie opłatkiem. Po
W spotkaniu tym uczest- posileniu ciała również poniczyła również trójka silenie duszy czyli udzial w
uczniów Zespołu Szkół Eucharystii. Po eucharystii
Publicznych w Polanowie- obiad, i możliwośc obejrzeDamian Lebioda z klasy 3 nia jasełek przygotowanych
E – stypendysta, oraz Pa- przez słuchaczy Wyższego
trycja Lewandowska i We- Seminarium Duchownego.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Fantastyczny pomysł na
zaciekawienie młodzieży
naukami przyrodniczymi,
spotkanie z wybitnymi
specjalistami – „Noc
Biologów” – to ogólnopolskie przedsięwzięcie, które
zostało zorganizowane po
raz trzeci przez uczelniane wydziały przyrodnicze.

Publicznych w Polanowie
gościli w Instytucie Biologii
i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Mieli oni możliwość udziału w niezwykle ciekawych
zajęciach przygotowanych
przez pracowników naukowych tej uczelni oraz ich
studentów.
W tym roku 10 stycznia, po- Uczniowie nie tylko poszedobnie jak w ubiegłym roku, rzyli swoją wiedzę z zakresu
uczniowie Zespołu Szkół biologii i chemii ale również

mogli sprawdzić zdobyte trybie życia aby usprawnić
swojego
wiadomości, a najbardziej funkcjonowanie
aktywni otrzymali upomin- organizmu. Uczniowie obserwowali preparaty mikroki.
Na zajęciach praktycznych skopowe, oglądali szkielet
można było skorzystać z ludzki z wykopalisk archeokazji sprawdzenia swoje- ologicznych oraz muszle
gatunków
go stanu zdrowia analizu- różnorodnych
Oczarowani
jąc skład swojego moczu mięczaków.
za pomocą nowoczesnej pokazem barwnych reakcji
aparatury. Interpretacja wy- chemicznych na pewno dłuników tego badania uświa- go będą pod wrażeniem tak
domiła uczestnikom co ciekawych zajęć.
Emilia Pyżuk
powinni zmienić w diecie i

Polanów

Polanów

Niesamowite
przedstawienie

Wizyta na
czterech łapach
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Docenili najbardziej aktywnych
dokończenie ze str 3

W kategorii turystyka 2013r.
Mariola i Robert Stępień Zajazd Zamkowy w Krągu.
Za aktywne działania na rzecz
promocji potencjału turystycznego Gminy Polanów i rozwój
bazy noclegowo-gastronomicznej.
Państwo Mariola i Robert Stępień w ramach prowadzonej od
2008r. działalności turystycznej
są realizatorami wszechstronnych
działań promujących turystykę w
gminie Polanów. Działalność Państwa Stępień pozwoliła na rewitalizację zabytkowego budynku w
Krągu dla potrzeb obsługi ruchu
turystycznego. Dzięki atrakcyjnej,
ciągle poszerzanej ofercie turystycznej następuje trwały rozwój
bazy noclegowo-gastronomicznej
na terenie gminy Polanów. Stworzone zaplecze do uprawiania
turystyki kwalifikowanej i sentymentalnej służy rozwojowi i
wzbogaceniu oferty turystycznej
naszej gminy i regionu.
W kategorii promocja gminy
2013 r. o. Janusz Jędryszek. Za
wszechstronne działania na rzecz
rozwoju ruchu pielgrzymkowego
wokół Świętej Góry Polanowskiej oraz promocję potencjału
kulturalnego i sakralnego miasta i
Gminy Polanów. O. Janusz Jędryszek organizując od 2002r. swój
pobyt w pustelni na Świętej Górze Polanowskiej dał się poznać
jako sprawny, charyzmatyczny organizator życia wspólnoty
chrześcijańskiej, który podejmuje
szereg działań na rzecz kultu religijnego w ramach aktywnej służby dla wiernych. Dzięki ojcu Januszowi został wznowiony ruch
pielgrzymkowy wokół Świętej
Góry Polanowskiej. Daje to nowy
impuls do wykorzystania potencjału sakralnego gminy Polanów i
jest kołem zamachowym dla wielu ważnych inicjatyw dla potrzeb
społeczności lokalnej i regionalnej. Warto wskazać, że powrót
w 2013r. o. Janusza Jędryszka na
Świętą Górę Polanowska zaowocował inicjatywą organizacji 6

stycznia 2014r. Orszaku Trzech
Króli, który licznie zgromadził
społeczność miasta i gminy.
W kategorii instytucja 2013r.
Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu Za wszechstronne działania na rzecz rozwoju potencjału
społeczno - kulturalnego miasta
i gminy Polanów oraz promocję
i upowszechnianie dorobku kulturowego miasta i gminy Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
podejmuje wszechstronne działania na rzecz rozwoju potencjału
kulturalnego miasta i gminy Polanów. Dzięki aktywnej działalności Ośrodka społeczność miasta i
gminy Polanów może cieszyć się
urozmaiconą ofertą zajęć i wydarzeń kulturalnych. Spośród wielu
należy wymienić: Zlot MotocyAtrakcją wieczoru był koncert zespołu szantowego „Majtki Bosmana”
kli, jarmarki świąteczne, dożynki,
współorganizację festynów sołec- wyniki jej pracy. Nowa siedziba, życia poprzez działania związane rośli, dzieci i młodzież. Jednym z
kich i liczne imprezy okoliczno- a także aktywna praca kultural- z profilaktyką i rozwiązywaniem głównych dokonań w roku 2013.
ściowe. Na wiele przedsięwzięć no – oświatowa powodują, że po- problemów alkoholowych. W ra- było wykonanie miejsc postoju
POKIS z sukcesami pozyskuje lanowska placówka dostrzegana mach prowadzonych działań wy- wędkarzy i nowe drogi na łowiska,
jest w rankingach ogólnopolskich. różnić należy m.in.: mityngi AA, które członkowie Koła wyznaśrodki z Unii Europejskiej.
W 2013r. ze środków finansowych Biblioteka skutecznie pozyskuje grupy wsparcia, warsztaty i im- czyli wspólnie z Nadleśnictwem
Ministra Kultury i Dziedzictwa środki finansowe na realizację in- prezy okolicznościowe oraz orga- Polanów. Polanowscy wędkarze
Narodowego w kwocie 30 tys. zł nowacyjnych działań. Należy tu nizację Regionalnej Pielgrzymki mogą poszczyć się swoimi zdozostała utworzona i oddana do wymienić „Spotkania z pasjami” w Intencji Trzeźwości Narodu, byczami, które rozsławiają jezioużytku pracownia ceramiczna. oraz działalność Klubu Aktyw- która jest imprezą cykliczną o ra i rzeki gminy Polanów, na ich
czele uplasował się karp o masie
Polanowski Ośrodek Kultury i nego Seniora. Warto także wspo- znaczeniu ponadlokalnym.
24 kg złowiony w ostatnich latach
Sportu w Polanowie administru- mnieć, że w 2013r. Pani Bożena
je świetlicami wiejskimi w 10 Wruszczak obchodziła jubileusz W kategorii organizacja spo- w Zalewie Polanowskim.
miejscowościach gminy Polanów, 30. lecia pełnienia funkcji Dyrek- łeczna 2013r. Polski Związek
W kategorii aktywna wieś 2013r.
których opiekunowie animują i tora Biblioteki Publicznej Miasta Wędkarski Koło w Polanowie
Za wszechstronne działania na Sołectwo Jacinki. Za aktywność i
aktywizują społeczno-kulturalne i Gminy Polanów.
rzecz upowszechniania i promo- wszechstronne działania na rzecz
życie mieszkańców.
W kategorii organizacja spo- cji aktywnych form spędzania rozwoju obszarów wiejskich oraz
W kategorii instytucja 2013r. łeczna 2013r. Stowarzyszenie czasu wolnego wśród społeczno- promocję potencjału społecznego
Biblioteka Publiczna Miasta i Klub Abstynenta „Feniks” w ści miasta i gminy Polanów. Po- gminy Polanów. Sołectwo Jacinki
Polanowie. Za wszechstronne czątki działalności Koła PZW w na czele z Panią sołtys WioletGminy w Polanowie
Za wszechstronne działania na działania na rzecz upowszech- Polanowie odnotowano w 1958r. tą Konieczną to aktywna grupa
rzecz upowszechniania czytelnic- niania i promocji ruchu absty- Obecnie Koło zrzesza 315 węd- mieszkańców Jacinek, którzy
twa wśród społeczności miasta nenckiego wśród społeczności karzy. Przedmiotem działalności chętnie podejmują wszechstronne
i gminy Polanów oraz promocję miasta i gminy Polanów. Stowa- jest promocja aktywnych form działania na rzecz swojej społeczdorobku kulturowego miasta i rzyszenie Klub Abstynenta „Fe- spędzania wolnego czasu w opar- ności lokalnej. Możliwość realigminy Polanów. Biblioteka Pu- niks” w Polanowie powstało w ciu o wędkarstwo, w zgodzie z zacji wielu potrzebnych inicjatyw
bliczna Miasta i Gminy w Polano- 1996r. Celem jego działalności naturą i poszanowaniem jej praw. została zainspirowana utworzewie jest instytucją kultury, która jest przeciwdziałanie wyklucze- Koło PZW w Polanowie aktyw- niem świetlicy w Jacinkach, któdziała na rzecz upowszechniania niu społecznemu rodzin borykają- nie działa na rzecz propagowa- ra skupia wokół siebie lokalnych
czytelnictwa i promocji dorobku cych się z problemami uzależnień, nia ekologicznego stylu życia liderów. Jacinki to obecnie aktywkulturalnego miasta i gminy Po- mieszkających na terenie miasta i organizując cykliczne zawody ne sołectwo, którego mieszkańcy,
lanów. Świadczą o tym osiągane gminy Polanów. Stowarzyszenie wędkarskie o Puchar Burmistrza, w tym dzieci i młodzież chętnie
przez Bibliotekę coraz lepsze „Feniks” propaguje trzeźwy styl w których licznie uczestniczą do- uczestniczą w organizowanych

Dzień Babci i Dziadka:

wydarzeniach. Warto przypomnieć, że Sołectwo Jacinki zajęło
I miejsce za stoisko promocyjne
podczas Dożynek Powiatowych
w Biesiekierzu.
W kategorii inicjatywa lokalna
2013r. Krzysztof Dyk, Sołtys sołectwa Karsinka
Za szczególną aktywność i
wszechstronne działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich oraz
promocję
potencjału kulturalnego gminy Polanów. Krzysztof
Dyk sołtys sołectwa Karsinka podejmuje szereg działań na rzecz
promocji potencjału kulturalnego
swojego sołectwa i miejscowości Karsina. W 2013r. był inicjatorem i organizatorem Pleneru
Rzeźbiarskiego pn. „Ratujemy
historię w Karsinie”. Podczas
organizowanego zaprezentowało
się 9 rzeźbiarzy, którzy tworzyli
okazałe 2-3 metrowe rzeźby z
drzewa przy użyciu pilarek. Wystawa poplenerowa zgromadziła
licznie przybyłą z okolic publiczność, która wyraziła nadzieję, aby
plener rzeźbiarski został znakiem
rozpoznawczym Karsiny.
Podziękowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.
Za aktywną i profesjonalną działalność na rzecz podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu oraz promocję i integrację
środowiskową wśród społeczności miasta i gminy Polanów. Dom
Pomocy Społecznej w Cetuniu
obchodził jubileusz 30-lecia istnienia. Wieloletnią działalność
charakteryzuje wytrwałość we
wspieraniu drugiego człowieka
w trudnych sytuacjach życiowych
Swoją profesjonalną działalnością
na rzecz podopiecznych, pracownicy Domu Pomocy Społecznej
w Cetuniu biorą czynny udział w
rozwiązywaniu ważnych kwestii
społecznych. Warto podkreślić, że
DPS podejmuje szereg ważnych
inicjatyw na rzecz integracji środowiskowej podopiecznych , aktywnie biorąc udział w życiu społecznym miasta gminy Polanów.

Dzień Babci i Dziadka:

Żydowo: Nieść radość innym Bukowo: To już tradycja

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

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
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
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Nie było miejsca dla Ciebie,
w Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłeś się Jezu, w stajni,
w ubóstwie i chłodzie…

Oprócz wspaniałego wykonania na uwagę zasługiwały
również piękne stroje. Duże
wrażenie na naszych przedszkolakach wywarły posta20 grudnia Przedszkole cie diabłów. Jasełka wypadły
Gminne w Polanowie od- imponująco, za co odtwórcy
wiedzili niezwykli goście ról otrzymali gromkie bra– mieszkańcy Domu Pomo- wa. Mamy nadzieję, że ten
cy Społecznej z Żydowa. gościnny występ nie był
Chcieli zaprezentować swo- ostatnim i w przyszłym roku
je aktorskie umiejętności w będziemy mogli obejrzeć
przedstawieniu jasełkowym. równie ciekawe przedstaDzieci z zaciekawieniem wienie. Już teraz serdecznie
obejrzały przedstawienie w zapraszamy.
wykonaniu osób dorosłych.

Na początku roku gościliśmy
w naszym przedszkolu pana
Mateusza Jandę, instruktora
Straży dla zwierząt z Warszawy oraz jego psa Odysa
(owczarek niemiecki długowłosy).
Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy dzieci na temat
opieki nad zwierzętami, sposobu bezpiecznego zachowania się
w sytuacji spotkania z nieznanym psem oraz kształtowanie
wśród przedszkolaków empatii
w stosunku do zwierząt i poczucia odpowiedzialności za nie.
Wizyta sympatycznego czworo-

noga Odysa sprawiła dzieciom
wiele radości. Dzieci dowiedziały się czego nie należy robić,
aby nie sprowokować zwierzę
do ,,ataku”. Pan instruktor zaprezentował nam bezpieczne
ułożenie ciała tzw. ,,pozycję
żółwia”.
Były pamiątkowe zdjęcia, dużo
pytań oraz merdający ogon psa
Odysa, który był bardzo przyjaźnie nastawiony do naszych
wychowanków.
Bardzo dziękujemy panu M.
Janda za przyjęcie zaproszenia
na spotkanie z przedszkolakami.
M. Nikiel - Dopierała

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
uroczyście świętowali Dzień
Babci oraz Dzień Dziadka.
Nie patrząc na wiek, strzykanie
w kościach babcie i dziadkowie
z ogromnym zaciekawieniem
oraz wzruszeniem uczestniczyli w zorganizowanych dla nich
spotkaniach.
Pierwsi goście z występem artystycznym przybyli 21 stycznia 2014 roku, były to dzieci z
Przedszkola Gminnego w Polanowie. Program obejmował

recytację wierszy oraz składanie życzeń. Swoim przedstawieniem podkreślili wielką i
nieocenioną rolę babci i dziadka w naszym życiu. Po występie mieszkańcy otrzymali od
przedszkolaków własnoręcznie
wykonane upominki.
Następnego dnia swoją obecnością zaszczycili mieszkańców
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żydowie,
którzy przedstawili ciekawy
repertuar słowno – muzyczny.
Dużą niespodzianką były specjalnie przygotowane laurki z

życzeniami dla mieszkańców
oraz zaproszenie do wspólnego
śpiewania przy akompaniamencie.
Uczestnicy tych spotkań w podziękowaniu za występy oraz
pamięć wynagrodzili dzieci
dużymi brawami oraz słodkim poczęstunkiem. Pięknymi
występami i otwartością serc
dzieci stworzyły mieszkańcom
ogromną przyjemność oraz radość. Są oni wdzięczni im za
przybycie i pamięć oraz składają serdeczne podziękowania.

W chłodnym, zimowym styczniu
są takie dwa dni, kiedy każdemu
robi się cieplej na sercu - Dzień
Babci i Dziadka. Tradycją Szkoły Podstawowej w Bukowie jest
celebrowanie tych świąt. Co roku
babcie i dziadkowie zapraszani są
na specjalną uroczystość. Również i tym roku szkołę odwiedziło liczne grono babć i dziadków.
Powitała ich wszystkich dyrektor placówki p. Regina Pooch.
Przewodniczący Rady Powiatu
p. Dariusz Kalinowski również
złożył wszystkim babciom i
dziadkom najpiękniejsze życze-

nia z okazji Ich święta. Podczas
uroczystości babcie i dziadkowie
mogli podziwiać talenty swoich
wnuków. Na początek uczniowie klasy IV przedstawili jasełka następnie były deklamowane
wierszyki, piosenki oraz popisy
gry na instrumentach. Artyści
z przejęciem odtwarzali swoje
role i najpiękniej jak tylko umieli
wyrażali swoją miłość, szacunek i przywiązanie. Niejednemu
dziadkowi z pewnością zakręciła
się w oku łezka wzruszenia. Po
odśpiewaniu „100 lat” dzieci
wręczyły babciom i dziadkom

własnoręcznie wykonane laurki i
upominki. Po uroczystości nastąpiła chwila dla fotografa, kiedy
to można było wykonać wspólne zdjęcie z babcią i dziadkiem.
Był to niezwykły dzień nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim
dla ich babć i dziadków. Dzień w
którym gościło wiele uśmiechów,
wzruszeń i radości… Dlatego też
dziękujemy wszystkim babciom
i dziadkom za bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i życzymy
Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.
Ewelina Parszczyńska
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Gryf II rozgromił rywali i zdobył Puchar Burmistrza Wszyscy byli zwycięzcami

Mecz finałowy dostarczył wielu emocji

Fragment meczu o trzecie miejsce

Drugi zespół Gryfa Polanów okazał się najlepszą
drużyną halowego turnieju o puchar burmistrza
Polanowa.
W zawodach rozegranym
w pierwszą niedzielę lutego wystartowało 8 drużyn
(w tym dwa zespoły Gryfa

wał II zespół Gryfa. W drugim półfinale Czarni czarne
dość pewnie pokonali Darłowie Darłowo 3:1. W finale,
po zaciętej i emocjonującej
walce Gryf II pokonał 1:0
drużynę Czarnych Czarne.
W meczu o trzecie miejsce
Gryf I Polanów zdeklasował

Polanów). W fazie grupowej najlepszymi drużynami
okazały się Gryf I i Darłovia
Darłowo. W półfinałach spotkali się Gryf I i Gryf II. W
normalnym czasie gry byuł
remis 2:2. O miejscu w finale zadecydowały więc rzuty
karne, które lepiej wykony-

Darłowię Darłowo. Wynik
7:1 dla Gryfitów był zaskoczeniem dla wszystkich. W
meczu o piąte miejsce Sława Sławno wygrała 5:4 z
Hubertusem Biały Bór, a w
spotkaniu o siódme miejsce
Baszta Sławno wygrała 2:1
z Iskrą-Start Mokre.

UKS Olimpia Bobolice,
LUKS Iskra/SP Kłanino,
Sianowska Akademia Sportu Sianów, UKS Opty Mielno, Saturn I Mielno, Saturn
II Mielno, Gryf I Polanów
i Gryf II Polanów to zespoły które wzięły udział w
czwartym turnieju w ramach
rozgrywek Liga Bałtycka

Orlik 2012 - Powiat Ziemski Koszalin w kategorii Żak
(rocznik 2005 i mł.).
Organizatorem imprezy był
MKS Gryf Polanów, a osobami odpowiedzialnymi :
Piotr Idzi, Kamil Popowicz
oraz prezes Klubu Tomasz
Knitter.

Gmina Polanów:
Tu Orkiestra zyskała 12 906, 76 zł

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała w gminie Polanów
przez dwa dni.
W sobotę, 11 stycznia w hali
sportowej rozegrano Turniej
Piłki Siatkowej Jednostek OSP
Powiatu Koszalińskiego, O Pu-

Polanowa zdobył zespół OSP
z Bobolic, natomiast trzecie
miejsce i puchar Komendanta
PSP w Koszalinie wywalczyła
drużyna z Koszalina. Gratulujemy!!!.
W czasie Turnieju prowadzono licytację gadżetów na rzecz
WOŚP, zebrano kwotę 350,00
zł.
W niedzielę, 12 stycznia zatętnił życiem namiot na rynku
miejskim, gdzie odbyła się
impreza plenerowa. Na scenie
zaprezentowała się młodzież
z Domu Kultury - grupa taneczna breakdance oraz zespół
char Przewodniczącego Rady muzyczny. Występy uświetnił
Powiatu walczyło 6 drużyn koncert zespołu „Świadomość”
OSP: Biesiekierz, Strzekęcino, z Darłowa, grający w gorących
Bobolice, 2 drużyny z Polano- rytmach reggae. Rynek miejwa oraz reprezentacja Państwo- ski odwiedziło mnóstwo osób,
wej Straży Pożarnej z Koszali- które nie szczędziły pieniędzy
na. Zdobywcą Pucharu została licytując na rzecz WOŚP. W
drużyna OSP Polanów, drugie licytacji gadżetów zebrano
miejsce i puchar Burmistrza kwotę 2 155,00 zł

Jak co roku nie zawiedli wolontariusze. Na ulice Polanowa i okolicznych miejscowości wyruszyło 47 osób, aby
kwestować dobrowolne wpłaty do puszek. W wolontariat
zaangażowała się młodzież z
ZSP w Polanowie (4 364,13zł),
szkół podstawowych w Żydowie (1 136,12zł) i Bukowie
(1 585,89zł) oraz wychowankowie świetlic z miejscowości: Chocimino (79,01zł),
Gołogóra (383,43zł), Jacinki (641,12zł), Kościernica (
650,46zł), Nacław (242,29zł +
360,00zł z licytacji), Rekowo
(338,59zł), Garbno (97,98zł) i
Rzeczyca Wielka (522,74zł).
Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba i
głośnym „sie ma za rok !!!”.
Łącznie na rzecz 22. Finału
WOŚP w gminie Polanów
zebrano kwotę 12 906,76zł
( w 2013r. było 11 709,20zł).

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy chętnie i
bezinteresownie zaangażowali
się w akcję oraz ofiarodawcom
za przekazanie wielu pięknych
przedmiotów do licytacji

Nasi rekordziści:
Łukasz Hryniewicz – Kościernica – 650,46zł
Damian Lebioda – ZSP Polanów – 579,26zł
Patrycja Biała – ZSP Polanów –
539,06zł

Dziękujemy wolontariuszom:
Damianowi Lebioda, Patrycji Białej, Weronice Bindas, Karolowi Dziedziak, Damianowi Grzegorczykowi, Miachałowi Kasprzakowi, Wiktorii Kosmala, Grzegorzowi Laskowskiemu, Izabeli Nikiel, Magdalenie
Puchala, Sandrze Roman, Wiktorii Serwecińskiej, Klaudii Sobczyńskiej, Arkadiuszowi Stasiak, Natalii Trojaniak oraz Danucie Białej i
Patrykowi Dziedziak (absolwentom ZSP) za bezinteresowne zaangażowanie się w akcję!

UWAGA
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
wraz z Radą Pedagogiczną zaprasza na Zebranie
z Rodzicami dnia 13 lutego 2014 roku o godzinie
15:30. Zebranie dotyczyć będzie podsumowania klasyfikacji śródrocznej.
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