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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Od 1 września rozpoczyna się nowy rok
szkolny 2014/2015. Na pierwszoklasistów
z terenu gminy Polanów czekają darmowe
elementarze. Z kolei Urząd Miejski przygotował niespodziankę w postaci ekologicznego komiksu. Szczególnie cieszyć
się powinni uczniowie z Polanowa, którzy
pójdą do świeżo wyremontowanej szkoły podstawowej. Prace trwały przez całe
wakacje, a ich efekt robi doskonałe wrażenie. Obiekt nie tylko zyskał efektowną
nadbudowę i nową elewację - został też
docieplony.
O tej i innych inwestycjach w gminie Polanów rozmawiamy z Grzegorzem Lipskim,
burmistrzem Polanowa na stronie 3

Wakacyjnych
wspomnień czar

Ledwie się zaczęły, a już widać koniec - dwa miesiące wakacji minęło błyskawicznie. Dla wielu z nas
był to czas zabawy i wypoczynku. Na terenie gminy Polanów także organizowano wiele wakacyjnych
imprez. O tych, które będziemy mile wspominali czytaj wewnątrz numeru.

Uwaga! Ważne
Rusza szkolenie z podstawowej obsługi komputera
w ramach realizowanego projektu „Internet szansą Gminy Polanów”.
Szkolenie kierowane jest do 240 rodzin i odbędzie
się na terenie gminy Polanów, w okresie wrzesień
- październik 2014r.
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Nacław
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Z udziałem zagranicznych gości otworzyli nową remizę

Wielkie wydarzenie w
Nacławiu - na początku
lipca uroczyście otwarto tu
nową remizę strażacką.
Nowy obiekt wybudowany

wraz z budynkiem świetlicy
wiejskiej powstał dzięki dotacji z Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej.
Uroczystość
otwarcia

Zielony Polanów czyli
ekologia od najmłodszych lat

uświetnił występ młodzieży społy: Zespół Międzynaroz Domu Twórczości Dzieci i dowych Tańców Ludowych
Młodzieży „Kontakt” z Miń- „Skawysz” i Zespół Pieśni
ska (Białoruś).
Ludowych
„Suniczka”.
Na scenie wystąpiły dwa ze- Przedstawiły one folklor

różnych narodowości m.in.
białoruskiej, ukraińskiej, żydowskiej, rosyjskiej i
polskiej.

Spektakl trwał dwie godziny
i wzbudził olbrzymi podziw
i zainteresowanie wśród
przybyłych widzów.

Na grzyby?
Tylko do Polanowa!
Sezon grzybowy w pełni. Ciepłe i dżyste noce i
dnie sprzyjają wysypowi
grzybów. Lasy zaroiły się
zbieraczami
poszukującymi dorodnych okazów.
szczególne dużo widać
ich (grzybiarzy) w lasach
w okolicy Polanowa. W

Polsce od dawna mają one
swoją renomę, dlatego
możemy w nich spotkać
grzybiarzy z nawet bardzo
daleka. A mają po co przyjeżdżać. Taki plon, około
300 prawdziwków, w podpolanowskich lasach znalazła rodzina z Darłowa..
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Miłą niespodzinkę dla najmłodszych
mieszkańców
gminy Polanów przygotował Urząd Miejski. Jest nią
komiks „Zielony Polanów”,
z którego mogą dowiedzieć
się wszystkiego o segregacji
i zagospodarowaniu odpadów.
- Uważam, że wychowanie
proekologiczne to bardzo

ważna sprawa, stąd pomysł
na wydanie książeczki, która
będzie edukowała naszych
najmłodszych mieszkańców
– mówi Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa.
Komiks został wydany w tysiącu egzemplarzy. Rysunki
przygotowała firma Media
Pomorskie. Ta sama firma
wydrukowała broszurkę.

Polanów

Burze i zawieruchy w telefonie

Z ciekawą inicjatywą wystąpiły władze Polanowa.
Zaoferowały mieszkańcom
uruchomienie
Gminnego
Systemu
Powiadamiania
(przez SMS-y).
Uczestnictwo w projekcie
jest całkowicie dobrowolne,
a jego jedynym celem, jest
skrócenie czasu przekazywania szczególnie istotnych
z punktu widzenia społecz-

ności lokalnej informacji.
Osoby, które dokonają rejestracji w systemie, będą
otrzymywały
ostrzeżenia
meteorologiczne II i III
stopnia oraz inne, ważne dla
społeczności gminnej komunikaty.
Na ewentualne pytania informacje można uzyskać
pod numerem telefonu:
515 151 086
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Nasze rozmowy:

Wszystko idzie w
dobrym kierunku

Wydarzenia

- Kilka tygodni temu minął
rok obowiązywania nowej
ustawy śmieciowej...
- To była wielka niewiadoma,
gdy wdrażaliśmy nowe zasady gospodarki odpadami,
było wiele obaw o jej funkcjonowanie. Po roku okazuje się, że gmina dobrze sobie
radzi z problemem odpadów,
chociaż przy okazji wyszło
na jaw, że śmieci jest dużo
więcej niż wynikało to z pierwotnych wyliczeń. Obecnie,
miesięcznie zbieramy około
150 ton odpadów. Przedtem
duża ich część lądowała w
lasach i przydrożnych rowach. Niestety, nadal zdarzają się takie sytuacje. I to
pomimo tego, że teraz to
gmina płaci za odpady.Stąd
pomysł na wydanie przez
gminę
proekologicznego
komiksu o utrzymaniu porządku.

3

Gmina Polanów

Nowe inwestycje

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim,
burmistrzem Polanowa.
- Zbliża się rok szkolny....
- Jak zwykle będziemy do
niego dobrze przygotowani.
Właśnie kończymy jedną
z ważniejszych inwestycji
oświatowych czyli remont
szkoły podstawowej w Polanowie. Roboty trwały od
wiosny. Budynek został docieplony, podniesiono jedno
piętro, zyskał też nową elewację. Teren szkoły zyskał
nowe ogrodzenie, zbudowaliśmy też nowe schody zejściowe do autobusu. Poprawi się też bezpieczeństwo
wokół obiektu zapewni je
monitoring ulicy Stawnej,
Cmentarnej, głownego placu miejskiego oraz ciągu
do autobusu. Pieniądze na
termomodernizację, remont
i inne roboty wokół szkoły dała Darłowska Lokalna
Grupa Rybacka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska.

www.polanow.pl

Remont szkoły w Polanowie
to w tej chwili najbarto wspólne przedsięwziędziej
„widoczna” inwestycie gminy Polanów i gminy
cja
w
Polanowie.
Sianów oraz powiatu koszalińskiego. Początkowo było
trochę kłopotu z tą inwesty- Nie jest ona jedyna. Obeccją, bo na dwukrotnie ogła- nie Gmina Polanów zaczyszane przetargi zgłaszali się na realizację także zadawykonawcy, którzy ofero- nia: „Rozwój infrastruktury
wali ceny powyżej wartości
kosztorysowych. Zgodnie z Polanów
przepisami przetargi te były
unieważniane. Teraz roboty
idą pełną parą. Dzięki nim
m.in. Krytno wzbogaci się
o nowy chodnik, a droga z
Sianowa do Nadboru na prawie całym odcinku będzie
miała nową nawierzchnię.
Pozostanie jedynie około 1,5
kilometrowy odcinek (700
m w gminie Polanów i 800
m w gminie Sianów), który
dzięki porozumieniu z powiatem koszalińskim zostanie wyremontowany w 2015
r. Kontynuujemy też remont
drogi do Wielina. W ubiegłym roku wyremontowany
został odcinek 1 kilometra
tego traktu, podobnie w tym
roku, a na rok 2015 planujemy dokończenie remontu do
końca miejscowości Wielin.
W latach następnych planujemy naprawę tej drogi do
granic gminy.

rekreacyjnej i kulturalnej
w Gminie Polanów”, w ramach którego wykonywany
będzie remont 4 świetlic
wiejskich (Krytno, Garbno,
Karsina i Warblewo).
Także kilka miejscowości (Wietrzno, Warblewo,
Rzeczyca Mała, Bożenice,

Wielin i Polanów) wzbogacą się o nowe place zabaw
z zamontowanymi na nich
urządzeniami do zabawy.
Już rozstrzygnięto przetargi, wybrano wykonawców
i podpisano z nimi umowy.
Termin realizacji do końca
roku 2014r.

Gmina jest w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na:
Budowę sieci przesyłowej
wodociągowej Karsina –
Karsinka wraz z siecią rozdzielczą w m. Karsina oraz
przebudowa stacji uzdatniania wody”.

Seniorzy znają się na finansach

- Wkrótce realizowane będą
też kolejne inwestycje...
- Między innymi zmodernizowana zostanie stacja hydroforowa w Karsince oraz
zbudowany wodociąg w
Karsinie. Odbył się już przetarg na te inwestycje, które
mają być dofinansowane w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Ich realizacja przewidywana jest
w 2015 r.

- Na jesień przewidziane są
wybory samorządowe. Czy
będzie Pan startował?
- Tak, będę ubiegał się o sta- Zmienia się infrastruktu- nowisko burmistrza Polanora drogowa w gminie....
wa.
- Dobiega końca remont doRozmawiał: Mieczysław Siwiec
rgi Nadbór – Krytno. Jest

Grupa mieszkańców z gminy
Polanów wie już, jak zarządzać domowymi finansami
i jak założyć elektroniczne
konto w banku. To efekt
kursu, który ukończyli w
Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Polanowie.
Kurs był skierowany do osób
po 50. roku życia. Składał się
z pięciu spotkań, podczas których uczestnicy odkrywali tajniki wiedzy ekonomicznej pod
kierunkiem pracownika biblioteki Romana Giłka, przygotowanego do przeprowadzenia
kursu podczas szkoleń. Dowie-

instytucja kulturalno - oświatowa, jest dobrym miejscem z
dobrym wyposażeniem komputerowym do tego typu szkoleń.
Dzięki udziałowi w projekcie
Biblioteka w Polanowie dla
osób starszych z terenu gminy
przyczyniła się do zwiększenia
umiejętności i świadomości w
korzystaniu z usług finansowych w dobie internetu. Według badań przeprowadzonych
przez Narodowy Bank Polski
("Postawy i zachowania finansowe osób powyżej 55. roku życia z uwzględnieniem płatności
bezgotówkowych", NBP, 2012),
tylko co czwarty mieszkaniec
Polski powyżej 55. roku życia
korzysta z bankowości elektronicznej, a jedynie 17% osób z
tej grupy wiekowej płaci przez
Internet rachunki.

Latarnik Polski
Cyfrowej

dzieli się, między innymi jak dzięki udziałowi w trzeciej
racjonalnie planować wydatki, edycji projektu "O finansach w
w jaki sposób bezpiecznie ro- bibliotece", prowadzonej przez
bić zakupy przez Internet, jak Fundację Rozwoju Społeczeńposługiwać się e-kontem i na stwa Informacyjnego. Projekt
co zwrócić uwagę biorąc kre- był realizowany z Narodowym
dyt lub decydując się na zało- Bankiem Polskim w ramach
żenie lokaty, zawarcie umowy programu edukacji ekonomiczubezpieczenia, czy też doży- nej. Zakwalifikowała się do
wotniej renty. Uczestnicy kursu niej jako jedna ze 113 placóstwierdzili, że tego typu szko- wek z małych miejscowości z
lenia są potrzebne, szczególnie całej Polski. Pozyskała jednodla osób starszych. Wyrazili razowe wsparcie finansowe na
zadowolenie, że mieli okazję pokrycie kosztów związanych
uczestniczyć w projekcie oraz z organizacją spotkań. 1 lipca
oczekują kontynuacji szkoleń odbyło się uroczyste spotkanie
w kolejnych edycjach. Biblio- podsumowujące z wręczeniem
teka zrealizowała szkolenie certyfikatów. Biblioteka, jako

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Polanowie otrzymała wyróżnienie za wsparcie
Latarników Polski Cyfrowej
i walkę z wykluczeniem
cyfrowym pokolenia 50+ w
województwie zachodniopo
morskim.
Wyróżnienie na ręce dyrektora
biblioteki wręczył przedstawiciel Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji Jacek Wiśniewski oraz Zastępca Prezydenta
Koszalina Tomasz Sobieraj na
Konferencji “Cyfrowa pobudka pokolenia 50+” w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie.
Ponadto pracownik biblio
teki Roman Giłka został in
dywidualnie wyróżniony za
organizację zajęć wprowa
dzających w cyfrowy świat
osoby starsze. Do wyróżnienia
bibliotekę i pracownika wytypowało Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie”.
Bożena Wruszczak
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Wydarzenia

Komorowo

Polanów

Biesiadowanie z historią

Zjechali z całej Europy

To już druga historyczna biesiada w Komorowie (gmina
Polanów).

Już po raz 17. w Polanowie spotkali się motocykliści z całej Europy.

także, aby zbierać fundusze na kiem Kultury i Sportu, a także
remont wspomnianego kościoła, wspomagające ich grupy rekonktóry od jesieni ubiegłego roku strukcyjne, przygotowali szereg
znalazł się na trasie tzw. Szlaku atrakcji. Można było zobaczyć
W pierwszą sobotę sierpnia, na Świętego Jakuba. Organizato- egzemplarze broni z okresu mięplacu obok XV-wiecznego ko- rzy, parafia p.w. Niepokalanego dzy wojennego, wśród których
ścioła spotkali się pasjonaci Serca Najświętszej Maryi Panny królowała replika samochodu
historii, aby nie tylko eduko- w Bukowie wraz z gminą Pola- pancernego
Austin-Putiłow
wać o minionych czasach, ale nów oraz Polanowskim Ośrod- z 1916 r. Były też legendarne

motocykle Sokół 600, karabiny nierzy z czasów kampanii wrzeręczne, maszynowe, granaty itd. śniowej, a nawet Prusaków z 54.
Członkowie Grup Rekonstruk- regimentu piechoty.
cji Historycznej paradowali w Dla lubiących zajęcia praktyczmundurach: 2. pułku ułanów 1. ne były też stoiska średniowieczWarszawskiej Brygady Kawa- nych rzemieślników. Następna
lerii, przedwojennego Wojska biesiada historyczna w KomoPolskiego na Wschodzie, po- rowie dopiero za rok. (r)
wstańców warszawskich, żoł-

Bal bajkowych zwierząt na V Festynie " Bajkowe Rekowo".

Niektórzy przybyli aż z
Wielkiej Brytanii. Łącznie w
17. Międzynarodowym Zlocie Motocykli nad zalewem
w Polanowie wzięło udział
815 pojazdów (były nie
tylko motocykle, ale także
zabytkowe samochody oraz
maszyny terenowe) do tego
ponad 1.200 zarejestrowanych uczestników i tysiące
gości. Wszyscy, w Polanowie i okolicy, doskonale ba-

wili się przez trzy dni.
Oficjalnie Zlot rozpoczął
się już w piątek wieczorem.
Wtedy też, na pierwszym
koncercie zagrały zespoły
Qulturka, Raggafaya, Farben, Lehre I Latające Talerze.
Następny dzień – sobota,
to tradycyjna parada ulicami Polanowa, prezentacja
pojazdów oraz konkursy. A
wieczorem koncerty zespołów: Nadmiar, Stone Roses
i Happysad.
Najmłodszy uczestnik, który przekroczył bramę zlotu
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na dwukołowym pojeździe,
miał cztery lata. Nagrodę
dostali też goście z Wielkiej
Brytanii - to za to, że pokonali największą odległość
z wszystkich uczestników,
dojeżdżając do Polanowa.
Najstarszym pojazdem, który wziął udział w zlocie, był
simson z 1960 roku. Motocykliści docenili Feliksa
Kostrzaka, dyrektora Polanowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, współorganizatora
zlotu, któremu wręczyli pamiątkową statuetkę (fot. poniżej prawej)

Polanów

Za nami jubileuszowy Festyn Parafialny

26 lipca w sobotę
Rekowo w gminie
Polanów stało się
centrum śmiechu i
radości.

Zabawy i konkursy
prowadził Chrząszcz
Bazylii, Skrzat Rekowin, Smok Telesfor i
Miś Puchatek. Wiele
uciechy przysporzyły
W tym dniu Skrzat żywe pluszaki: delfin
Rekowin
odprawił i miś, które wspólnie
bal bajkowych zwie- bawiły się z dziećmi.
rząt. Przybyło sporo Najciekawsze prze(zarówno
małych, brania w kat. dziejak i dorosłych) po- cięcej i dorosłych
przebieranych gości. zostały nagrodzone,

ale należy nadmienić, że żadne dziecko
nie odeszło z pustymi rękami. Każdy
otrzymał
zabawkę
i pluszaczka, których sponsorem był
właściciel
Fabryki
Zabawek
„KolorPlusz”z
Koszalina
Maciej Raczkowski.
Chrząszcz Bazylii, z
wielkiego koszyka,

częstował
słodkościami, które znikały
w roześmianych buziach. Dzieci szalały
na dmuchańcach, a
sporo osób zażywało przejażdżek konnych na koniach ze
stadniny Krzysztofa
Nobisa.
Był grill, domowe
ciasto, cukrowa wata
i stragany z zabawka-

mi.
Salwy śmiechu wywołały konkursy dla
dorosłych, a także
wspólne
odtańczenie przez przybyłych
greckiej zorby. Pomiędzy konkursami
czas
uatrakcyjnił
koncert Krzysztofa
Koniarka oraz występ komicznego gawędziarza
Mieczy-

sława Góry.
Do tańca przygrywał
zespół
muzyczny
„Sylwia i Wiesław”,
a zabawa trwała prawie do świtu.
Organizatorem
im- wa.
prezy było Stowa- Projekt został
rzyszenie „Leśne Re- d o f i n a n s o w a n y
Środkowopokowo”, Polanowski przez
Ośrodek Kultury i morską Grupę Działania
Sportu oraz Sołtys i w ramach PROW w laRada Sołecka Reko- tach 2007-2013.

W ostatnią niedzielę w Polanowie odbył się X Festyn Parafialny, zorganizowany przez
proboszcza i radę parafialną
z kościoła pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wdzięczni
za Świętego Jana Pawła II”. W
programie festynu, który odbył

się po uroczystej Mszy świętej,
przygotowano liczne atrakcje
dla parafian w każdym wieku:
zjeżdżalnie i kule wodne dla
najmłodszych, konkursy, gry i
turnieje, występy lokalnych zespołów artystycznych, licytacje
i loterię fantową oraz pyszny
poczęstunek. Środki zgroma-

dzone podczas tegorocznej parafiady zostaną przeznaczone
na prace wewnątrz dużego kościoła: wymiana pieca co, starych witraży i posadzki.
Mieszkańcy Polanowa po raz
kolejny pokazali, że potrafią
wspólnie dobrze się bawić i roBawili się wszyscy: i duzi, i mali
bią to w słusznej sprawie.
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Polanów

Żydowo

łeczności, było wsparcie finansowe na dalsze prace wykończeniowe zabytkowego
kościoła p.w. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii
Panny.
Najpierw część festynu przeSzczytnym celem, towarzy- znaczona dla dzieci z tańcami
szącym dobrej zabawie do i zabawami z Klanzą. Później,
białego rana i integracji spo- razem z zespołem „Olszyna”

taneczne powitanie przyby- młodości porwał natomiast miątkowe widokówki, cegiełłych licznie gości: władz sa- zespół „Chwila”. Z Archi- ki, wziąć udział w licytacjach,
morządowych, powiatu, dy- wum X-OWA przedstawiono gdzie największym zaintererektorów zakładów pracy.
ciekawą scenkę z życia spo- sowaniem cieszyła się przyW wykonaniu pensjonariuszy łeczności, a to w wykonaniu czepa drzewa. Można było
Domu Pomocy Społecznej w amatorskiej grupy „Chałtur- nauczyć się kilku tańców i
Żydowie można było obej- ka”.
zabaw integracyjnych i wziąć
rzeć kabareton pt. „Sąsiad W czasie tegorocznego festy- udział w tanecznych konkuri sąsiadka” oraz „Historia nu jak co roku, można było sach, a potem bawić się do
Amanta”. Do wspomnień z smacznie zjeść, zakupić pa- białego rana z Wiesławem

Rozmaitości

Lebiodą i jego małżonką.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim
mieszkańcom
za pracę społeczną włożoną w przygotowanie festynu.
Dzięki ludziom dobrej woli
i ogromnego serca udało się
w tym roku zebrać kwotę
7.530,12zł.
Tekst: Elżbieta Sekuła
Zdjęcia: Jan Kornas

Polanów

Festiwal Energii Odnawialnej

Przez trzy dni grupa
dzieci ze świetlic gminy
Polanów poznawała tajniki garncarstwa.

W warsztatach uczestni- garncarskim. Z zachwytem doniczek, wazonów, talerzy,
czyło 15 dzieci ze świetlic w oczach obserwowały, jak dzbanków, misek i kubków,
wiejskich z gminy Pola- za sprawą własnych rąk bez- które po wysuszeniu zostaną
nów. Podczas zajęć dzieci kształtną bryłę gliny prze- wypalone w piecu ceramiczpoznały historię i tradycje mieniały w użytkowe naczy- nym.
W pracowni ceramicznej garncarstwa oraz podsta- nie. Tutaj każde działanie Nauczycieli mieli doskoPolanowskiego
Ośrodka wowe techniki garncarskie, było powodem do przeżycia nałych, bo Państwo SzyszKultury i Sportu zorganizo- ale największą frajdę spra- radości twórczej.
kowie posiadają doświadwano warsztaty ceramiczne wiły im zajęcia praktyczne: W rezultacie, podczas czte- czenie w organizacji tego
prowadzone przez Joannę i nauka ręcznego lepienia w rodniowych
warsztatów rodzaju zajęć - od 20 lat proTomasza Szyszko z Sokola.
glinie oraz toczenie na kole dzieci ulepiły kilkadziesiąt wadzą firmę „Garncarstwo

Polanów – Łubiana

Z biblioteką na wycieczkę…

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
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

„Festiwal Energii Odnawialnej” to główne wydarzenie długiego weekendu
sierpniowego.
Uczestnicy imprezy mogli
dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat
energii odnawialnej i możliwościach wdrażania nowych technologii. Podczas
prelekcji i wykładów dyskutowano na temat „energii

zielonej”, technik uzyska- stoisko, na którym prezennia energii elektrycznej i towano Pokazy Szalonego
energii cieplnej ze źródeł Naukowca. Publiczność doodnawialnych, wykorzysty- wiedziała się tam m.in. jak
wania odnawialnych źródeł zapalić żarówkę bez użycia
energii w gospodarstwie prądu, jak w ułamek sekunrolnym i korzyściach eko- dy wyprodukować kolorową
nomicznych z pozyskiwania pianę, czy też jak jednym
energii elektrycznej na wła- dmuchnięciem napełnić 40
sne potrzeby poprzez stoso- litrowy worek. W trakcie fewanie fotowoltaiki. Młod- stynu rozegrano także konszych uczestników festynu kurs plastyczny dla dzieci
zainteresowało szczególnie oraz quiz wiedzy o energii
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Nie święci garnki lepią

Tanecznie i na ludowo

W wakacyjne, słoneczne
popołudnie przy pięknej
pogodzie, na placu przy
remizie OSP, już po raz kolejny odbył się w Żydowie
Festyn Parafialny.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec - Sierpień 2014

odnawialnej. Na zakończenie przygotowano program
artystyczny w wykonaniu
Mieczysława Góry oraz
Krzysztofa Koniaczka z Zespołem. Festiwal odbył się
pod honorowym patronatem
Andrzeja
Jakubowskiego,
wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego
(r)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie
zorganizowała wycieczkę
edukacyjną dla Seniorów
do Zakładów Porcelany
Stołowej „Lubiana” w
Łubianie.

letnią tradycję i słyną z bardzo wysokiej jakości porcelany. Wyroby „Lubiany” to
połączenie tradycji, nowoczesności i funkcjonalności.
Podczas zwiedzania fabryki
zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem niektórych dziaZakłady te posiadają 40- łów takich jak: odlewnia,

wypalarnia, suszarnia, dział można było dokonać zakudekorowania i pakowania pów porcelany w fabryczproduktów.
Dowiedzieli- nym sklepie firmowym po
śmy się jak powstają wyro- cenach producenta. Wyjazd
by ceramiczne „Lubiany”, był bardzo ciekawy i udany,
które cenione są w wielu co było zauważalne w trakkrajach Europy, a nawet cie powrotu. W wycieczce
świata. Oprócz zwiedzania wzięło udział 40 osób.
fabryki z przewodnikiem,
Jolanta Skowrońska

Tradycyjne Szyszka”, które
profesjonalnie zajmuje się
tworzeniem ceramiki użytkowej i ozdobnej. Gotowe
naczynia będą zaprezentowane podczas Festynu Ludowego, który odbędzie się
6 września „Nad Zalewem”
w Polanowie.
Przedsięwzięcie było zrealizowane w ramach projektu

„Zorganizowanie warsztatów
ceramicznych oraz festynu
ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego” i zostało współfinansowane ze środków UE w
ramach działania Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013.

Sukces grupy teatralnej „
Revel ” i redakcji „Poldka ”
Projekt grupy teatralnej „
Revel ” i zespołu redakcyjnego gazety „ Poldek ” ze
Szkoły Podstawowej w Polanowie znalazł się wśród
13 inicjatyw nagrodzonych
w VIII edycji konkursu grantowego „ Działaj Lokalnie ”
finansowanego ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wniosek zatytułowany
„Wolność jest w nas ” na
tyle zainteresował komisję
grantową, że ta postanowiła przyznać środki na jego
realizację. Dzięki pozyskanemu wsparciu opiekunki
grupy, panie : K.Oborowska.
K. Poletajew i J. Tumanik
planują rozszerzyć działalność koła teatralnego, wyjść
z ofertą programową do
społeczności lokalnej, zaangażować ją we wspólne
działania zakończone spektaklem przedstawionym szerokiej publiczności miasta i
gminy Polanów. W związku
z 25. rocznicą odzyskania
przez Polskę wolności, w listopadzie ukaże się okolicznościowy numer szkolnej
gazety „ Poldek”, poświęcony tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy. Zespół

redakcyjny chce dotrzeć
do ludzi, którzy najdłużej
mieszkają w naszej gminie
i poprzez ich świadectwo
ukazać zmiany jakie zaszły
w naszym regionie, pokazać,
że wolność jest wartością,
którą należy pielęgnować.
Dzięki zdobytym funduszom możliwy będzie zakup
strojów, rekwizytów i sprzętu, który ułatwi i uatrakcyjni
pracę zespołów. Wszyscy
uczestnicy projektu będą
mieli możliwość rozwijania
swoich pasji i zainteresowań, zdobędą nowe umiejętności i doświadczenia, które z pewnością zaowocują w
dalszej pracy.
Warto też wspomnieć o
tym, że jest to już drugi
projekt przygotowany w
ramach programu „ Działaj
Lokalnie ”przez nauczycieli
Szkoły Podstawowej w Polanowie. W poprzedniej edycji
konkursu wsparcie otrzymał
pomysł grupy ekologicznej,
która zachęcała mieszkańców gminy do segregacji odpadów. Za pozyskane środki zakupiony został także
sprzęt elektroniczny, który
przez najbliższe lata będzie
służył zarówno uczniom jak
i pracownikom szkoły w Polanowie.
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Piłka nożna. Koszalińska Klasa Okręgowa

Porażka Gryfa w Sławnie i walkower
z Piastem Drzonowo
W pierwszym meczu
Koszalińskiej Klasy
Okręgowej zespół Gryfa
Polanów przegrał w
meczu wyjazdowym ze
Sława w Sławnie 1:6
(0:1).
Spotkanie rozpoczęło się
od zdecydowanych ataków gospodarzy. Już w
13 minucie po uderzeniu
Adriana Telusa piłka zatrzymała się na słupku, a
dobitka Piotra Ścisło była
niecelna. O wyniku całego
meczu zadecydowała sytuacja z 23 minuty, kiedy
w polu karnym bramkarz
Maciej Stelmach sfaulował Adriana Mindę. Golkiper Gryfa musiał w ten
sposób opuścić boisku w
wyniku otrzymania czerwonej kartki, a zastępujący go Tomasz Czupajło
nie miał szans obrony rzutu karnego, który wykonywał Ścisło. Od tej pory
przewaga podopiecznych
trenera Grzegorza Lewandowskiego nie podlegała
już dyskusji jednak do
przerwy wynik nie uległ
zmianie. W drugiej od-

Drużyna Gryfa Polanów przed meczem ze Sławą
słonie goście z Polanowa
cofnęli się do obrony i już
w 52minucie druga bramkę dla Sławy zdobył Minda. Kolejne gole zdobywali: Mateusz Ulatowski
(54min.), Ścisło (57min.)
i Minda (60min.). Od mo-

mentu otrzymania czerwonej kartki Polanowianie
grali bez wiary w siebie i
poza uderzeniami Dawida
Tesfamichaela (86min.) i
Milosza Majchera - głową
(89min.) praktycznie nie
zagrozili bramce Krystia-

na Witkowskiego.
W drugim spotkaniu, które miało być rozegrane na
boisku w Polanowie gospodarze otrzymali punkty
walkowerem z uwagi na
nie stawienie się na boisku
drużyny Piasta Drzonowo.

W meczu ze Sławą zespół
Gryfa wystąpił w następującym składzie: Stelmach
(od 23min. Czupajło) - G.
Majcher,
Polechoński,
Ratkowski, (od 67min.
Wojnarowski), Szkołuda
(od 50min. Wilusz), M.

Majcher,
Matuszewski,
Dierzyński, Zblewski (od
75min Gryciuk), Tesfamichael. Rezerwowi: Wegner, Pakowicz, Skowron.

Polanów

Walczyli o puchar burmistrza

Nad Basenem Miejskim
odbył się VIII Turniej
Plażowej Piłki Siatkowej
o Puchar Przechodni Burmistrza Polanowa.
W turnieju udział wzięło 13
zespołów: z Koczały, Koszalina, Rekowa i z Polanowa.
Rozpoczęciem turnieju było
losowanie par następnie rozegrano mecze po których
klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I
miejsce – Witkowicz Jordan,
Polechoński Jacek zdobywcy tytułu mistrza 2014r., II

miejsce – Grabowski Oskar,
Kudźba Sebastian, III miejsce – Czepłowski Marcin,
Franc Kacper, IV miejsce
– Rotnicki Kamil, Pilarski
Ireneusz. Zwycięzcy turnieju zostali nagrodzeni
medalami i pucharem które wręczyli Państwo Iwona i Krzysztof Szymańscy,
którzy również dodatkowo
przekazali nagrody dla najmłodszych i najstarszych
zawodników Turnieju. Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki
ufundowane przez sponso-

rów: „Stemberg Deters” z
Łokwicy, Usługowy Zakład
Stolarski Iwona i Krzysztof
Szymańscy, Stacja Kontroli
Pojazdów Zenon Buczkowski, Hurtownia „Optim” z
Miastka, Bar „Malibu” i
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Zakończeniem
Turnieju był wielki mecz
„Polanów kontra reszta świata” i dyskoteka przy ognisku i kiełbasce. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za
przygotowanie turnieju a
uczestnikom i kibicom za
wspaniałą atmosferę.
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