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Dadzewo, Jacinki

Zdobyli
miliony
na kanalizację

Ponad 6,6 mln. złotych przeznaczy w najbliższym czasie gmina Polanów na budowę
kanalizacji w kilku miejscowościach. Nowe
kolektory powstaną w Dadzewie, Jacinkach
i w Polanowie przy ulicach Korczaka, Klonowej, Świerczewo, Lipowej i części ulicy
Koszalińskiej. Jednocześnie trwają przygotowania do podłączenia kanalizacji w Świerczynie, Bukowie i Domachowie. Aż 75 procent tej kwoty (około 5,2 mln. zł) to dotacja
z Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
(sim)

Polanów

Studium pozwoli
na rozwój gminy

Wielki sukces polanowskiego samorządu: jednogłośnie Rada Miejska przyjęła
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i
Miasta Polanów w granicach administracyjnych całej gminy Polanów

Czytaj na str

Polanów

3

Bezpieczna
droga do szkoły
Już po raz kolejny, dzieci z gminy Polanów wzięły udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji w Koszalinie.

Czytaj na str

Gmina Polanów
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Pieniądze
w zasięgu ręki
Niebagatelną kwotę 1 200 000 złotych
pozyskał Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Sławnie. Pieniądze te zostaną
przekazane osobom, rozpoczynającym własną działalność i są przeznaczone także dla
mieszkańców Gminy Polanów

Czytaj na str

Bukowianie
zdobywają
Sławno

Czytaj na str
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Gminne dożynki w Żydowie zamieniły się w wielkie polsko-niemieckie święto. A wszystko za sprawą udziału w nich przedstawicieli, zaprzyjaźnionego z Polanowem, partnerskiego miasta
Rothenklempenow w Niemczech. Rolnicze święto trwało aż trzy
dni, a zaczęło się od spotkania gości niemieckich z władzami i rolnikami gminy Polanów na XXIII Targach Rolnych „Agro Pomerania” w Barzkowicach. Następnego dnia miały miejsce główne
uroczystości: najpierw w kościele w Żydowie, potem na boisku
tutejszej szkoły. Dożynki gminne mogły być okazałe, bo zostały
dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych
Projektów Interreg IVA Euroregionu Pomerania). Gmina otrzymała na nie 10.028 euro.
Józef Wilk
Więcej o dożynkach gminnych Żydowie oraz o dożynkach poPrzewodniczący
wiatowych w Sianowie na str 4 i 5
Rady Miejskiej w Polanowie

Najserdeczniejsze Życzenia
Wszelkiej Pomyślności
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty w Dniu Święta Edukacji Narodowej
składają
Grzegorz Lipski,
Burmistrz Polanowa
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Nasze rozmowy

Wiadomości
z powiatowej sesji

Rozmowa z Dariuszem Kalinowskim, przewodniczącym
Rady Powiatu Koszalińskiego.
- Wiele uchwał podejmuje Rada
Powiatu Koszalińskiego w ważnych dla Polanowa sprawach...
- To fakt. Na ostatniej sesji istotne dla gminy Polanów uchwały
dotyczyły przekazania do realizacji inwestycji drogowych.
Najważniejsza to budowa tzw.
małej obwodnicy, która będzie
biegła ulicami Stawną, Magazynową, Mokrą, Strumykową,
Zamkową i Wiejską. Koszt inwestycji to 4,5 mln zł. Z tego
powiat da 1,2 mln zł a 2,25 mln
zł pochodzić będzie z Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych (tzw. schetynówki).
To inwestycje przyszłe.
- W ostatnim czasie zrobiono
wiele na terenie gminy za powiatowe pieniądze...
- Bez wątpienia z ogromną sa-

tysfakcją mieszkańcy Polanowa
przyjęli oddanie do użytku mostu na Grabowej. Koszt inwestycji to 250 tys. zł. Poza tym
na terenie gminy Polanów wykonano remonty dróg. Najdłuższy wyremontowany odcinek to
droga Nacław – Garbno – Cetuń.
Koszt robót wyniósł 225 tys. zł.
Cały czas modernizowane są instytucje powiatowe znajdujące
się na terenie gminy Polanów.
W Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Polanowie
remontowane są pomieszczenia
gospodarcze z przeznaczeniem
na część mieszkalną i edukacyjną. Koszt tego remontu to
1,5 mln zł. Od przyszłego roku
szkolnego dzięki temu zwiększy się o 20 osób liczba wychowanków (teraz jest ich 46). To
z kolei da nowe miejsca pracy
dla wychowawców. Remontowany jest także DPS w Cetuniu.
Termomodernizacja kosztuje
tu 350 tys. zł, a remont kuchni – 200 tys. zł. Także trwają
prace w DPS Żydowo. Ocieplany jest dach, zamontowane
zostały pompy ciepła i system
oddymiania. Wszystko za 1,7
mln zł. Ponadto wszystkie DPS
w powiecie otrzymały nowe
samochody ford transit (po 115
tys. zł każdy). Powiat wygospodarował też 300 tys. zł dla szpitala Wojewódzkiego na zakup
nowoczesnego rentgena (ramię
„C”) dla oddziału dziecięcego.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Polanów

Melioracja rzeki Grabowej
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Polanów

Most na Grabowej już gotowy

Uroczyste otwarcie mostu. Wstęgę przecina Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Za nim stoją od lewej: Dariusz
Kalinowski, przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie, Leszek Kucharski, mieszkaniec Polanowa, Roman Szewczyk, starosta koszaliński.
Od września mieszkańcy ną, drewnianą konstrukcję, mieszkańcom wschodniej trzy miesiące. WykonywaPolanowa mogą korzystać z po której nie mogły jeździć części miasta dotarcie do ła go firma PB Soroko z
wyremontowanego, a prak- żadne ciężkie pojazdy. W jego centrum.
Koszalina. Koszt inwestytycznie nowego mostu na środę 15 września odbyło
Remont, o który Gmina cji wyniósł ok. 200 tysięcy
Grabowej, łączącego uli- się jego uroczyste odda- zabiegała przez kilka lat, złotych. Teraz most będzie
ce Wiejską i Partyzancką. nie. Tym samym Polanów wykonany został przez Po- mógł utrzymać pojazdy o
Nowy, betonowy most za- wzbogacił się o nowy szlak wiatowy Zarząd Dróg w wadze do 3,5 tony.
stąpił mocno już zniszczo- komunikacyjny ułatwiający Koszalinie i trwał prawie
(ks)

Nacław

Kościół dzięki ofiarności zbudowany

Kilka dni temu ruszyły prace
melioracyjne na rzece Grabowej. Ich zakres obejmuje odcinek od „Czerwonego Mostu”
w dół do młyna wodnego na
wysokości ul. Partyzanckiej.
Rzeka na tym odcinku zostanie
oczyszczona z zakrzaczenia
brzegowego, zwalonych drzew,
pogłębione będzie częściowo
jej koryto oraz udrożnione zostaną rowy, bezpośrednio doprowadzające wodę do rzeki.

Na odcinku od Basenu Polanowskiego do mostu na ul.
Wolności dodatkowo wzmocnione faszyną zostaną skarpy
brzegowe. Zakończenie prac
przewidziane jest na koniec
października br. Roboty prowadzone są na wniosek Gminy
Polanów złożony do zarządcy
rzeki Grabowej tj. Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Szczecinie.
(r)

Podziękowanie

Wszystkim mieszkańcom wsi Świerczyna,
którzy wzięli czynny udział
w przygotowaniach wieńca i stoiska na
dożynki gminne w Żydowie oraz
odnowieniu przystanku serdeczne
podziękowania

składa sołtys wsi Świerczyna
Ewa Tkacz

Z udziałem księdza biskupa Edwarda Dajczaka (drugi od lewej), w Nacławiu poświęcono i oficjalnie oddano do użytku
nową kaplicę. Pomysł jej budowy i pierwsze prace zaczęto już w latach 80. ubiegłego wieku, jednak dopiero zawiązanie
nowego komitetu budowy w 2004 r. spowodowały, że roboty „ruszyły z kopyta”. Ich efekt, to uroczystość na początku
września, w której oprócz najwyższych przedstawicieli kościoła na naszym terenie, licznie udział wzięli samorządowcy
oraz mieszkańcy Nacławia i gminy Polanów.
Na str 7 zamieszczamy historię budowy kościoła w Nacławiu, pióra Mirosława Hojko.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2010

Wydarzenia

www.polanow.pl

Polanów

Polanów

3

15 nowych placów Studium pozwoli
zabaw w gminie
na rozwój gminy

W następnym roku, dzieci z kilkunastu miejscowości gminy Polanów będą mogły
się bawić na nowych placach zabaw . Widoczny na zdjęciu już stoi w Nacławiu.

Kolejne dwa konkursy
wygrała gmina Polanów.
Ogłoszone przez Środkowopomorską Grupę Działania dotyczą budowy placów zabaw i wyposażenia
świetlic. W pierwszy konkursie samorząd pozyskał
dofinansowanie na budowę i
wyposażenie placów zabaw

w Polanowie, Domachowie, Bukowie, Świerczynie,
Dadzewie, Żydowie oraz
na wyposażenie świetlicy
w miejscowości Gołogóra. Natomiast po rozstrzygnięciu drugiego konkursu
środki zostały przyznane
na place zabaw w Chociminie, Garbnie, Gołogó-

rze, Jacinkach, Karsinie,
Krytnie, Rekowie, Rososze
i Sowinku. Łącznie pozyskano środki na 15 placów
zabaw. Ich budowa zacznie
się wiosną przyszłego roku.
Powód? Niesprzyjające warunki pogodowe wynikające
z późnej pory roku.
(sim)

Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa przed mapą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów

Generalnym priorytetem rozwoju gminy jest turystyka i
rolnictwo. Tym dwóm kierunkom będą podporządkowane
wszelki działania inwestycyjne na terenie podległym polanowskiemu samorządowi – orzekli projektanci przygotowujący Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Polanów w granicach
administracyjnych całej gminy Polanów. Na wrześniowej
sesji (28.09) Rada Miejska w Polanowie jednogłośnie podjęła decyzję o jego przyjęciu. Procedura przygotowania studium trwała rok.

Przedtem, podczas ko- tytułu podatków. Jak na razie
misji Rady Miejskiej oraz z w studium uwzględniono tylko
udziałem sołtysów, a także jeden rejon, gdzie mogą one
mieszkańców dyskutowano być, tj. okolice Świerczyny.
zgłoszone przez zainteresowa- Tam też są najlepsze warunki
ne osoby zmiany w studium. do ich postawienia, tj. odleProjektanci ze szczecińskiego głość 500 – 800 m od ludzkich
Biura Projektów Piotra Ko- siedzib. Projektanci uznali, że
walskiego szeroko omówili wiatraki nie mogą stanąć koło
wszystkie zgłoszone popraw- Żydowa, bo tamtejszy obszar
ki. Większość z nich została jest chroniony zgodnie z prouwzględniona w przygotowy- gramem „Natura 2000”.
wanym studium.
- Nie zostały uwzględnione
- Nie ma żadnych istotnych dodatkowe lokalizacje siłowni
zmian w stosunku do poprzed- wiatrowych. Niektóre zostały
niego studium, które liczyło odrzucone ze względu na żejuż 8 lat. W tym czasie w gmi- rowanie ptaków – wyjaśniał P.
nie wiele się działo i to trzeba Kowalski.
było wziąć pod uwagę – stwierStudium precyzuje też któdził Piotr Kowalski. - Gmina rędy będą przebiegały szlanadal będzie miała charakter ki obejścia poszczególnych
turystyczny a my przygotowu- miejscowości. Jak się okazuje,
jąc to opracowanie braliśmy wobec braku zgody Urzędu
pod uwagę przebiegające tędy Wojewódzkiego na wykup
szlaki turystyczne, istniejącą działek, wszystkie obejścia w
infrastrukturę itd.
ciągach dróg wojewódzkich
W gminie Polanów, przy są planowane na drogach nalewsparciu Polskiej Grupy żących do gminy. Ważną kweEnergetycznej, może powstać stią staje się też zdolność przenawet 70 siłowni wiatrowych. syłowa istniejących na terenie
To w ciągu jednego roku około gminy sieci energetycznych.
7 mln. zł wpływu do budżetu z W związku z ich planowanym,

Co to takiego?

większym obciążeniem konieczna jest zmiana lokalizacji głównego punktu zasilania
energetycznego oraz przebieg
niektórych linii energetycznych. Według planów w Kierżkowie koło Żydowa powstanie
nowy GPZ.
Przygotowujący Studium
uwzględniali nawet bardzo
szczegółowe zmiany. Np.
zapisali, że w Żydowie, w
budynku dzierżawionym od
Agencji Nieruchomości Rolnych w przyszłości powstanie
świetlica wiejska.
- Co prawda na razie nie ma na
to zgody ANR, ale trzeba myśleć przyszłościowo – dowodził Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa.
W całkiem innej sytuacji są
mieszkańcy Świerczyny, którzy chcą, aby w dawnych
warsztatach była świetlica
wiejska. W tym przypadku jest
zgoda ANR.
- Najważniejsze, że zapis w
Studium już mamy, a jak będą
pieniądze to i obiekty wyremontujemy – dodał P. Górniak.
Opracowanie szczecińskich projektantów wybiega
także daleko w przyszłość.
Uwzględnia m.in. szlaki rowerowe, kajakowe, turystyczne
a nawet przyszłą gazyfikację
gminy. Przyjęcie go przez
Radę Miejską w Polanowie to
bardzo duży krok w kierunku
inwestycyjnego rozwoju tego
rejonu.
(sim)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument określający w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, o przebiegu głównych
szlaków komunikacyjnych, terenów chronionych itp. Jest, obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktem planowania przestrzennego gminy wewnętrznie obowiązującym w systemie organów gminy. W związku z tym wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem poprzedzającym wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium formułuje się zasady polityki przestrzennej miasta,
wsi, jednostki osadniczej oraz integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym jednostki osadniczej. Studium nie jest prawem, ale zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Dokument ten zawiera bardzo szeroki
zakres informacji na temat środowiska naturalnego gminy, jej społeczności i gospodarki.
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Kobieta Aktywna roku 2010

Rozmowa z Elżbietą Sekułą
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Sianów

Dożynki powiatowe

Ogromne wyróżnienie trafiło na ręce Elżbiety Sekuły, dyrektorki
Przedszkola Gminnego w Polanowie. Podczas XII Dożynek Powiatowych w Sianowie otrzymała tytuł „Kobieta Aktywna Powiatu Koszalińskiego 2010”.
Tytuł Kobiety Aktywnej nada- - Które przedsięwzięcia dały Pani
wany jest w uznaniu za działal- najwięcej satysfakcji?
ność gospodarczą i społeczną, a - Długo możnaby wyliczać, ale z
w tym wypadku za działalność na pewnością wiele radości dały nam
Gmina została godnie zaprezentowana, zdobyła wyrzecz dzieci i środowiska lokalne- wszystkim zeszłoroczne zajęcia
różnienia i nagrody w wielu konkurencjach na Pogo. Wszystkich zasług Sekuły nie w kole kulinarnym „ Gotujmy rawiatowych Dożynkach w Sianowie.
sposób wymienić. Od 4 lat jest zem”. Dzieci aż rwały się do poW konkursie na najładniejszy Wieniec Dożynkowy
dyrektorką polanowskiego przed- mocy przy posiłkach. Były z siebie
zdobyliśmy
III miejsce. Misternie upleciony wieniec
szkola, gdzie z wielkim zaangażo- bardzo dumne. Najpiękniejszy był
wykonały
solistki
z zespołu „Olszyna” z Żydowa. W
waniem wdraża swoje pionierskie widok maluchów, które najpierw
projekty, nie spotykane nigdzie w zerkały, czy przedszkolanka patrzy, konkursie „Pomorski Specjał” I miejsce zdobyło Stowaokolicy. Ponadto działa w radzie a później „w tajemnicy” wyjadały rzyszenie „Leśne Rekowo” za danie „Szynka zapiekana
parafialnej oraz aktywnie wpływa Nutelle ze słoiczków, ogromnie w chlebie”, wykonane przez panią Wandę Kostrzewę.
na rozwój i upiekszanie Żydowa, dumne, że nikt ich nie przyłapał. Kobietą Aktywną gminy Polanów została pani Elżbiegdzie mieszka.
Cieszę się również, że w zeszłym
ta Sekuła, mieszkanka Żydowa, dyrektor Przedszkola
- Jak przyjęła Pani wiadomość o roku udało nam się stworzyć grupę
Gminnego
w Polanowie. Miejsce na podium zajęło
odznaczeniu?
integracyjną. Początkowo pomysł
także
Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Polano- Kiedy wzięłam do ręki kopertę, spotkał się z obawami rodziców,
wie.
Szkoła
zdobyła
największa ilość punktów w eliw której było zawiadomienie, po- ale wszyscy dali się do niego przeminacjach
powiatowych
w konkursie „BHP w Gospoczątkowo myślałam, że to mandat. konać i ostatecznie wszyscy odTo wyróżnienie to dla mnie ogrom- czuli ogromne korzyści. Niestety darstwie Rolnym”. Laureatką konkursu została Marta
na niespodzianka i wielki zaszczyt. w tym roku nie wystarczyło nam Góralska z Rekowa, na drugim miejscu uplasował się
Bardzo cieszę się z tego tytułu i środków, ponieważ stworzyliśmy Andrzej Sochacki z Polanowa. Na scenie, naszą gminę
dziękuję za uznanie- powiedziała dodatkowe dwa oddziały dzienne, prezentował zespół „Olszyna” z Żydowa, który zebrał
Elżbieta Sekuła.
ale mam nadzieję, że jeszcze do
mnóstwo braw i oklasków.
- Skąd bierze Pani siły i chęci do tego wrócimy.
realizowania tak licznych przed- - A jakie są plany na najbliższą
sięwzięć?
przyszłość?
- Wszystko co robię, robię z myślą o - Pracuję właśnie nad kolejnym
dzieciach. I to chyba widać. Myślę, projektem. Mam nadzieję pozyże to właśnie dlatego większość skać 50 tysięcy na edukację, za co
z moich projektów przechodzi i chciałabym przeprowadzić szkopozyskujemy środki na realizację lenia dla moich nauczycielek, tak
naszych planów. Moje działania żeby mogły samodzielnie prowanie są motywowane korzyściami dzić zajęcia taneczne i muzyczne
finansowymi. Najważniejsze to oraz zakupić niezbędny do tego
widzieć radość i zadowolenie na sprzet.
tych małych twarzyczkach. Czego - Serdecznie dziękuję za rozmowę i
chcieć więcej?
życzę dalszych sukcesów.
Elżbieta Sekuła to pomysłodawczyni i kierownik projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czy
jesteś z daleka, czy jesteś stąd, przedszkole zaprasza - nie przyjdziesz to błąd!”.
Było to działanie innowacyjne i pionierskie. Projekt był nową jakością w Gminie
Polanów. W ramach projektu utworzone zostały dwa dodatkowe oddziały- łącznie
dla 50 dzieci.
Dzieci w Przedszkolu Gminnym w Polanowie, mogą korzystać z szerokiej oferty
bezpłatnych zajęć dodatkowych, m.in.: zajęcia z logopedą, nauka języka angielskiego, religia, zajęcia gimnastyki korekcyjno-profilaktycznej, rytmika, zajęcia teatralne, czy przyrodniczo- ekologiczne.
Ponadto jest autorką i realizatorką programów własnych wpływających na podniesienie jakości edukacji: „Sztuka nas uczy i wychowuje”, „Włączanie rodziców w
proces rewalidacji”, „Pokonujemy naszą agresję”, „Przez zabawę szczęśliwie pokonujemy trudności”.
Organizuje także imprezy i uroczystości dla przedszkolaków o zasięgu gminnym:
„Jasełka Przedszkolaka”, „Wiosenne Marsze na Św. Górę Polanowską z okazji Dnia
Dziecka”.
W Żydowie zajmuje się natomiast prowadzeniem zabaw choinkowych oraz z okazji
Dnia Dziecka, a także jako członek rady parafialnej angażuje się m.in. w organizację i prowadzenie Festynu Parafialnego. Dodatkowo jest jeszcze członkiem Rady
Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warcińsko-Polanowskie”.
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Wydarzenia

Żydowo

Gminne Święto Plonów
Tradycji stało się zadość na tegorocznych dożynkach gminnych w Żydowie. Impreza pod nazwą „Pomorskie
tradycje, polsko - niemieckie Święto
Plonów”, trwała od 9 do 11 września.
W obchodach Święta Plonów uczestniczyli goście z partnerskiego miasta Rothenklempenow. Pierwszy dzień rozpoczął się spotkaniem partnerów polskich i
niemieckich na XXIII Targach Rolnych
„Agro Pomerania” w Barzkowicach. Kolejnym punktem piątkowych spotkań
były warsztaty kulinarne, w których
wzięli udział przedstawiciele partnerskiego miasta oraz mieszkanki Żydowa.
Wspólne przyrządzanie potraw zaowocowało powstaniem przepysznych dań,
których degustacja odbyła się podczas
uroczystych obchodów Święta Plonów.
Uroczyste obchody dożynek rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele parafialnym w Żydowie. Następnie barwny korowód, składający się z zespołów
ludowych, sołectw niosących wieńce
dożynkowe, władz gminy wraz z zaproszonymi gośćmi udał się na miejsce
festynu. Tutaj został odtworzony ceremoniał żniwny, polegający na złożeniu

chleba na ręce Burmistrza Polanowa no Sołtysa Dożynek – został nim Krzyszprzez Starostów Dożynek. Starostami tof Nobis z Rekowa. Podczas dożynek
tegorocznych Dożynek Gminnych byli wręczono nagrody za udział w konkursie
Bożena Jassel z Gołogóry oraz Sławomir „Piękniej wokół nas”. W kategorii „PoBazylewicz - sołtys Nowego Żeliborza. sesja” zwyciężyła Ewa Dobrowolska z
Jak nakazuje tradycja, burmistrz podzie- Karsiny, a w kategorii Działka - Halina
lił się chlebem z gośćmi oraz wszystki- Głowicka z Polanowa. Najbardziej zami uczestnikami uroczystości. Po czę- dbane przystanki autobusowe w gminie
ści obrzędowo - regionalnej na scenie Polanów znajdują się w Bożenicy i Kowystąpił zespól „Antoś Szprycha” a tuż ściernicy. W tym konkursie wyróżniono
po nim odbyła się prezentacja zespołów również gospodarstwo agroturystyczne ludowych i śpiewaczych z gminy Pola- „Siedlisko pod Muszką” w Wieliniu. „Aknów. W międzyczasie trwały różnego tywną Wsią” zostało Sołectwo Bożenice.
rodzaju konkurencje. W konkursie na Podczas dożynek wręczono medale panajpiękniejszy „Wieniec Dożynkowy”, miątkowe „Zasłużony dla Miasta i Gmizaszczytne pierwsze miejsce zdobyło So- ny Polanów” oraz odznaki „Przyjaciel
łectwo Żydowo. Najokazalej przygoto- Dziecka” Po wręczeniu medali na scenie
wanym stoiskiem promocyjnym sołectw zaprezentował się zespół „5 S” i kapela
Gminy Polanów było stoisko Sołectwa góralska „Po ćmoku”. Obchody Święta
Kościernica. W konkursie na „Przysmak Plonów zakończyły się zabawa taneczną,
Regionu” najsmaczniejszym daniem która trwała do białego rana.
została „Pieczeń indycza faszerowana
Dożynki zostały dofinansowane przez
grzybami” przygotowana przez Reginę Unię Europejską ze środków EuropejChmielewską z Kościernicy. W konku- skiego Funduszu Regionalnego oraz
rencji „Dożynkowy Pokaz Mody” naj- budżetu państwa (Fundusz Małych Propiękniej zaprezentowała się Pani Młoda jektów Interreg IVA Euroregionu Pomez Kościernicy. Wiele emocji dostarczył rania).
(es/k)
Turniej Sołectw, podczas którego wybra-
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Ważne sprawy
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Obwieszczenie
Burmistrza Polanowa

z dnia 22 września 2010 r.
w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Miejskiej w Polanowie oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
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Polanów

Bezpiecznie na drodze

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja Wyborcza Do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.
1056, Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, po. 242,
Nr 146, poz. 1056, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 237, Nr 112, poz. 766, Dz.
U. z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652, Dz. U. z
2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz uchwały Nr XXX/333/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 czerwca 2002
r. w sprawie podziału gminy Polanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu dla wyborów do Rady Miejskiej w Polanowie ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1009,
z 2003 r. Nr 38, poz. 586, z 2006 r. Nr 97, poz. 1827, z 2007 r. Nr 109, poz. 919, z 2009 r. Nr 1, poz. 48)

informuję, że utworzono następujące okręgi wyborcze:
Numer
okręgu

Granice okręgu

Ilość
mandatów

1

ulice: Bobolicka, Boczna, Klonowa, Korczaka, Lipowa, Przytorze, Stawna, Świerczewo,
Zacisze, Żwirowa

1

2

ulice: Dworcowa , Kolejowa, Koszalińska,
Magazynowa, Mokra, Polna, Różana

1

3

ulice: Cicha, Cmentarna, Rybna, Wolności,
Zamkowa

1

4

ulice: Leśna, Mariańskie Wzgórze, Młodzieżowa, Wiejska, Partyzancka

1

5

ulice: Grabowa, Jana Pawła II, Młyńska,
Ogrodowa, Plac Mestwina, Podmiejska, Sławieńska, Zielona

1

6

sołectwa: Bożenice ,Buszyno, Krąg

1

7

sołectwa: Rzeczyca Wielka, Warblewo, Wielin

1

8

sołectwa: Gołogóra , Kępiny, Nowy Zelibórz,
Stary Zelibórz, Żydowo

2

9

sołectwa: Cetuń, Chocimino , Rosocha,
Wietrzno

1

10

sołectwa: Bukowo, Dadzewo, Domachowo,
Jacinki, Świerczyna

2

11

sołectwo: Nacław

1

12

sołectwa: Garbno, Karsinka, Rekowo

1

13

sołectwa: Kościernica, Krytno, Sowinko,
Powidz

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanowie znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4, 76-010 Polanów
Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

Tenor uczy dzieci zachowania wobec agresywnego psa.
Już po raz kolejny, dzieci z gminy Polanów
wzięły udział w akcji „Bezpieczna droga do
szkoły”, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. 8 września, tuż po pierwszym dzwonku, przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3
Szkoły Podstawowej w Polanowie spotkali
się z policjantami, aby dowiedzieć się o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa na
drodze oraz zachowaniu w przypadku ataku

agresywnego zwierzęcia.
Policjanci na spotkanie z dziećmi przyprowadzili swojego wiernego pomocnika
Tenora – psa rasy labrador, który okazał się
największa atrakcją i – co najważniejsze –
wspaniałym nauczycielem. Przedszkolaki
dowiedziały się m.in. jak należy się zachować w momencie, kiedy widzimy biegnącego w naszym kierunku agresywnego psa. Jeden z chłopców zaproponował nawet nową

Gmina Polanów

Pieniądze w zasięgu ręki

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do 8.00
dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z dyżurnym
lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

nazwę dla tej pozycji, która jednogłośnie
została przemianowana z „pozycji żółwia”
na „pozycję polanowską”.
Na koniec spotkania każde dziecko otrzymało upominek: kamizelkę odblaskową, lampkę, misia – prezent od Urzędu Miejskiego w
Polanowie. Policjanci z Komendy Miejskiej
Policji w Koszalinie przekazali także dla
szkół kalendarze „Gryfusia”, uczące bezpieczeństwa poprzez zabawę.
(k)

Sale szkoleniowe w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości zawsze są pełne. Teraz do szkolących
się tam będą mogli dołaczyć mieszkańcy Polanowa

Niebagatelną kwotę 1 200 000 złotych pozyskał Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Sławnie. Pieniądze
te zostaną przekazane osobom, rozpoczynającym własną
działalność i są przeznaczone także dla mieszkańców Gminy Polanów

. Projekt „Moje małe przed- snej działalności.
siębiorstwo”, który realizo- - Chcemy przekonać ludzi, że
wany jest w ramach programu samozatrudnienie jest najlepKapitał Ludzki, skierowany szą formą zatrudnienia w ogójest do każdego mieszkańca le. Sami decydujemy, czym
Powiatu Sławieńskiego oraz będzie zajmować się nasza
gmin: Polanów, Sianów i Bo- firma, z kim będziemy współbolice. Podstawowym warun- pracować, a przede wszystkim
kiem ubiegania się o dofinan- – tylko od nas zależy, ile bęsowanie jest brak posiadania dziemy zarabiać – mówi Jerzy
w ostatnim roku własnego Chodań, dyrektor Powiatoweprzedsiębiorstwa. Jeśli speł- go Inkubatora Przedsiębiorniamy to kryterium możemy czości w Sławnie.
spokojnie zastanowić się, co
Trzydzieści osób, które napichcemy w życiu robić i zacząć szą najlepszy i najwięcej obiepisać plan rozpoczęcia wła- cujący projekt, zostanie za-

kwalifikowanych do dalszego Europejska
zainwestowane
etapu konkursu. Godne pod- pieniądze wcześniej czy późkreślenia jest to, że do konkur- niej odzyska – przecież przedsu przyjętych zostanie 10 osób siębiorcy muszą płacić podatbezrobotnych, 15 pracujących, ki. Poza tym, żeby pieniądz
5 niezatrudnionych, ale też nie przynosił zyski, musi być w
zarejestrowanych jako bez- ciągłym obrocie.
robotnych (np. rolnicy i ich
Z badań przeprowadzonych
rodziny). Wśród 30 dofinan- przez władze Województwa
sowań aż 12 przeznaczonych Zachodniopomorskiego wynijest dla przedsiębiorczych ka, że aż 75% osób rozpoczyosób niepełnosprawnych. Po nających własną działalność,
odbyciu szkolenia, na którym które otrzymały wsparcie
doradca zawodowy postara się finansowe, utrzymuje się na
przekazać wiedzę z zakresu rynku pracy. Zupełnie odwrotefektywnego prowadzenia fir- nie przedstawia się sytuacja
my, 26 najlepszych kandyda- przedsiębiorców, którzy od
tów otrzyma bezzwrotną dota- początku do końca sami financję inwestycyjną do 30 tysięcy sowali swój interes – 75% firm
złotych. Dodatkowo Inkubator upada po 3 latach działalności.
przewidział tzw. wsparcie po- W Powiecie Sławieńskim
mostowe w wysokości 1 200 statystycznie ponad 90% firm,
złotych miesięcznie, które wy- którym pomogliśmy utrzymupłacane będzie przez pierwszy je się na rynku – z dumą odrok istnienia firmy. Warto powiada dyrektor Inkubatora.
zaznaczyć, że potencjalni - W Województwie Zachodniobeneficjenci nie muszą mieć pomorskim mamy największą
żadnego finansowego wkładu efektywność, obok Powiatu
własnego – wystarczy pomysł Wałeckiego – dodaje.
na siebie i logicznie napisany
Chętni do składania wnioprojekt.
sków o udział w szkoleniu i
Brzmi pięknie, ale... Czy dofinansowanie mają czas do
Unia Europejska rozdaje pie- 1 października br. Wystarczy
niądze za darmo?
wypełnić formularz, który
- Tak, bo inwestowanie w dostępny jest w biurze Pogospodarkę jest opłacalne dla wiatowego Inkubatora Przedkażdej ze stron – tłumaczy Je- siębiorczości, na ulicy Chełrzy Chodań. - Zgodnie ze sta- mońskiego 30 lub na stronie
rym przysłowiem: lepiej raz internetowej:
dać rybakowi wędkę, niż co www.inkubator.slawno.ta.pl
(k)
chwilę ratować go rybą. Unia
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Historia budowy kościoła
w Nacławiu...

Jeszcze jesienią tegoż roku ...zaczyna się w 22 lutego 1984 roku, kiedy to ówczesny
przy pomocy dużej grupy proboszcz ks. Wojciech Gappa otrzymał pozwolenie na
mieszkańców Nacławia i po- jego budowę.
mocy dyrekcji byłego PGR szewski.
członek. Przed nową radą
Nacław, wylane zostają fun- W 2002 roku po remoncie stanęło wielkie wyzwanie.
damenty pod kościół wraz kościoła w Kościenicy, ks Potrzebne było wykonanie
z przyległą salką kateche- Henryk Koska wszczepił w nowej dokumentacji kościotyczną. W 1987 roku ruszają mieszkańców Nacławia po- ła, (stara została zagubiona),
prace budowlane ale z uwagi trzebę kontynuacji budowy oraz wyrobienie niezbędna ograniczone środki finan- nowej świątyni. W grudniu nych pozwoleń i pozyskanie
sowe udało się tylko wybu- 2002 roku wybrano nowy funduszy na rozpoczęcie budować część katechetyczną. skład Społecznego Komitetu dowy.
Oddano ją w 1992 roku. W Budowy Kościoła, do któreBardzo dużej pomocy
niej urządzono kaplicę i od- go weszli Mirosław Hojko udzielił Urząd Miejski w Poprawiano msze święte. Para- jako przewodniczący, Ewa lanowie z Burmistrzem Grzefią w tym okresie kierował Leśniewska jako skarbnik gorzem Lipskim. Wybrano
proboszcz ks Marian Kra- oraz Roman Gorczyński – projektanta, który zgodził się

wykonać dokumentację bupomocy wynajętych firm budowlanych. Tak więc świątydowlaną oraz przejść przez
nia powstała dzięki ofiarności
wszystkie instytucje wydające stosowne pozwolenia. Tą
mieszkańców Nacławia i hojosobą jest Zdzisław Wardyn,
ności sponsorów. Niedzielna
który pełnił przez wszysturoczystość nie jest zakończeniem prac. Trzeba jeszcze
kie lata funkcję kierownika
położyć terakotę na chórze,
budowy. Nadzór Inspektora
budowlanego przyjął i pełschodach wejściowych i na
ni do dziś inżynier Tadeusz
chór. Wykonać trzeba także
Miąsek. Był to ciężki okres
barierki na chórze, schodach
oraz zrobić zadaszenie - gauzgodnień i licznych spotkań
nek przed wejściem główw różnych urzędach. Nadarzyła się również wielka Mirosław Hojko, prze- nym. Kolejnym etapem prac
okazja z której skorzystano. wodniczący konitetu będzie wykonanie elewaMianowicie
cji zewnętrznej, wyłożenie
budowy kościoła
Ochotnicza Straż Pożarna wianie murów świątyni. Pra- chodników, parkingu oraz
przejęła do rozbiórki budynki ce wykonywano systemem wykonanie ogrodzenia.
inwentarskie po byłym PGR gospodarczym. Mieszkańcy Z byłej części kaplicy, wyNacław. Strażacy postanowi- własnoręcznie i bezpłatnie dzielona zostanie zakrystia,
li bezpłatnie przekazać pozy- wykonali wiele prac budow- a w pozostałych pomieszskaną i wyczyszczoną, przy lanych, korzystano z pomocy czeniach można urządzić
licznym udziale mieszkań- pracowników interwencyj- pomieszczenia dla pielgrzyców Nacławia, cegłę z roz- nych zatrudnionych przez mów, którzy corocznie przebiórki na budowany kościół. Urząd Miejski w Polanowie, mieszczają trasę pomiędzy
Strażacy przy pomocy sprzę- przez jeden sezon korzysta- górami Chełmską a Świętą
tu użyczonego z Poldanor S.A no także z pomocy więźniów Górą Polanowska. Mieszw Przechlewie wybrali glebę Zakładu Karnego w Starem kańcy Nacławia nadal liczą
humusową z powierzchni Bomem. Przy większych na dużą pomoc samorządu,
wewnętrznej fundamentów specjalistycznych
pracach kurii oraz hojność sponsooraz nawieźli weń gruzu i budowlanych korzystano z rów.
(sim/mh)
żwiru. W czerwcu 2003 roku
nastąpiło podpisanie aktu
erekcyjnego i wmurowanie
go w miejsce obecnego pre- … w 1945 r. po przejęciu powiatu sławieńskiego przez administrację polska, na jego terenie działały tylko dwa kościoły rzymzbiterium, przez arcybiskupa
sko-katolickie: w Sławnie i w Polanowie. Pozostałe świątynie
Mariana Gołębiewskiego.
należały do ewangelików. Pierwsze msze święte dla Polaków
Dnia 3 listopada 2003 roku
w Polanowie odprawiał proboszcz tutejszej parafii, niemiecki
została wydana decyzja
ksiądz Walter Hruze. Nie miał on jednak prawa głosić kazań.
Starostwa Powiatowego o
Jeszcze
w 1945 r. Polacy przejęli protestancki zbór w Żydowie.
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wydaniu po- W 1947 r. w sprawozdaniu Starostwa Powiatowego w Sławnie
wymieniono proboszcza polanowskiej parafii księdza Wojciecha
zwolenia na budowę. Wiosną
2004 roku rozpoczęto sta- Malinowskiego.

Czy wiesz, że....

Dowcipy tygodnia
***
Jasio dostał nowy rower i
postanowił go wypróbować.
Po chwili krzyczy do
mamy :
- Mamo, mamo zobacz jak
umiem jeździć bez jednej
ręki!
Po chwili znowu krzyczy :
- Mamo, mamo zobacz jak
umiem jeździć bez dwóch
rączek!
A za chwilę krzyczy cienkim
głosem:
- Mamo, zobacz jak umiem
jeździć bez zębów...
***
Anglik, Amerykanin i Rosjanin
zakładają się, kto
opowie największą bzdurę.
- Dżentelmen z Londynu...
- rozpoczyna Anglik - przepłynął
Atlantyk w zwykłej
wannie.
- Dżentelmen z Bostonu... przebija Amerykanin - skoczył
z otwartym parasolem
z dachu wieżowca i cały
czas paląc cygaro wylądował
bezpiecznie na ziemi.
Zabiera głos Rosjanin:
- Dżentelmen z Moskwy...
- Wygrałeś - mówi Anglik.
- Wygrał - zgadza się Amerykanin.
***
Idzie blondynka do sklepu
RTV i AGD.

Sprzedawca mówi:
- Blondynkom nie sprzedajemy.
Wychodzi wkurzona.
Na drugi dzień przychodzi
w peruce:
- Poproszę ten telewizor.
- Blondynkom nie sprzedajemy.
Wychodzi jeszcze bardziej
wkurzona.
Na trzeci dzień przychodzi
w peruce i w kapturze:
- Poproszę ten telewizor.
- Blondynkom nie sprzedajemy.
- Skąd pan wie, że jestem
blondynką?
- Bo to mikrofalówka.
***
Dziewczyna jedzie na motorze
przez miasto i nagle
nadchodzi policjant i zasłania
jej drogę.
Policjant mówi:
- Czemu założyłaś czapkę
zamiast kasku?
- Bo zrobiłam sobie test zrzuciłam z 20 piętra kask i
się rozwalił, a potem czapkę,
ale jej nic się nie stało.
***
Jadą dwie blondynki maluchem.
Nagle wjechały w potężny
mur.
Przyjechała policja i pyta:
- Dlaczego pani wjechała w
ten mur?
- No co? Przecież trąbiłam.
***
Stoją dwie blondynki na

przystanku autobusowym.
Jedna pyta się drugiej:
-Którym jedziesz autobusem?
-Jedynką. A ty?
-Dwójką.
Jedzie autobus z numerem
12 blondynka mówi do
drugiej:
-Patrz jedziemy razem!
***
Na pustym jeszcze placu
budowy brygadzista staje
przed robotnikami i mówi:
- Panowie rozpoczynamy i
pamiętajcie: budujemy solidnie,
bez fuszerki, bez wynoszenia
na lewo materiałów.
Budujemy najlepiej jak umiemy,
bo budujemy dla siebie.
- A co to będzie? - pyta
się jeden z robotników.
- Miejska Izba Wytrzeźwień.
***
Dwaj robotnicy na budowie
rzucają monetę.
- Jak wypadnie reszka, gramy
w karty - mówi jeden.
- Jak wypadnie orzeł, idziemy
na piwo - dodaje drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech, wtedy
zabieramy się do roboty...
***
- Co to jest: ropucha i czterdzieści
żabek?
- Teściowa zawieszająca firankę.
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Piłka Nożna

Gryf ze zmiennym
szczęściem
Dobrze wystartowali we
wrześniu, grający w klasie
okręgowej zawodnicy Gryfa
Polanów. Najpierw, w wyjazdowym meczu z Leśnikiem II
Manowo zwyciężyli 3:1 po
bramkach Pawła Wilusza i
Grzegorza Majchra oraz samobójczym strzale jednego z
zawodników gospodarzy. Tydzień później fatalny występ
na boisku w Biesiekierzu i
porażka aż 1:7. Trzeci wrześniowy mecz gryfici rozegrali na włsanym boisku. Po
strzale Pawła Wilusza osiągnęli remis 1:1 z Kotwicą II
Kołobrzeg. Ostatni mecz na
wyjeździe w Mielnie też im
niestety nie wyszedł. Ulegli
tamtejszemu Saturnowi 0:2.
W efekcie zajmują 6 miejsce
w tabeli klasy okręgowej.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2010

Lekkoatletyka

Bukowianie zdobywają Sławno

Klasa okręgowa

Wyniki:
Wybrzeże Biesiek. - Kotwica II K. 3 - 2
Saturn Mielno - Gryf Polanów
2-0
Olimp Goś. - Leśnik/Rosa/Zefir II M. 1 - 1
Mechanik Bob. - Płomień Myślino 4 - 1
Wrzos Wrzosowo - Błękitni St. Jar. 4 - 0
Nemeton Strzekęcino - Graf Buk.
5-4
Zryw Kretomino - Radew Białog.
3-1
Tabela:
1. Mechanik Bobolice 6 18 28 / 6
2. Saturn Mielno
5 15 20 / 3
3. Wybrzeże Biesiek 6 14 21 / 8
4. Kotwica II Koł.
6 13 20 / 4
5. Olimp Gościno
5 13 18 / 5
6. Wrzos Wrzosowo 6 10 23 / 10
7. Zryw Kretomino
6 9 13 / 16
8. Gryf Polanów
6 8 11 / 12
9. Nemeton Strzek.
6 6 20 / 32
10. Leśnik II Manowo 6 3 4 / 12
11. Błękitni Stary Jar. 6 3 8 / 32
12. Radew Białog.
5 1 5 / 16
13. Płomień Myślino 6 1 2 / 25
14. Graf Bukówko
5 0 5 / 17

Polanów

Posprzątali świat
Młodzi zawodnicy z Bukowa na sławieńskim stadionie
Wraz z początkiem roku szkolnego wystartowała kolejna, ósma już
edycja Sławieńskich Czwartków
Lekkoatletycznych. W zawodach
wystartowało około 200 dzieci ze
sławieńskich szkół podstawowych
i 24 uczniów SP z Bukowa Polanowskiego. Jak się okazuje młodzi
zawodnicy z Bukowa nie mają
sobie równych. Dominują w wielu konkurencjach: w skoku w dal
chłopców najlepszy w pierwszym
dniu zawodów był Błażej Podpora SP Bukowo (wynik 3,21m) a
trzecie miejsce zajął Szymon Cze-

Akcja polanowskich szkół zakończyła się pieczeniem kiełbasek
Około 4 tony różnego rodzaju się na całym świecie w trzeci
śmieci to efekt akcji „Sprząta- weekend września. Polega na
nie Świata” w gminie Polanów. zbiorowym sprzątaniu śmieci
Zorganizowana po raz kolejny, zalegających poza miejscami
pod patronatem Burmistrza przeznaczonymi do ich skłaPolanowa, zgromadziła około dowania. Jej celem jest wzrost
1200 uczniów ze wszystkich świadomości ekologicznej spopolanowskich szkół. Akcja łeczeństw. W Polsce sprzątanie
„sprzątanie świata” wywodzi się świata zainicjowała Mira Staz Australii. Po raz pierwszy od- nisławska-Meysztowicz. Akcja
była się w 1989, kiedy 40 tysię- odbywa się co roku, począwszy
cy mieszkańców Sydney wzięło od 1994. Krajowym patronem i
udział w akcji sprzątania tere- koordynatorem akcji w Polsce
nów portu. Obecnie „sprzątanie jest Fundacja Nasza Ziemia.
świata” to element międzyna(sim)
rodowej kampanii odbywającej

kaj SP Bukowo (3,11m). Z kolei
Hubert Polak rzucił piłeczką palantową aż 35,5 m. Bieg na 60 m
dziewcząt z rocznika 1999 całkowicie zdominowały zawodniczki z
Bukowa. Tu najlepsza była Paulina
Musiał (10,99 s) przed Patrycją
Czekaj (11,07) i Natalią Malinowską (11,24) – wszystkie SP Bukowo. Podobnie było w biegu na 300
m chłopców. Wygrał go Krzysztof
Kruszka (55,02) przed Szymonem
Fałkowskim (57,46). Natalia Czekaj skoczyła w dal 3,00m zajmując 2 miejsce w zawodach. Wśród

chłopców, w skoku w dal triumfował Szymon Fałkowski (3,50m)
przed Danielem Cieślą (3,34m). Z
kolei Paulina Musiał rzuciła piłeczką palantową 24,0 m (I miejsce), a
Sylwia Łysko 21,0 m (III miejsce).
Wśród chłopców z rocznika 1998,
w biegu na 60 m wygrał Andrzej
Czekaj SP Bukowo (9,10) a na 300
m triumfował Karol Dunajewski
SP Bukowo 53,46 przed Karolem
Dąbrowskim SP Bukowo 1.01,77.
W tej samej kategorii wiekowej, w
skoku w dal II miejsce zajął Andrzej Czekaj SP Bukowo (3,95m)

a Małgorzata Dworszak najlepiej
rzucała piłeczką (37,0m). Bezkonkurencyjni młodzi bukowianie
okazali się w skoku wzwyż, gdzie
zajęłi wszystkie trzy miejsca na
podium: Mateusz Stankiewicz SP
Bukowo osiągnął 120cm. Drugi
był Karol Dunajewski SP Bukowo
(115cm) a trzeci Grzegorz Mocarski SP Bukowo (105cm). W kolejnych, rozegranych tydzień później
zawodach czwartkowych bukowianie także zwyciężali w większości
poprawiając swoje rekordy życiowe.
(sim)

Wędkarstwo

Najmłodsi walczyli
o Puchar Burmistrza Polanowa

Polanów

Występy w przedszkolu

Powyżej wszyscy uczestnicy zawodów.
Po lewej Jacek Wiśniewski, zdobywca pucharu burmistrza

W Polanowskim Domu Kultury w ramach współpracy ze
środowiskiem lokalnym odbyło się spotkanie integracyjne
przedszkolaków z mieszkańcami DPS w Żydowie.
Pensjonariusze przygotowali

dla dzieci dwa przedstawienia: „O Rybaku i złotej rybce”
oraz „Kozuchę Kłamczuchę”.
Dzieci z ogromnym zaciekawieniem obejrzały spektakle
a na koniec nagrodziły „aktorów” gorącymi brawami i
laurkami.

To były ostatnie wakacyjne zawody wędkarskie nad basenem miejskim w Polanowie. Wystartowało
14 najmłodszych zawodników, a
14 lat było granicą wiekową, która
pozwalała wziąć udział w Spławikowych Zawodach Wędkarskich o
Puchar Burmistrza Polanowa. Najlepszym zawodnikiem okazał się
Jacek Wiśniewski, który nie tylko
zdobył puchar i dyplom, ale
także otrzymał wspania-

ły prezent w postaci wędkarskiego zestawu. Drugi
był Szymon Dyla, a trzecie
miejsce zajął Daniel Walczak
(obaj otrzymali dyplomy i
upominki wędkarskie). Na
zakończenie zawodów wędkarskich organizatorzy, któ-

rymi byli Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Polski Związek Wędkarski
Koło w Polanowie, ufundowali poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy.
(r)
Fot: Jan Stark
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