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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Za nami żniwa, a co za tym idzie, nadszedł czas podsumowania kolejnego roku rolniczego trudu. O gminnych
dożynkach w Cetuniu oraz o Powiatowym Święcie Plonów w Biesiekierzu
Więcej na stronie
i
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Dziękuję mieszkańcom
sołectwa Cetuń,
Starostom Dożynek,
radnym, sołtysom
i wszystkim instytucjom
oraz osobom zaangażowanym
w organizację Dożynek Gminnych
w Cetuniu.
Dziękuję także wszystkim
mieszkańcom gminy
przybyłym na dożynki,
a w szczególności rolnikom,
których trud został doceniony
podczas tegorocznego
święta plonów.
Grzegorz Lipski
Burmistrz
Polanowa
Rusza projekt

Strona 2

Gryf Polanów

W gminnym przedszkolu Raz dobrze, raz źle...

O tym co dzieje się w przedszkolu podległym polanowskiemu samorządowi
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Piłkarze Gryfa Polanów rozpoczęli rozgrywki ligowe
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Rolniku: możesz być
współwłaścicielem Stoisławia!!!
Sprawdź, czy jesteś na liście?

17, 75-212 Koszalin.
Osoby zgłaszające się w
celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji muszą legitymować się aktualnym dowodem osobistym
lub paszportem oraz winni
sprawdzić czy spółka dysponuje ich aktualnym adresem.
W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może
wyznaczyć pełnomocnika do
zawarcia umowy, złożenia
stosownych oświadczeń,odbioru odcinka zbiorowego
akcji oraz złożenia wniosku
o wpis do księgi akcyjnej.
Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce - pokój nr18, tel. 94 34 55 904.
Spadkobiercy uprawnionych
rolników mogą realizować
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią
prawomocne postanowienie
sądu o nabyciu spadku lub
zarejestrowany akt dziedziczenia sporządzony przez
notariusza.
Informacje
szczegółowe można uzyskać
w Spółce - tel. 94 34 55 922.
Prawo do nieodpłatnego
nabycia akcji Spółki może
być realizowane do dnia 5
czerwca 2015 r. Po upływie tego terminu prawo do
nieodpłatnego nabycia akcji
(r)
wygasa.

Wydarzenia
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Tapicer teraz na
Bobolickiej

Polanów

Minister Skarbu Państwa
przystąpił do nieodpłatnego zbywania uprawnionym
rolnikom 5.250.000 (pięć
milionów dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A Spółki
Akcyjnej Przedsiębiorstwa
Zbożowo - Młynarskiego
„PZZ” w Stoisławiu o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda. Na jednego uprawnionego rolnika
przypadnie 9.051 akcji.
Uprawnieni rolnicy mogą
od 1 października zawierać umowy nieodpłatnego
zbycia akcji w siedzibie Zarządu spółki w pokoju 18 w
godzinach od 9-tej do 14-tej
zgodnie z ustalonym harmonogramem. O terminie
podpisania umowy nabycia
akcji zainteresowani zostaną
powiadomieni pocztą.
Akcje dostać mogą wszyscy
ci, którzy znajdują się na listach ogłoszonych przez Ministra Skarbu. Od 16 lipca
2013 r. publikowane są one
w siedzibie spółki Przedsiębiorstwo Zbożowo - Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu
S. A., Stoisław 11 76-031
Mścice, w Zespole Młynów
w Stoisławiu Przedsiębiorstwa Zbożowo - Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu
S. A., Stoisław 11 (tablica
ogłoszeń) oraz w Punkcie
Sprzedaży Detalicznej w
Koszalinie przy ul. Morskiej
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Wymiana Młodzieży
w Zespole Szkół Publicznych

Bogdan Kurzec, polanow- picerowania mebli zajmuje
ski tapicer zmienił siedzi- się też renowacją antyków,
bę swojego zakładu. Te- a swoje usługi wykonuje w
raz, mieszkańcy Polanowa, oparciu o materiały własne
chcący zmienić pokrycie jak i materiały klienta.
mebli lub wymienić tapi- Zakład czynny jest w dni
cerkę samochodową będą robocze od poniedziałku do
musieli udać się na ul. Bo- piątku w godz. od 9.00 do
bolicką 7 (dawniej budynek 15.30; w soboty - po uzgodMlekosza - wjazd od ul. nieniu telefonicznym.
Stawnej). Zakład oprócz ta-

Wrześniowa
sesja
Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
informacje kierowników
ten temat a także informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Polanów
to głowne tematy wrześniwoej sesji Rady Miejskiej
w Polanowie.
Podczas obrad radni wysłuchali także wystąpienia
Burmistrza na temat działań
podejmowanych w okresie
pomiędzy sesjami, ocenili
realizację Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Polanów na lata
2008-2015.
Podjęli też uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2013r., w
sprawie przystąpienia do
wspólnej realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3546Z Sianów
-Nadbór”, w sprawie opłat
za świadczenia przedszkola
publicznego przez Gminę
Polanów.

Gmina Polanów
Od 23 do 28 września 2013 cie w naszej szkole oraz w
po raz kolejny w Zespole domach uczniów, których
Szkół Publicznych w Po- rodzice, jak zawsze ugościli
lanowie gościła, z przyja- ich po polsku „czym chata
cielską wizytą, grupa 28 bogata”. Goście pracowicie
uczniów wraz z opiekunami wypełniali bogaty program
z Gedern. Goście mogli li- wizyty. Odbyli dwie wyczyć na serdeczne przyję- cieczki (do Darłowa i Dar-

Polanów

DLGR dla
strażaków

łówka oraz do Szczecina),
zwiedzali teren gminy, bawili się na dyskotece Było
też wspólne grillowanie i
wiele spotkań integracyjnych z uczniami, nauczycielami, rodzicami, władzami i
mieszkańcami miasta.

- W organizacji wizyty nieocenioną pomoc finansową
otrzymaliśmy z funduszu
Euroregionu Pomerania, za
co bardzo serdecznie dziękujemy – mówi Aleksandra
Kalinowska, dyrektor ZSP
w Polanowie.

Polanów

Wideokonferencja z Jandą

Ponad 65 tys. zł dostanie od
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Ochotnicza
Straż Pożarna w Polanowie.
Komitet rozdający granty
docenił projekt pn. „Wzgórze, jeziora, rzeka Grabowa
to symbole Polanowa. Tutaj
miło spędzisz czas, gmina
Polanów zaprasza Was!”
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Tablice odsłonięte

W piątek 27 września o godz. dern, która przebywa w gmi16.00 odbyło się uroczyste nie Polanów na zaproszenie
odsłonięcie pamiątkowych Zespołu Szkół Publicznych
tablic w Parku Miejskim w w Polanowie w ramach polPolanowie. W uroczystości sko - niemieckiej wymiany
udział wzięła grupa byłych młodzieży.
Uroczystego
mieszkańców Polanowa, a odsłonięcia dokonali: Burtakże grupa młodzieży z Ge- mistrz Polanowa Grzegorz

Bobolice

Lipski oraz Klaus Kramer,
Honorowy Obywatel Gminy
Polanów.
W
uroczystości
wzięli
udział także radni, sołtysi,
mieszkańcy Polanowa oraz
uczniowie polanowskiego
gimnazjum.

Nacław

Spotkanie Będzie nowy chodnik
sołtysów
Trzynaste już Forum Sołtysów powiatu koszalińskiego
planowane jest w Bobolicach. W programie przewidziano m.in. prezentacje
zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej, KRUSU, BGŻ,
ZODR w Koszalinie oraz
urzędów: Celnego i skarbowego. Początek spotkania
12.102013 r. godzina 10.00
w Domu Kultury w Bobolicach.
Zapraszamy wszystkich sołtysów z naszej gminy.

Już za kilka dni zakończy się III etap przebudowy chodnika biegnącego przez wieś. Inwestycja, oprócz przebudowy chodnika,
obejmuje wykonanie czternastu zjazdów, w tym trzynastu indywidualnych i jednego publicznego o nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.

Świetlica w Nacławiu już prawie gotowa
Do końca września zakończono kilka ważnych
dla mieszkańców gminy
Polanów inwestycji.

Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób
niepełnosprawnych intelektualnie
Informujemy, że ruszyła II edycja projektu pn. "Pomóżcie, a pokażę, że
potrafię - program aktywizacji społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie", której celem jest wyłonienie 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym, niezatrudnionym, w wieku 18 - 64 lata z terenu
powiatu koszalińskiego.
W ramach projektu osoby te, wezmą udział w zajęć głównie popołudniowych i
weekendowych w Koszalinie. Dojazd na spotkania jest zapewniony w ramach uczestnictwa w projekcie. Zajecie przeprowadzić będą wykwalifikowani trenerzy z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Sukcesem I edycji projektu było podjęcie przez czterech uczestników projektu
pracy oraz nominacja do konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS, w kategorii
Ambasador niepełnosprawności.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (094) 340 35 23 lub
664 480 672 lub (094) 341 53 82.
Realizator konkursu: Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych
wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Koszalinie.

Rosną gminne inwestycje

www.polanow.pl

Kolejne spotkanie dla
seniorów z cyklu Poranne Spotkania z Pasjami
odbyło się w polanowskiej
bibliotece 18 września.

dwóch teatrów – Krystyna na wiele pytań, które zadaJanda. Aktorka z właściwą wali widzowie za pomocą
sobie ekspresją i żywioło- czatu. Pani Krystyna urzewością opowiadała o swoich kła wszystkich swą energią,
działaniach na rzecz kultury, poczuciem humoru i otwaro swojej pracy, która jed- tością. W spotkaniu uczestCelem wydarzenia było po- nocześnie jest jej pasją. Za- niczyły 22 osoby. Gościem
kazanie seniorom wartości, pewniła, że nigdy nie jest za kolejnego spotkania z tego
jakie niesie ze sobą uczest- późno na rozwijanie swych cyklu będzie również aktornictwo w życiu kulturalnym. zainteresowań. Zachęcała ka Teresa Lipowska.
Bohaterem tej wideokonfe- do przezwyciężania strachu
tekst: Jolanta Skowrońska
fot.: BPMiG
rencji była charyzmatyczna przed nowymi doświadczeaktorka, reżyser i szefowa niami. Odpowiedziała też

Zakończyła się też procedura przetargowa na dostawę
wyposażenia tego budynku.
Za około 102 tys. zł strażacy wzbogacą się o nowy
M.in. zakończyły się prace agregat prądotwórczy z
przy remoncie budynku OSP przyczepką, meble, sprzęt
Polanów. Został on zmoder- komputerowy, wyposażenie
nizowany za 1.227.847 zł medyczno - treningowe oraz
dzięki pomocy Darłowskiej środki łączności.
Lokalnej Grupy Rybackiej.
Ku końcowi zmierzają też
Doceniając trud i wysiłek wkładany każdego dnia
w edukację dzieci i młodzieży
z okazji

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

prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Nacławiu.
Budynek lada dzień zostanie
odebrany. W następnym roku
planowane jest wykończenie
remizy strażackiej dla miejscowej OSP, która znajduje
się w tym samym budynku.
Jednocześnie rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie
tego obiektu (świetlicy) w
meble i komputery.
Odbyło się także kilka przetargów na przyszłoroczne
inwestycje. M.in. na budowę
kanalizacji w Żydowie, Domachowie i na ulicy Młyńskiej w Polanowie. Stanęło
do niego 8 wykonawców.
Na razie trwają procedury
związane z wyborem najkorzystniejszej oferty.
(sim)

Planowany termin zbiórki w dniu 9 listopada 2013 r.
Szczegółowe informacje w następnym numerze PWS
Gmina Polanów ogłosiła przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów
komunalnych z terenu Gminy Polanów" na lata 2014-2015, którego rozstrzygnięcie odbędzie w połowie października 2013r., W specyfikacji ujęto ważniejsze zagadnienia, które
zaobserwowano w pierwszym okresie wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami . Jednocześnie przypomina się o obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. W przypadku
braku opłat Gmina jest obowiązana do wszczęcia postępowania egzekucyjnego mającego
na celu ściągnięcie należności. Warto przy tym dodać, że samo postępowanie egzekucyjne jest także obciążone kosztami, które ponosi zobowiązany do ponoszenia opłaty.
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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. Tutaj został odtworzony ceremoniał
żniwny w wykonaniu Agencji Artystycznej „JUNO” z
Lublina. Ceremoniał rozpoczęto polonezem wokół
placu. Pierwszą parą byli
ks. Dziekan Roman Śledź
oraz prowadząca program
artystyczny, a kolejne pary
stanowili goście i uczestnicy biesiady. Następnie
Starostowie Dożynek tradyGospodarzem tegorocznych Dożynek Gmincyjnie złożyli chleb na ręce
nych, które odbyły się 7 września było Sołectwo Burmistrza Polanowa pana
Cetuń. Motyw przewodni święta to „Podnie- Grzegorza Lipskiego. Stasienie jakości życia mieszkańców poprzez zor- rostami tegorocznych dożyganizowanie warsztatów wyplatania wieńców nek byli Krystyna Bartczak
oraz jarmarku dziedzictwa kulturowego”. Wieś z Cetunia i Jan Abramowicz z Garbna. Burmistrz
pięknie przystrojona kukłami ze snopów zboża, podziękował rolnikom za
kolorowymi wstążkami i barwnymi kwiatami ciężką pracę, za całoroczny
trud i wysiłek a następnie
witała gości od samego progu.
podzielił się podarunkiem z
gośćmi
i wszystkimi uczestDożynkowe świętowanie trud pracy na roli. Tuż po
nikami
uroczystości. Późrozpoczęto uroczystą mszą mszy, barwny korowód
niej,
wśród
ludowych przyświętą, podczas której po- składający się z zespołów
śpiewek,
anegdot
i przysłów
dziękowano rolnikom za ludowych, sołectw niosąo
żęciu
zboża
i
rolnikach
tegoroczne zbiory i za ich cych wieńce dożynkowe,
rozpoczęto biesiadę.
Nieodłącznym elementem
dożynek jest konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Misternie wykonane korony przygotowało
10 sołectw i 9 świetlic wiejskich. Tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego
otrzymało Sołectwo Bukowo. Ten wieniec będzie
reprezentował nasza gminę
podczas Dożynek Powiatowych w Biesiekierzu.
Drugie miejsce zdobyło
Sołectwo Żydowo, trzecie –
Sołectwo Jacinki, natomiast
wyróżnienia przyznano Sołectwom Bożenice i Cetuń.
Podczas imprezy sołectwa
promowały walory swojego
regionu. Na zaaranżowanych stoiskach zaprezentowały rękodzieło artystyczne, stare narzędzia rolnicze,
płody rolne, wypieki, dania kuchni wiejskiej. Najokazalej przygotowanym
stoiskiem
promocyjnym
sołectw gminy Polanów
było stoisko Sołectwa Jacinki, i to sołectwo będzie
promować naszą gminę
podczas Dożynek Powiatowych. Kolejne stoiska,
które zwracały na siebie
szczególną uwagę przygotowały sołectwa w Nacła-

wiu i Bukowie. W trakcie
dożynek odbył się konkurs
kulinarny pn. „Przysmak
Wiejski”. W kategorii danie
mięsne
niekwestionowanym zwycięzcą był Witold
Downar ze Stowarzyszenia
„Niepełnosprawni w Domu
i Środowisku” z Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
który przygotował Kaczkę
cetuńską nadziewaną gryką z Rosochy. Wśród dań
jarskich zwyciężczynią została Anna Wyrzykowska z
Bukowa, która przyrządziła
Swojskie ziemniaczki. Natomiast
najsmaczniejsze
danie rybne przygotowała
Ewa Pęczak z Jacinek serwując Sandacza w śmietanie. Od wielu lat podczas
dożynek odbywa się wielce
widowiskowy pokaz mody
dożynkowej. Reprezentanci sołectw przywdziewają
stroje skrojone z różnorakich materiałów: liści, trawy, szyszek i wszelkiej innej roślinności, a także folii,
sznurka, papieru itp. Niebywała fantazja stylistów
mody pozwoliła odnieść
zwycięstwo
sołectwom
Nacław, Rzeczyca Wielka
i Domachowo. W trakcie
imprezy wręczono nagrody
za udział w konkursie foto-

graficznym pn. „Moja wieś”
(komunikat rozstrzygnięcia
konkursu) oraz „Aktywna
wieś”, w którym przyznano
równorzędne nagrody sołectwom Jacinki i Nacław.
Podczas żniw dochodzi do
wielu wypadków, dlatego
przeprowadzono
pokaz

udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez
OSP w Polanowie oraz konkurs wiedzy na temat BHP
w rolnictwie poprowadzony
przez KRUS w Koszalinie.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem, a zdobyta
wiedza – bezcenna.

Dożynki to także czas tańców i śpiewów. Na scenie
zaprezentowały się zespoły ludowe z naszej gminy: „Olszyna”, „Halinki”,
„Córy gołogóry”, „Wrzosy” i „Ramole” – zespól
w skład, którego wchodzą
pensjonariusze DPS w Ce-

tuniu. Gwiazdą wieczoru
była Iwona Niedzielska
i Marek Malita. Dożynki
Gminne zakończyły się zabawą taneczną, do której
przygrywał zespół Sylwia&Wiesław.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Pola-

nowski Ośrodek Kultury i
Sportu, Urząd Miejski w
Polanowie, Dom Pomocy społecznej w Cetuniu,
Stowarzyszenie
„Niepełnosprawni w Domu i Środowisku”, radny RM pan
Roman Opoń, Sołtys i Rada
Sołecka w Cetuniu, Parafia

Polanów.
Organizatorzy pragną podziękować za zaangażowanie, pomoc i sprawny
przebieg imprezy: dyrektorowi DPS w Cetuniu panu
Józefowi
Niwińskiemu,
sołtysom, Zakładowi Usług
Komunalnych w Polanowie,

Agencji Ochrony „Szabel”
w Koszalinie, Policji i Straży Miejskiej w Polanowie,
Koszalińskiemu Sztabowi
Ratownictwa, OSP w Polanowie.
Dożynki Gminne w Cetuniu
dofinansowano ze środków
Unii Europejskiej w ramach

działania 413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
za pośrednictwem Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
ZachodnioporTekst i foto: POKiS
skiego.

Biesiekierz

Dobrze pokazali się w powiecie

Wieniec sołectwa Bukowo zdobył II miejsce w powiecie koszalińskim.

Katarzyna Mażulis - „Kobieta Aktywna Powiatu Koszalińskiego”.

Przedstawicielki sołectwa Jacinki odbierają gratulacje za najładniejsze stoisko powiatowych dożynek.

Tydzień później w Biesie- przygotowało wieniec oraz
kierzu odbyły się Dożyn- Jacinki prezentujące stoisko
ki Powiatowe, w których promocyjne. Nieodłącznym
nasza gmina brała czynny elementem każdych dożyudział. Reprezentowały nas nek jest konkurs na najpięksołectwa: Bukowo, które niejszy wieniec dożynkowy

i stoisko promocyjne. Nasz
wieniec zdobył II m-ce,a stoisko I m-ce. Miłym akcentem było wyróżnienie naszego stoiska jako najbardziej
przyjaznego i ekologiczne-

go. Jak co roku uhonorowa- Mażulis, prowadzącej go- zentowania i promowania
no aktywność społeczną i spodarstwo agroturystyczne naszej gminy podczas tegogospodarczą kobiet tytułem „Dwór Warblewo”.
rocznych Dożynek Powiato„Kobieta Aktywna Powiatu - Wszystkim nagrodzonym wych - mówi Piotr Górniak,
Koszalińskiego”. Tytuł ten serdecznie gratuluję zdoby- wiceburmistrz Polanowa.
przypadł Pani Katarzynie tych wyróżnień oraz repreTekst i foto: POKiS
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Szkolne sprawy

Polanów

Wieczór poezji

„Dajmy zaskoczyć się miłości…”- to hasło kolejnego spotkania z poezją w
Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie, poświęconego przepięknej twórczości
Agnieszki Osieckiej.

nam będzie gościć wszystkich, którzy kochają wiersze
i pragną z nami współtworzyć to nastrojowe spotkanie. Zapraszamy serdecznie
i prosimy o kontakt telefoniczny (094) 31-88-770 do
5.11.2013 r. Bliższych inWieczór poetycki odbędzie formacji o imprezie udziela
się w naszej szkole 19 li- M.Parszczyńska.
stopada o godz. 16.00. Miło
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Przedszkole
realizuje
projekt…

Podczas pierwszego spotkania, które odbyło się
19.08.2013r. zespół w składzie: Elżbieta Sekuła, Joanna
Mazurek, Anna Bosak spotkał
się, by zaplanować działania
związane z realizacją projektu Działaj Lokalnie VIII pn.
„Jesienne nastroje, jesienne
przeboje, jesienne kolory,
jesienne wzory. I niech tam
leje, niech tam wieje, ja się
bawię, ja się śmieję...”.
Czas realizacji projektu to
okres 4 miesięcy. Omówiono
organizację wyjazdu przedszkolaków do lasu, spotkania
z leśnikami i partnerami projektu. Do przemyślenia pozostawiono sprawę elementów
dekoracyjnych i strojów. W
okresie pierwszego miesiąca realizacji projektu zespół spotkał się dwukrotnie.
Po raz drugi spotkano się
13.09.2013r. Wówczas omówiono szczegóły wycieczki
do lasu, którą zaplanowano
na dzień 02.10.2013 r.
Termin przeprowadzenia imprezy integracyjnej dla przedszkolaków z gminy Polanów
zaplanowano na 24.10.2013r.
Na spotkaniu opracowano
treść zaproszenia dla oddziałów przedszkolnych, projekt
dyplomów uczestnictwa w
imprezie oraz zasady przeprowadzenia
konkursów.
Ponadto spośród różnych
propozycji wybrane zostały
stroje do uszycia.
Elżbieta Sekuła
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Kościernica, Sowinko

W naszym
przedszkolu

Pouczająca
wycieczka

Świetlice z Sowinka i
Kościernicy wybrały się
na wycieczkę do Parku
Rekreacyjno – Edukacyjnego w Sarbsku Sea Park
Sarbsk.

Z początkiem września zakończony został
remont drugiego piętra
budynku przedszkola
przy ul. Dworcowej 12,
dzięki czemu wszystkie
przedszkolaki są już
w jednym miejscu. To
bardzo cieszy rodziców i
personel przedszkola.

stronnością i nowym wyposażeniem. Dużą atrakcją
dla dzieci jest sala zabaw,
w której mieści się nasze
Eldorado – basen z kulkami, różne bujaki, zjeżdżalnie, materace. W auli
przedszkola odbył się już
pierwszy koncert dla dzieci,
tu też odbywają się zajęcia
z rytmiki i gimnastyki koDzieci z radością przekra- rekcyjno-profilaktycznej.
czają progi nowych sal, Nauczyciele mają pokój
zachwycają się ich prze- nauczycielski i gabinet do

prowadzenia zajęć specjalistycznych. Również na
twarzach rodziców widać
uśmiech i zadowolenie.
Serdecznie
dziękujemy
organowi prowadzącemu,
bo po wielu latach personel przedszkola doczekał
się dzieci i nauczycieli w
jednej lokalizacji, a także
pięknych, przestronnych
sal dostosowanych do licznych grup przedszkolnych.

marynistyczne, park makiet
zwierząt morskich oraz park
miniatur latarni morskich, a
także mogli sprawdzić swoje
umiejętności poprzez przejście parku zręcznościowego
Małego Pirata. Dodatkowo
Dzieci mogły tam obejrzeć w wolnym czasie czekały na
pokaz karmienia fok, a tak- nich takie atrakcje, jak kino
że zwiedzić oceanarium pre- 5D, placu zabaw, sklepy z
historyczne w okularach 3D. pamiątkami i pyszne lody
Odwiedzili również muzeum oraz wata cukrowa.

Jacinki

To, co dobre szybko się kończy

Wyprawa gimnazjalistów

Tak właśnie było z tegorocznymi
wakacjami.
Okazji do wypoczynku i wspólnej
zabawy w Jacinkach nie brakowało.

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

Projekty
*SP Polanów*
Zdolni, zdolniejsi czyli
„koncentracja na szóstkę”.

www.polanow.pl
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Uroczyście ślubujemy!

To tytuł projektu unijnego realizowanego od września br. w
Szkole Podstawowej w Polanowie skierowany do uczniów
zdolnych. Celem projektu jest
poprawa potencjału edukacyjnego wśród uczniów i uczennic. Udział w projekcie jest
bezpłatny. Zajęcia odbywają się
w formie gier i zabaw, umożliwiających poznanie nowoczesnych technik wspomagających
skuteczne uczenie się, kreatywne myślenie, zapamiętywanie,
motywację, a także koncentrację uwagi. W ramach projektu
powstały 4 grupy spośród klas
II-VI. Zajęcia trwać będą od
września do grudnia w wymiarze 46 godzin dla każdej z grup.
		

Rozpoczął się kolejny rok
szkolny. W Zespole Szkół
Power-Eko-Rangers
Publicznych w Polano-reaktywacja.
wie podjęło naukę 341
W lipcu 2012 roku otrzymaliśmy unijne wsparcie finansowe uczniów w 15 oddziałach.
Ewa Hełminiak

naszego kółka ekologicznego w
wysokości 3860 zł. W ramach
działalności już 9 listopada planujemy kolejną gminną zbiórkę
elektroodpadów, oraz kontynuację dotychczasowych naszych
zbiórek ekologicznych: makulatury, nakrętek, baterii, tonerów, telefonów komórkowych,
płyt CD/DVD. Już wkrótce zaprosić będziemy Was mogli na
naszą stronę internetową oraz
profil na facebook’u.

zarówno dla uczniów (egzaminy maturalne, gimnazjalne ) jak i nauczycieli. W
bieżącym roku zaczynamy
realizację projektu dotyczącego wyrównywania szans
Szczególnie cieszy fakt edukacyjnych - pt. „ Szkoła
utworzenia I klasy Liceum nowych możliwości” współOgólnokształcącego o pro- finansowanego ze środków
filu społeczno- kulturowym, Europejskiego
Funduszu
w której naukę podjęło 24 Społecznego. Projekt ten
uczniów. Nadchodzący rok
pozwoli naszym uczniom
szkolny 2013/2014 zapo- na rozwijanie licznych zawiada się bardzo pracowicie interesowań i umiejętności

oraz uczestnictwo w ciekawych kołach zainteresowań.
Pierwszy miesiąc roku szkolnego to współpraca uczniów,
nauczycieli i rodziców przy
wymianie młodzieży polsko
– niemieckiej. 30 –osobowa
grupa uczniów i nauczycieli
przebywać będzie w naszej
szkole w dniach 23.09.13r. –
28.09.13r.
Aleksandra Kalinowska
Dyrektor ZSP

Zespół Power-Eko-Rangers
Ewa Hełminiak

Polanów

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Rozmaitości

Wielokrotnie w naszej miejscowości
odbywały się mecze piłki nożnej i
siatkówki, wycieczki piesze i rowerowe, popularne stały się również
wyprawy Nordick Walking. Zarów-

no najmłodsi jak i ciut starsi mieszkańcy Naszej wsi chętnie uczestniczyli w wycieczkach autokarowych
w lipcu do Lichenia a w sierpniu do
ZOO w Oliwie. Dzieci ze świetlicy
odwiedziły także koszaliński „Kosmos” oraz podróżowały bryczką
przez pola i lasy. Wspólne wakacje
minęły szybko ale wspomnienia jakie po nich pozostały będą z nami
na długo, oby kolejne wakacje były
tak samo udane!

Polanów

999 lub 112

Spotkanie z policjantem

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

Klasa III e polanowskiego
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich uczestniczyła w
wycieczce do Parku Petrograficznego.

organizacja na lekcjach ma- były wykorzystywane w
tematyki i geografii” reali- prehistorii, a w jaki - w czazowanego w szkole. Uczest- sach obecnych. Wiele odnicy wyprawy poznali skały mian skał zostało użytych
magmowe, osadowe, meta- przy budowie kościołów w
morficzne oraz ich genezę i Komorowie, Kościernicy,
Wyprawa odbyła się w ra- występowanie na obszarze Polanowie, dróg brukowamach Programu innowacyj- Polski. Dowiedzieli się tak- nych w Buszynie, Gołogónego „Korelacja - metoda i że, w jaki sposób skały te rze, Wielinie, budynków,

pomników, mostów np. mostu kolejowego na rzece Radew. Uczniów zaciekawiły
szczególnie przekroje skał
oraz umieszczone na tablicach ich zdjęcia w powiększeniu.
Aleksandra Pieńkowska
Hubert Żuromski

W ramach działań profilaktycznych mających
na celu wzmocnienie
poczucia bezpieczeństwa
uczniów w szkole, 17
września dzielnicowy Polanowa, Marcin Kosmala
przeprowadził spotkania
z uczniami klas I gimnazjum.

zane z bezpieczeństwem
uczniów w szkole i poza
nią.Na spotkaniu uczniowie
dowiedzieli się, jakie zachowania są czynami karalnymi
w świetle prawa, kto i kiedy
ponosi odpowiedzialność
prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować
uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego
Omówił zagadnienia zwią- przez prawo.

Policjant podał sposoby
rozwiązywania
trudnych
sytuacji, których uczniowie
mogą doświadczyć w relacjach z rówieśnikami, bez
użycia przemocy fizycznej
i słownej oraz podkreślił,
że uczniowie zawsze mogą
liczyć na pomoc ludzi i instytucji, które są do tego powołane.

W GOŁOGÓRZE		
W RZECZYCY WLK.

W GODZ. 17.30-19.00
W GODZ. 19.15-21.00
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Sport/Rekreacja

Badminton

Niko na szóstkę

Znakomity występ ma za
sobą Nikodem Ratkowski,
który wraz z resztą reprezentacji Polanowa wziął
udział w Ogólnopolskim
Turnieju Juniorów i Młodzików w Badmintona.
W Miastku odbył się pierwszy turniej XVIII Grand Prix
Miastka – Ogólnopolski Turniej Juniorów i Młodzików
w Badmintona. W turnieju
udział wzięło 80 zawodników i zawodniczek reprezentujący kluby: KKS „Warmia”
Olsztyn, LUKS „Krokus”
Góralice, UKS OSiR „Badminton” Sławno, MLKS
Solec Kujawski, UKS „Kopernik” Słupca, SKB „Piast”
Słupsk, KS „Stal” Sulęcin,
MMKS Gdańsk, UKS „Kometa” Sianów, MKB „Lednik” Miastko i ZKB „Maced”
Polanów. ZKB „Maced” Polanów w juniorach reprezentował tylko junior młodszy
Nikodem Ratkowski natomiast w młodzikach zagrali: Wiktoria Tobisz, Monika
Barańska i Hanna Barańska.
W młodzikach młodszych
i żakach turniej rozpoczęli:
Hubert Sznyter, Maciej Kruszyński, Michalina Prendecka, Amelia Gryguła i Filip
Prendecki. Bardzo dobrze
spisał się Nikodem Ratkowski w juniorach i to we
wszystkich grach - w singla,
miksta i debla. Ale po kolei.
W grze pojedynczej Niko
w pierwszej grze grupowej
wygrał z Pawłem Szweda MKB „Lednik” Miastko 21:10 i 21:12 w drugiej
rundzie pokonał zawodnika
rozstawionego z numerem
jeden Adriana Szkrawana
SKB „Piast” Słupsk 21:16 i
21:5 przeciwnik Nikodema
w drugim secie skarczował
ze względu na stan zdrowia
i w trzeciej grze grupowej
Niko pokonał Eryka Zachaczyka KS „Stal” Sulęcin
21:10 i 21:9. Ponieważ były
trzy grupy to zwycięzca grupy pierwszej już był w finale

i czekał kto wygra półfinał
tym przeciwnikiem został
Maciej Barchanowski SKB
„Piast” Słupsk, którego Niko
ograł 21:17 i 21:13 wygrywając swój pierwszy turniej
juniorski jako junior młodszy. W tym dniu nasz zawodnik miał swój szczęśliwy
dzień gdyż w grze deblowej
w parze z Kamilem Gocan
z MKB „Lednik” Miastko
zajął drugie miejsce gdzie
w grze o pierwsze miejsce
z partnerem przegrali z parą
Maciej Barchanowski – Maciej Stanisławczyk SKB
„Piast” Słupsk 15:21 i 17:21,
wcześniej wygrali z parą
Daniej Gościło – Arkadiusz
Warkocz KS „Stal” Sulęcin 21:12 i 21:11. Ale jak
by tego było mało to Niko
w grze mieszanej w parze
z Paulą Roman UKS OSiR
„Badminton” Sławno także
zajął pierwsze miejsce po
wygraniu dwóch gier grupowych w finale ograli parę z
KS „Stal” Sulęcin Arkadiusza Warkocz – Agatę Gościło 21:10 i 25:23. W grupie
młodzików już tak dobrze
nie było i nasze zawodniczki Wiktoria Tobisz, Monika
Barańska i Hanna Barańska
spisały się średnio zajmując
miejsca od XIII do XVIII. W
grze podwójnej młodziczek
Wiktoria Tobisz w parze z
Klaudią Matyszczuk UKS
„Kometa” Sianów zajęła V
– miejsce a siostry Barańskie Hanka i Monika uplasowały się na VII miejscu.
W turnieju też zagrali nasi
młodziki młodsi i żaki, ale
podczas turnieju zaistniała
sytuacja, że turniej główny
juniorów i młodzików możemy nie skończyć nawet w
niedzielę a rozpoczęliśmy
w sobotę więc po dwóch
rundach grupowych turniej
został przerwany i zostanie
dokończony prawdopodobnie 19.10.2013.r. przed rozpoczęciem drugiego turnieju
z cyklu XVIII GP Miastka.
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Wędkarstwo

Zawody spławikowe
dzieci i dorosłych

Na Zalewie Polanowskim, 18
sierpnia, odbyły się Mistrzostwa Koła PZW Polanów
wędkarstwie
gruntowym,
kończyły one rywalizacją
o miano najwszechstronniejszego wędkarza Koła
PZW Polanów. Wcześniej,
w maju wędkarze rywalizowali w dyscyplinie spinningowej i spławikowej. Dwa
tygodnie później na Basenie
Miejskim w Polanowie zaaranżowane zostały zawody
wędkarskie dla dzieci do lat
14-tu z okazji zakończenia
wakacji. W zawodach wędkarskich wzięło udział 14
młodych wędkarzy.

Nagrody i poczęstunek ufundował Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu. Na koniec
imprezy wręczono upominki dla wszystkich uczestni-

ków i rozlosowano wśród PZW w Polanowie i Sklep
uczestników trzy cenne ak- Zoologiczno Wędkarski w
cesoria wędkarskie (wędzi- Polanowie.
sko, lornetka, stojak na wędKrzysztof Ciuła
ki) ufundowane przez Koło

Dzieci
I miejsce Szymoin Wiśniewski
II miejsceZiemowit Ziemiański
III miejsce Jakub Wiśniewski

Dorośli
I m-ce Eugeniusz Sominka
II m-ce Emil Cebula
III m-ce Łukasz Szulc
III m-ce Zygmunt Osadowski

Ogólnej klasyfikacja
- dorośli
I m-ce Zygmunt Osadowski
II m-ce Eugeniusz Sominka
III m-ce Paweł Potocznik		
IV m-ce Tomasz Czarkowski
IV m-ce Łukasz Szulc		
VI m-ce Andrzej Jarecki		
VII m-ce Tomasz Wosiński
VIII m-ce Zygmunt Roman
IX m-ce Kazimierz Pirzewski
X m-ce Marek Szkołuda		

53 pkt.
43 pkt.
37 pkt
36 pkt
36 pkt
35 pkt
30 pkt
29 pkt
18 pkt
2 pkt

Gryf Polanów

Raz dobrze, raz źle...
Po siedmiu kolejkach Koszalińskiej Ligi Okręgowej
Gryf Polanów zajmuje 7
miejsce z dorobkiem 11
punktów.

Składają się nań 3 zwycięstwa, 2 remisy i tyleż porażek. Tegoroczne rozgrywki
piłkarze Gryfa Polanów
rozpoczęli na wyjeździe od
remisu 1:1 z Koroną Człopa. Potem było wysokie
zwycięstwo (4:1) z Piastem
Drzonowo i prawie identyczna porażka z Bałtykiem
II Koszalin (2:4). Mecz 4

kolejki rozegrany na stadionie w Polanowie zakończył
się wygraną Gryfa 4:2 z
drużyną Drzewiarza Świerczyna. Następny mecz, z
Olimpem Złocieniec zakończył się wynikiem 4:1(1:0)
dla Gryfa. Zwycięstwo tym
cenniejsze, bo odniesione na
boisku przeciwnika. Niestety, tydzień później, gryfici
musieli na własnym boisku,
uznać wyższość zawodników Mechanika Bobolice
(1:2), a w 7 kolejce zremisowali 0:0 na boisku Arkadii
Malechowo.

Dotychczasowe mecze Gryfa Polanów
w rundzie jesiennej 2013/2014
Korona Człopa - Gryf Polanów		
Gryf Polanów - Piast Drzonowo		
Bałtyk II Koszalin - Gryf Polanów		
Gryf Polanów - Drzewiarz Świerczyna
Olimp Złocieniec - Gryf Polanów		
Gryf Polanów - Mechanik Bobolice		
Arkadia Malechowo - Gryf Polanów

1 - 1		
4 - 1		
4 - 2		
4-3
1 - 4		
1 - 2		
0-0
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