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Dożynki Gminne
w Nacławiu

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 5 września było Sołectwo Nacław. Już od progu wieś witała gości pięknie ustrojonymi zagrodami, w których piętrzyły się klomby usiane barwnymi kwiatami, z płotów powiewały kolorowe wstążki, a tu i ówdzie przycupnęły słomiane kukły. Dożynkowe świętowanie rozpoczęto mszą dziękczynną, podczas której podziękowano rolnikom za tegoroczne zbiory i za ich trud pracy na roli, pobłogosławiono wieńce i chleby dożynkowe. Tuż po mszy barwny korowód prowadzony przez Starostów Dożynek przemaszerował na miejsce uroczystości dożynkowych.			
Więcej na str 5
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Sukcesy na powiato- Pielgrzymowali na
Rok szkolny 2015/16
Świętą Górę Polanowską rozpoczęty
wych dożynkach
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Razem dla całej społeczności

Na zebraniu sołeckim w
maju br. mieszkańcy wsi
poddali pomysł stworzenia
terenu rekreacyjno – wypoczynkowego na obszarze
przyległym do świetlicy
wiejskiej. Aby pomysł mógł
być zrealizowany w pełni, tj.
zgodnie z marzeniami mieszkańców, potrzebne były fundusze, które udało się pozyskać. Mieszkańcy wierzą, że
wspólna praca zintegruje lokalną społeczność , a dzięki
niej będzie zagospodarowany około 6-arowy nieużytek
i uporządkowany fragment
brzegu stawu. Wierzą, że
dzięki ich pracy i wsparciu
finansowemu z programu
„Działaj Lokalnie” powstanie zadbany teren na którym
staną , wykonane przez wolontariuszy: drewniana altana, ławki, stoły oraz palenisko na ognisko i grill. Tym
sposobem zostanie stworzone atrakcyjne ekologicznie

i rekreacyjnie miejsce dla
całej społeczności Krytna.
Już w czerwcu, tuż po ogłoszeniu wyników konkursu i
spotkaniu promującym projekt, mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się do pracy społecznej. Na początku
skosili wysokie zielsko,
wycięli i wykarczowali samosiejki, usunęli kamienie i
głazy. Wstępnie też uprzątnęli ze śmieci brzeg stawu.
Sukcesywnie, w miarę dowożenia ziemi z remontowanej we wsi drogi, równali
ręcznie teren. Wszelkie prace z wykorzystaniem piły,
kosy czy użyciem ciągnika
mieszkańcy wsi wykonali
nieodpłatnie. Na potrzeby
stałego kontaktu z mieszkańcami, wymiany informacji i dokumentacji fotograficznej została uruchomiona
przez sołtysa wsi na FB grupa „Krytno”. Mieszkańcy
wiedzą, że przed nimi jest
jeszcze sporo do zrobienia.
Pod koniec lipca i w sierpniu na pewno jeszcze wiele
godzin spędzą przy równaniu terenu, by móc wysiać
trawę i zwałować ziemię, a
tym samym przygotować go

Sukcesy na powiatowych dożynkach

Wielkim sukcesem sołectw
z terenu gminy Polanów
zakończyły się, zorganizowane w Koszalinie,
Dożynki Powiatowe.
do postawienia ławek i altany. W tym czasie planują
także usunąć mechanicznie
krzaki porastające brzeg
stawu. Prace stolarsko – ciesielskie zaplanowane są na
koniec sierpnia i wrzesień,
a prace ogrodnicze związane z nasadzeniem roślin

ozdobnych – na przełomie
lata i jesieni. Na zakończenie projektu, w październiku,
planowane jest biesiadne
„Spotkanie integracyjne” z
udziałem mieszkańców wsi
oraz wszystkich osób dobrego serca, doradców i sympatyków Projektu, na którym
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Koszalin

Krytno

5101 zł otrzymali mieszkańcy Krytna na realizację projektu „Pro publico
Krytno” zgłoszonego
przez grupę nieformalną
Mieszkańcy wsi Krytno.
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zostanie dokonana jego spotkanie z Gwiazdorem.
ewaluacja. Dzięki wspólnej Pomysłów jest dużo, ale
pracy powstanie miejsce, najpierw – trzeba do końca
które pozwoli mieszkańcom zrealizować wspólnie wyna spotykanie się w gronie pracowany plan działania.
swoich znajomych i sąsiatekstu: Sławomira Gołemdów. Być może to właśnie Opracowanie
biewska – koordynator projektu
tu powitają Nowy 2016 Rok,
a dzieci będą miały zimowe

Polanów

Seniorzy pożegnali lato

Odbyły się one 12 września
na placu przy Koszalińskim
Amfiteatrze.
Organizatorem Święta Plonów było
Starostwo Powiatowe. Uroczystości rozpoczęły się
dziękczynną mszą odprawioną przez księdza biskupa
Edwarda Dajczaka w Katedrze Koszalińskiej, podczas
której pobłogosławił wieńce
i chleb z tegorocznych zbóż.
Po mszy, barwny korowód
prowadzony przez starostów
dożynek niosących poświę-

cony chleb przemaszerował
ulicami miasta pod amfiteatr. Przyniesiony chleb starostowie przekazali na ręce
gospodarzy miasta i powiatu, a Ci podzielili się nim z
uczestnikami imprezy. W
tym roku Gminę Polanów
reprezentowały: sołectwa
Jacinki (wieniec i stoisko
promocyjne), Nacław (wieniec) i Świerczyna (wieniec)
oraz zespół „Olszyna” z Żydowa, który podczas prezentacji kulturalnych porwał do
tańca zebraną publiczność.
Nieodłącznym elementem
każdych dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko
promocyjne.

Ku wielkiej radości reprezentanci naszej gminy stanęli na podium zdobywając
w konkursie na tradycyjny
wieniec: I m-ce sołectwo
Świerczyna oraz III m-ce
sołectwo Jacinki. W konkursie na stoisko promocyjne sołectwo Jacinki zdobyło
II m-ce.
Jak co roku uhonorowano
aktywność społeczną i gospodarczą kobiet tytułem
„Kobieta Aktywna Powiatu
Koszalińskiego” za ich dorobek i osiągnięcia ze szczególnym
uwzględnieniem
działań na rzecz społeczności lokalnej. Z gminy Polanów tytuł ten przypadł pani
Grażynie Peplińskiej sołtys

sołectwa Nacław.
Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.

Wieczorem scenę opanował
zespół Don Wasyla Juniora i
zespół IVONA. Licznie ze-

brana widownia bawiła się
przy największych hitach
zespołów.
Tekst: Anna Sznyter

Polanów górą

Fot. POKiS

Strażacy OSP z terenu powiatu
koszalińskiego walczyli o Puchar Wójta Gminy Świeszyno.
W zawodach w Strzekęcinie
wzięło udział 39 druhów reprezentujących 12 jednostek Strzekęcino, Mierzym, Porost,
Drzewiany, Sierakowo, Niedalino, Świeszyno, Świeszyno II,
Polanów, Polanów II, Kłanino,
Koło PZW Strażak Koszalin.
Największą rybę i Puchar Wójta Gminy Świeszyno Ewy Korczak zdobył Piotr Rutko (OSP
Polanów), który wyciągnął widocznego obok karpia.

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY
Żółte pojemniki lub worki

Niebieskie pojemniki lub worki:

PLASTIK

PAPIER

tak √

Grzegorz Lipski		
- Burmistrz Polanowa
Józef Wilk		
- Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Kalinowski
- Wicestarosta Koszaliński
Piotr Górniak		
- Z-ca Burmistrza
Jolanta Skowrońska
- Bibliotekarka
Wanda Zabrocka
- Przewodnicząca Klubu Seniora Biblioteki
Teatr „Verbum” w składzie:
			
Krystyna Byrzykowska
			
Barbara Empacher
			
Grażyna Fajkowska
			
Leszek Śmietana

Kilkudziesięciu seniorów z terenu gminy Polanów skorzystało z zaproszenia Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa i wzięło udział w festynie „Pożegnanie Lata 2015 nad Zalewem
Polanowskim”. Muzyka i śpiew Zespołu Śpiewaczego „Stowarzyszenie Lechici” z Koszalina
oraz zespołów działających przy POKiS-ie spowodowały, że wszyscy bawili się doskonale.

Gmina Polanów – członkiem
nowego Stowarzyszenia

Od 8 lipca 2015r. Gmina Polanów została
członkiem - założycielem Stowarzyszenia
Środkowopomorska Grupa Działania.
Stowarzyszenie ŚGD jest partnerstwem trójsektorowym,
w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego,
społecznego, gospodarczego
oraz mieszkańcy obszaru przygotowywanej Lokalnej Strategii
Rozwoju. Stowarzyszenie jest
jedną z Lokalnych Grup Dzia-

łania na terenie województwa
zachodniopomorskiego przygotowującą się do realizacji
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Głównymi celami stowarzyszenia są wspieranie rozwoju
gospodarczego obszaru objętego LSR, podejmowanie działań
mających na celu rozwój obsza-

rów wiejskich na terenie działania LGD.
Uchwałą
Zarządu
SŚGD
w poczet członków zwyczajnych z terenu Gminy
Polanów
zostali
przyjęci:
Beata Guła, reprezentująca sektor społeczny oraz Sylwia Idzi
- sektor gospodarczy.
Więcej informacji na temat
stowarzyszenia znajduje się na
stronie internetowej: http://stowarzyszeniesgd.pl/

Czystetworzywa
tworzywasztuczne,
sztuczCzyste
ne,
opakowania wielomateriaopakowania
wielomateriałowe,
łowe,
opakowania metalowe
opakowania
metalowe oraz
oraz
w szczególności:
w szczególności:
- plastikowe
butelki bez nakrę- plastikowe butelki bez
tek,
nakrętek,
- plastikowe
i metalowe
- plastikowe
i metalowenakrętki,
- plastikowe
nakrętki, opakowania po produktach
spożywczych
(pojem- plastikowe
opakowania
po
produktach
spożywczych
niczki
po jogurtach,
napojach,
(pojemniczki
po jogurtach,
masłach,
margarynach
itp.),
napojach, masłach,
- plastikowe
opakowania po
margarynach itp.),
chemii,
- plastikowe
torbypo
i
- plastikowe
opakowania
worki,
chemii,
- folie,
- plastikowe torby i worki,
- folie,
- styropianowe
opakowania,
- styropianowe
opakowania,
- kartony
po mleku,
napojach,
- kartony po
mleku, napojach,
- metalowe
opakowania
po
- metalowe opakowania po
konserwach
konserwachi napojach,
i napojach,
- drobne
elementy
- drobne
elementymetalowe.
metalowe.

nie x
- plastikowe
butelki
i pojem- plastikowe
butelki
olejach
nikii pojemniki
po olejachpo(spożywczych,
(spożywczych,
chłodniczych,
chłodniczych,
silnikowych),
silnikowych),
- plastikowe
opakowania po
- plastikowe opakowania
lekach,
po lekach,
- plastikowe
strzykawki,
- plastikowe
strzykawki,
- zabawki,
- zabawki,
- sprzęt
AGD,
- sprzęt
AGD,
- styropian
budowlany,
- styropian
budowlany,
- opakowań
aerozolach,
- opakowań
po po
aerozolach,
- puszki po farbach,
- puszki
po
farbach,
- baterie,
- baterie,
- plastikowe odpady
- plastikowe
odpady budowlane.
budowlane.

* wszystko, co pozostało
* wszystko,
co pozostało po
po
segregacji
*segregacji,
odpady kuchenne
* odpady kuchenne

Czysty papier i czysta
Czysty papier
i czysta
tektura,
w szczególności:
szczególności:
- tektura,
gazety w
i czasopisma,
gazety i w
czasopisma,
- -książki
miękkich
- książki w miękkich
okładkach lub po usuokładkach lub po usunięciu
nięciu
twardych
twardych
okładek, okładek,
- -reklamy,
ulotki,
reklamy, ulotki,
- -katalogi
prospekty,
katalogi i iprospekty,
- -karton,
karton,
bibuła,
- -bibuła,
listy, papier
- -listy,
papierdo
dopisania,
pisania,
zeszyty bez
- -zeszyty
bezokładek
okładek i
i tworzyw sztucznych,
tworzyw sztucznych,
- papierowe opakowania,
- -papierowe
opakowania,
papierowe worki,
- -papierowe
kartoniki poworki,
lekach.
- kartoniki po lekach.

- zabrudzony i tłusty
papier,
- zabrudzony
i tłusty papier,
- papier
z folią,
- papier z folią,
- papier termiczny,
- papier termiczny,
- kartony
po mleku
mleku i
- kartony po
napojach,
i napojach,
- papier
- papier przebitkowy
przebitkowy (ra(rachunki,
faktury),
chunki,
faktury),
- pieluchy jednorazowe,
- pieluchy
jednorazowe,
artykuły higieniczne,
artykuły
higieniczne, - workipo
pocemencie,
cemencie,
worki
- tapety,
- tapety,
- tuby tekturowe,
- tuby
tekturowe,
- wytłaczanki
po jajkach.
- wytłaczanki po jajkach.

NIEODPŁATNIE:
NIEODPŁATNIE:
- odpady zielone,
- odpady zielone,
- resztki
farb,lakierów,
lakierów,
klejów,
żywic,
- resztki farb,
klejów,
żywic,
- środki
konserwacji
i ochrony
- środki do
do konserwacji
i ochrony
drewna oraz
drewna
orazpoopakowania
po nich,
opakowania
nich,
- rozpuszczalniki, środki
czyszczące,
- rozpuszczalniki,
środki
czyszczące,
- zbiorniki po
- zbiorniki
poaerozolach,
aerozolach,
- pozostałości po
środkach
do dezynfekcji
- pozostałości
podomowych
domowych
środkach
do dezyni dezynsekcji,
fekcji
i dezynsekcji,
- środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
- środki
roślin
opakowania
- odpadyochrony
zawierające
rtęć,oraz
w tym
świetlówki, po nich,
- odpady
zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry,
termometry,
- baterie i akumulatory,
- baterie
i akumulatory,
- zużyte kartridże
i tonery,
- przepracowane
oleje,
- zużyte
kartridże
i tonery,
- przeterminowaneoleje,
leki i opakowania po nich,
- przepracowane
- zużyte opony,
- przeterminowane
leki i opakowania po nich,
- odpady wielkogabarytowe (np. meble),
- zużyte opony,
- zużyty sprzęt AGD.
- odpady wielkogabarytowe (np. meble),
- odpady budowlane i rozbiórkowe.
- zużyty sprz ęt AGD.
- odpady budowlane i rozbiórkowe.

Białe pojemniki lub worki:
SZKŁO

Pojemniki na odpady zmieszane:

tak √

nie x

tak √

SAMODZIELNE DOSTARCZENIE

nie x
odpady, które powinny być
odpady, któredopowinny
dostarczone
punktubyć
dostarczone do punku
selektywnego odbioru odpaselektywnego zbioru odpadów
dów

nie x

tak √

Czyste
szkło,
w szczeCzyste
szkło,
w szczególności:
gólności:
- szklane butelki po napojach,
- -szklane
szklane butelki
słoiki, po napojach,
- -szklane
szklane słoiki,
opakowania po
- kosmetykach.
szklane opakowania po
kosmetykach.

-

szkłostołowe,
stołowe,
- -szkło
- szkłożaroodporne,
żaroodporne,
szkło
- porcelanai iceramika,
ceramika,
porcelana
- lustra,szkło
szkło okienne,
okienne,
lustra,
- witraże, żarówki,
witraże, żarówki,
- reflektory i szyby
reflektory
i szyby samochosamochodowe.
dowe.

Firma odbierająca odpady
komunalne
od mieszFirma
odbierająca odpady
komunalne
kańców,
któraktóra
zostanie
od mieszkańców,
zostanie
wyłoniona przez
Gminę
w przetargu,
wyłoniona
przez
Gminę
w
dostarczy właścicielom
przetargu,
dostarczy właścinieruchomości:
cielom
nieruchomości:
•pojemniki i worki,
•pojemniki
i worki,
•harmonogram wywozu
odpadów
•harmonogram
wywozu
komunalnych, zbiórki odpadów
odpadów komunalnych,
wielkogabarytowych.
zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
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Pielgrzymowali na Świętą Górę Polanowską

Już po raz 14. na Świętą
Górę Polanowską udali
się pielgrzymi, aby tam
modlić się o trzeźwość
narodu.
Regionalna
Pielgrzymka
Trzeźwości odbyła się w
ostatnią niedzielę sierpnia i
jak zwykle przyciągnęła tłumy wiernych, którzy w modlitwie i skupieniu pokonywali kolejne metry stromej
trasy.
Na szczycie Góry odprawiona została uroczysta msza
święta, a po niej odbył się
wspólny posiłek i mityng
wszystkich zgromadzonych,
co było świetną okazją do
wymiany poglądów i podzielenia się swoimi doświadczeniami.
(jj)

Żydowo

To już XI Festyn Parafialny

W wakacyjne, słoneczne
popołudnie przy pięknej
tego dnia w Żydowie
pogodzie, na placu przy
remizie OSP, już po raz
jedenasty odbył się w
Festyn Parafialny.
Szczytnym celem, towarzyszącym dobrej zabawie
do białego rana i integracji
społeczności, było wsparcie
finansowe zabytkowego kościoła p.w. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii
Panny. W tym roku, zgodnie
z wolą Parafian zbierano
środki na zakup zestawu
multimedialnego do kościoła oraz na zagospodarowanie terenu zielonego i poprawę estetyki wokół kościoła
- montaż ławeczek, tablicy
informacyjnej.
Najpierw, w
wykonaniu

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie dzieci mogły obejrzeć
bajkę pt. „Kopciuszek”.
Potem, już na terenie zielonym, nieodpłatnie mogły
hasać ile tylko im sił wystarczyło na zjeżdżalni, trampolinie, w kulach wodnych.
Odwiedzały interaktywną
strzelnicę, jeździły na koniku, zaś największa kolejka
była u pana Przemka, gdzie
powstawały cudne kreacje balonowe: zwierzątka,
kwiatki, serduszka, dinozaury. W czasie festynu ośmioro
dzieci wzięło udział w konkursie muzycznym „Mini
Talent Show”. Komisja
wybrała najciekawsze prace z konkursu plastycznego
„Anioły Żydowa”. Utwory w
stylu coutry i receptę na życie zaśpiewał zespół „Chwi-

l a ” .
Moda
n
a
sukces to
ciekawa scenka z życia
społeczności,
w
wykonaniu
amatorskiej grupy
teatralnej „Chałturka”.
W czasie festynu zagościło
również i ludowe śpiewanie
- zespół śpiewaczy „Olszyna”
i „Córy z Gołogóry”.
Były też zabawy z magią – pokaz iluzjonistyczny.
Pojawił się gość specjalny - Marian Kisiel, który
przypomniał postać Danuty
Rinn i jej piosenkę z festiwalu w Opolu w 1974 roku,
gdzie została Miss Obiektywu podczas tego festiwalu.

Gwiazda niby przebywająca nad morzem zawitała na festyn z
piosenką „Gdzie
Ci
mężczyźni, prawdziwi
tacy…”.
Po
czym
wszyscy uczestnicy
wspólnie śpiewali biesiadne
piosenki. Zaśpiewali także Tadeusz Cieślak i Ania
Wieliczko z Kasią Łysko.
Występów było tak dużo,
że udało się przeprowadzić
tylko jeden konkurs, przeznaczony dla gości. Proboszcz, burmistrz i radni
wykazali się umiejętnością
dojenia krowy. Śmiech i
humor dopisywał zarówno
uczestnikom konkursu, jak i
dopingującym uczestnikom

festynu. Był też czekoladowy walczyk i oczywiście
wyczekiwany przez panie taniec z księdzem.
W czasie tegorocznego festynu, jak co roku można
było smacznie zjeść, zakupić pamiątkowe widokówki, cegiełki, wziąć udział w
licznych licytacjach, gdzie
największym zainteresowaniem cieszyły się przyczepy
drewna, alkohole, gminne
SPA i pamiątkowe obrazy.
Można było zakupić fanty,
gdzie nagrodą główną z loterii fantowej była kosiarka do
trawnika, ufundowana przez
pana Edmunda Maciongę.
Posiadaczem tej nagrody
została Marzena Joniec. A
potem bawić się do białego
rana z Wiesławem Lebiodą i
jego małżonką.
Organizatorzy
dziękują

wszystkim mieszkańcom za
pracę społeczną włożoną w
przygotowanie festynu oraz
instytucjom z terenu gminy,
zakładom pracy, zakładom
świadczącym różne usługi,
sponsorom indywidualnym
za każdą ich inicjatywę
– wsparcie finansowe, rzeczowe, zaś gościom za ich
przybycie i obecność oraz
wspólną zabawę. Dzięki ludziom dobrej woli i ogromnego serca udało się w tym
roku w Parafii Żydowo pozyskać kwotę 17.197,42zł
W imieniu Proboszcza –
ks. Tomasza Rembelskiego wszystkim, jeszcze raz,
pięknie dziękujemy!
Tekst: Elżbieta Sekuła
Zdjęcia: Aleksander Andrzejewski
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Dożynki Gminne w Nacławiu
dokończenie ze str 1
Na miejscu został odtworzony ceremoniał dożynkowy
zainscenizowany przez zespół „Olszyna” z Żydowa.
Widowisko nawiązywało do
dawnych obyczajów żniwnych, łagodnie przechodząc
do czasów obecnych, aby
zakończyć wizją przyszłości pracy rolnika na roli.
Następnie sołectwa złożyły
wieńce dożynkowe, a Starostowie Dożynek przekazali
chleb na ręce Burmistrza
Polanowa pana Grzegorza
Lipskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli pani
Grażyna Peplińska i pan
Andrzej Zieliński z Nacławia. Burmistrz podziękował
rolnikom za ciężką pracę, za
całoroczny trud i wysiłek, a
następnie podzielił się chlebem z sołtysami, zaproszonymi gośćmi i wszystkimi
uczestnikami uroczystości.
Nieodłącznym elementem
dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Misternie wykonane
korony przygotowało 14
sołectw i 10 świetlic wiejskich.
Najpiękniejsze wieńce
dożynkowe:
I m-ce – Sołectwo Jacinki
II m-ce – Sołectwo Nacław
III m-ce – Sołectwo Świerczyna
Pozostałym sołectwom i
świetlicom przyznano wyróżnienia, natomiast nagro-

dzone wieńce będą reprezentować naszą gminę podczas
Dożynek Powiatowych w
Koszalinie.
Podczas imprezy sołectwa
promowały walory swojego
regionu. Na zaaranżowanych stoiskach prezentowały
płody rolne, wypieki, dania
kuchni wiejskiej, stare narzędzia rolnicze, rękodzieło
artystyczne.
Najokazalej przygotowane
stoiska:
I m-ce – Sołectwo Jacinki
II m-ce – Sołectwo Bukowo
III m-ce – Sołectwo Dadzewo i Sołectwo Krytno
Sołectwo z Jacinek reprezentować będzie gminę Polanów na Dożynkach Powiatowych w Koszalinie.
W trakcie dożynek odbył się
konkurs kulinarny pn.”Przysmak wiejski”. Komisja
oceniająca dania przyznała
następujące miejsca:
I m-ce w kat. danie mięsne
– Anna Skowron i Agata
Skowron z Rosochy za
„Gęś faszerowaną”
I m-ce w kat. danie jarskie
– Ewa Tkacz ze Świerczyny
za „Cukinię nadziewaną
jagłami”
I m-ce w kat. danie rybne –
Helena Barszcz z Rzeczycy
Wielkiej za „Pierogi Heleny”

Modele i modelki z 12 sołectw zaprezentowali stroje skomponowane z wielce
wymyślnych
materiałów:
trawy, kukurydzy, liści, słomy, sznurka, papieru, folii,
itp. Wyniki tego konkursu
przedstawiają się następująco:
I m-ce – Sołectwo Kościernica
II m-ce – Sołectwo Rzeczyca Wielka
III m-ce – Sołectwo Dadzewo

Od wielu lat podczas dożynek odbywa się wielce Podczas imprezy wybrawidowiskowy konkurs pn. no Sołtysa Dożynek. Aby
„Pokaz mody ekologicznej”. zdobyć ten honorowy tytuł

sołtysi wzięli udział w
Turnieju Sołtysa, w którym
zmierzyli się w efektownych konkurencjach: wykonali slalom z taczką, biegali
na nartach, kręcili hula hop
i rzucali gumofilcem.
Ostatecznie tytuł Sołtysa
Dożynek zdobyła Katarzyna Litwin z Kościernicy.
Odbył się również konkurs
zorganizowany przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Koszalinie,
która dla zwycięzców przygotowała cenne nagrody.
Uroczystego wręczenia nagród dokonała pani Elżbieta
Kopczyńska, dyrektor OR

KRUS w Koszalinie.
Dokonano podsumowania
pracy sołectw na rzecz swojej społeczności w konkursie
„Aktywna Wieś”, przyznają
ten zaszczytny tytuł Sołectwu Jacinki.
Dożynki to także czas tańców i śpiewów. Na scenie
zaprezentowały się zespoły
z naszej gminy: „Córy Gołogóry”, „Wrzosy”, „Ramole” z DPS w Cetuniu, schola
"Zjednoczone Siły Parafialne
Parafii Szczeglino". Gwiazdami części artystycznej był
zespół disco polo „Focus” i
zespól wokalny „Allebabki”.
Dożynki Gminne zakończy-

ły się zabawą taneczną, do
której przygrywał zespól
„Sylwia&Wiesław”.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Polanowie
Sołtys i Rada Sołecka w
Nacławiu
Radna Rady Miejskiejz
Nacławia
Parafia Szczeglino i Rada
Parafialna
Szkoła Podstawowa w
Nacławiu
OSP w Nacławiu
Tekst: Ewa Szewczyk
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Komorowo

Gmina Polanów

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2015r. we
wszystkich szkołach Gminy Polanów rozbrzmiał
pierwszy dzwonek. Wesoły
gwar uczniów ponownie
zagościł w budynkach
szkolnych. Dyrektorzy posą z pracy jednego z mał- witali uczniów, nauczycieAkcja ta jest odpowiedzią żonków. SKC oraz Caritas li i pracowników obsługi.
na finansową trudność wielu od lipca zbierali przybory
polskich rodzin w przygoto- szkolne oraz ofiary składane W szkołach podstawowych
waniu szkolnych wyprawek. do puszki, z których mogli nowy rok szkolny rozpoczęKoszt wyprawki waha się od zakupić potrzebne rzeczy, by ło 907 uczniów, w tym 356
500 do 1000 zł, co stanowi wyposażyć plecaki. Dzięki w SP Polanów, 127 w SP
szczególne wyzwanie dla ludziom dobrych serc udało Bukowo, 60 w SP Żydowo i
rodzin wielodzietnych, któ- im się uszczęśliwić 50 dzie- 42 w szkole filialnej w Nacławiu.
re najczęściej utrzymywane ci. Serdecznie dziękujemy!
140 przedszkolaków poszło
Krąg
do Przedszkola Gminnego a
322 uczniów podjęło naukę
w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie.
W prawie wszystkich placówkach oświatowych gminy Polanów, po wakacjach
na uczniów, nauczycieli i
pracowników obsługi czekały odświeżone i wyremontowane klasy, pomieszczenia
socjalne.
We wszystkich uroczystościa
rozpoczęcia roku szkolnego
brali udział przedstawiciele
polanowskiego samorządu.

www.polanow.pl

7

III Komorowska Biesiada Historyczna

Szkolne Koło Caritas
przy Szkole Podstawowej
oraz Caritas Parafialny w
Polanowie wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechu”.

Wspaniały obóz harcerski

W okolicach Krągu obozo- dę, uczestniczyli w grach tewała ponad setka Harcerek i renowych i pomagali kadrze
Harcerzy z Bielska - Białej. w obowiązkach obozowych.
Na obozach zlokalizowanych Dzięki pięknej pogodzie i
na Biwakowisku w Buszynie, wspaniałej przyrodzie goście
nad Jeziorem Zielonym oraz z Bielska z pewnością będą
nad jeziorkiem koło Nowego miło wspominać te trzy tygoŻytnika dziewczęta i chłopcy dnie wakacji.
Autor zdjęć - Sławomir Żołnierczyk
wspólnie poznawali przyro-

Blisko setka miłośników
historii i militariów w
replikach umundurowania nie tylko z czasów II
wojny światowej odwiedziła Komorowo niedaleko Polanowa.

Rekowo

Z miłości do sztuki...

siady Historycznej, której
organizatorami była Gmina Polanów, Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu,
Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Bukowie
Polanowskim oraz Stowarzyszenie „Hereditas PoOdbyła się tam trzecia już meraniae – Dziedzictwo
edycja Komorowskiej Bie- Pomorza”. Na należącej do

czasów II wojny światowej.
Wszystkie jej przywiezione
do Komorowa egzemplarze
brały udział między innymi
w realizacji filmu w reżyserii
Jana Komasy, p.t.: „Miasto’
44”. Mimo porannej ulewy
Państwa Elżbiety i Józefa brzegu, samochód pancerny i burzy frekwencja dopisała,
Paluszków łące, w cieniu SdKfz 222, terenowy Dodge a zabawa trwała do późnych
XV-wiecznego, gotyckiego i Willys Jeep czy motocykli godzin wieczornych.
kościoła spotkali się rekon- ze słynnymi, przedwojen- Oprawę muzyczną przedstruktorzy z całej Polski. Nie nymi Sokołami na czele. sięwzięcia zapewnił słupbrakowało również zabytko- Atrakcją dodatkową była ski chór „Wiarusy”. Ideą
wych pojazdów takich jak historyczna strzelnica polo- organizowanej od 2013 r.
Biesiady
oryginale działo samobieżne wa, gdzie uczestnicy mieli Komorowskiej
SU-57 z kolekcji Muzeum szansę spróbować swych sił Historycznej jest zwrócenie
Oręża Polskiego w Koło- w obsłudze broni hukowej z uwagi na konieczność rato-

wania zabytków architektury sakralnej nie tylko w
Gminie Polanów, ale na całym Pomorzu Środkowym.
Dzięki zaangażowaniu pasjonatów, instytucji oraz donatorów prywatnych od 2 lat
trwa proces przywracania
świetności znajdującej się
tam XV-wiecznej świątyni.
Każdy, kto w ostatnią sobotę
lipca odwiedził Komorowo
bez trudu mógł dostrzec, że
inicjatywa związana z Biesiadą przynosi efekty.Tekst:Łukasz Gładysiak
Foto: POKiS

Polanów

MOW ma już 10 lat

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

Na przełomie lipca i
sierpnia, w Rekowie
zorganizowano Plener Malarsko- Rzeźbiarski. Jego
gospodarzami Katarzyna i
Maciej Raczkowscy.
- To ludzie o wielkich sercach
przepełnionych miłością do
sztuki i natury - mówi Beata Guła, instruktor tutejszej
świetlicy. - Dzięki temu, dla
dzieci i młodzieży zostały
zorganizowane warsztaty artystyczne. Wszyscy artyści
dzieląc się swoim doświadczeniem okazali się wspaniałymi pedagogami. Malarze
Dorota
Popowicz-Majewska,Tomasz

Majewski, Waldemar Jarosz,
Henryk Blejch oraz rzeźbiarze Kazimierz Otulakowski
i Zbigniew Okopski wtajemniczali młodych uczestników w arkana swojej pracy. Katarzyna Raczkowska
była przewodnikiem Pleneru,
wyjaśniła: co to podobrazie,
terpentyna i inne pojęcia plastyczne.
Dzieci pod fachowymi oczami tworzyły prace w różnych
technikach (pastele, olej,
rzeźba). Te prace razem z
profesjonalnymi dziełami zostały wystawione na wernisażu i były podziwiane przez
licznie przybyłych gości. Ale
to nie koniec atrakcji,

ponieważ podczas Pleneru
doszło do wspólnego z artystami muzykowania. Rekowskie dzieci śpiewały,
grały, malowały i rzeźbiły w
samym centrum odbywającej się na ich oczach sztuki
oraz udzielały wywiadów do
prasy i telewizji. Podczas
wernisażu odbyła się aukcja
rzeźby Zbigniewa Okopskiego, a za uzyskaną kwotę
zostaną zakupione blejtramy
i farby olejne dla świetlicy w Rekowie. Na rozstaju
rekowskich dróg stanęła
rzeźba "Chrystusa Frasobliwego" dłuta Kazimierza Otulakowskiego. To przepiękna
i trwała pamiątka II Pleneru

Malarsko Rzeźbiarskiego. Dziękujemy Katarzynie i
Maciejowi Raczkowskim za
możliwość uczestniczenia
w tak wspaniałym przedsięwzięciu, za okazaną cierpliwość i wyrozumiałość, za
słodkie poczęstunki, możliwość tworzenia i świetną
zabawę! Aż chce się powiedzieć: oby ludzi dobrej woli,
takich jak Kasia i Maciek
było więcej! Wówczas przy
zgodnej współpracy można osiągnąć tak wiele na
rzecz swojej miejscowości,
a szczególnie dla rozwoju
osobowości zamieszkującej
w niej dzieci - dodaje Beata
Guła.
Fot. Beata Guła

Fot: Aleksander Andrzejewski

Dyrektor Andrzej Walesiak przyjmował gratulacje m. in. od władz polanowskiego samorządu
Uroczysta akademia, odznaczenia, nagrody oraz
okolicznościowe występy wychowanków i zaproszonych
zespołów uczciły jubileusz
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego „Srebrny
Dwór” w Polanowie.
O działalności MOW, jego historii i teraźniejszości mówił
Andrzej Walesiak, dyrektor
MOW Polanów, przyjmując
gratulacje od licznie zgromadzonych gości, wśród których
widzieliśmy władze Polanowa, powiatu koszalińskiego,
dyrektorów innych placówek
wychowawczych itd.

MOW „Srebrny Dwór” działa
od 1 września 2005 r.
Powstał na bazie istniejącego
wcześniej Pogotowia Opiekuńczego. Wcześniej, w tym
miejscu był Dom Dziecka, powołany już w 1945 r.
W 1974 roku decyzją ówczesnego kuratora oświaty, placówka została przekształcona
w Państwowe Pogotowie Opiekuńcze. Dotychczas przebywające tu dzieci zostały przewiezione do Domów Dziecka
w Bytowie, Szczecinku oraz
Koszalinie.
Obecnie Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy jest placówką
resocjalizacyjno-rewalidacyj-

ną dla chłopców przysposabiającą do zawodu stolarz.
W Ośrodku funkcjonuje Zespół
Szkół: Szkoła Podstawowa dla
klas 5-6 oraz Gimnazjum I-III
z 15 miejscami w każdej klasie.
W trzech budynkach „Srebrnego Dworu” mieszczą się pokoje 2,3 i 4-osobowe,w których
łącznie może przebywać 60
osób podzielonych na 5 grup
12 osobowych.
MOW to także jeden z większych pracodawców w gminie
Polanów. Obecnie pracują tu
44 osoby, w tym 29. nauczycieli i wychowawców.
		
(sim)

Z okazji XV Dnia Papie- stanie w dwóch kategoriach: sylwetki Świętego Jana
skiego Szkolne Koło Caritas dzieci do 12. roku życia z Pawła II. Już dziś serdeczprzy Szkole Podstawowej miasta i gminy Polanów oraz nie zapraszamy wszystkich,
oraz Polanowski Ośrodek młodzież od 12. do 18. roku którzy pragną być razem z
Kultury i Sportu organizują I życia z miasta i gminy Po- nami w tym dniu! Festiwal
Festiwal Piosenki Religijnej lanów. Impreza ma na celu rozpocznie się Mszą Świętą
pod hasłem „Św. Jan Paweł propagowanie piosenek reli- o godzinie 12:30 w kościele
II – patron rodziny”. Festi- gijnych, inspirację młodych pw. Wniebowzięcia NMP w
wal ten przeprowadzony zo- talentów oraz promowanie Polanowie.
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Piłka nożna. Koszalińska Klasa Okręgowa

Gryf Polanów wygrał ze Sławą Sławno

Cztery kolejki spotkań
mają już za sobą występujący w Koszalińskiej
piłkarze Gryfa Polanów.
Jak na razie podopieczni trenera Macieja Mikulskiego
zanotowali dwa zwycięstwa
i dwie porażki i aktualnie
zajmują piąte miejsce w
tabeli rozgrywek. Wyniki
meczów: Arkadia Malechowo - Gryf Polanów 2:1, Gryf
Polanów - Wybrzeże Biesiekierz
2:1, Victoria Sianów - Gryf
Polanów 2:0, Gryf Polanów
- Sława Sławno 3:2. Ten
ostatni mecz rozegrany w
Polanowie rozpoczął się w
dobrych warunkach atmosferycznych jednak później
po sporej ulewie boisko
było bardzo śliskie, co nie
sprzyjało rozgrywaniu piłki. Od pierwszych minut
gospodarze zaatakowali z
impetem i już po kilkudziesięciu sekundach piłka po
strzale jednego z napastników przeleciała minimalnie
obok słupka bramki Miłosza
Kadylaka. Później gra się
wyrównała jednak

wadzili w 88 minucie do wyrównania po samobójczym
strzale Polechońskiego, który chciał zagrać do bramkarza, a ten ostatni popełnił
kardynalny błąd wychodząc
za daleko od własnej bramki. W doliczonym czasie gry
(4minuty) miejscowi precyzyjnie wykonali rzut rożny
po którym Mateusz Polechoński uderzeniem głową z
najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki Kadylaka i trzy punkty zostały
w Polanowie.
Gryf Polanów: D. Kozdra Załoga, Hajman, Popowicz,
Wilusz, Matuszewski (od
82min. Milosz), Ryk, Wojnarowski (od 72 min. Tesfchamichael), Mural, Romańczuk, Polechoński.
Sława Sławno: Kadylak Lewandowski, Ulatowski,
Szadkowski (60 min. KoFragment meczu w Polanowie pomiędzy zespołem gospodarzy i Sławy Sławno
strzewiński), Wójcik (69
w 37 minucie doświadczo- goście i już w 50 minucie lejno Wójcik, którego świet- dzia spotkania podyktował min. Wróbel), Chmielewicz
ny w bojach Krystian Mu- pięknym uderzeniem zza ne uderzenie pod poprzecz- rzut wolny dla Polanowa, (46 min. Pawełek), Putno,
ral zdobył prowadzenie dla linii pola karnego wyrównał kę obronił Kozdra (67min), który bezbłędnie wykorzy- Banasik, Ścisło P., Ścisło D.,
miejscowych i taki wynik Bartłomiej Putno. Sławianie a następnie Dariusz Ścisło. stał Kamil Popowicz strze- Serewiś (69 min. Kwiatkowutrzymał się do przerwy.
mogli później objąć prowa- Mimo przewagi przyjezd- lając w róg bramki obok źle ski).
W drugiej odsłonie bardziej dzenie jednak znakomitych nych po jednym z kontrata- ustawionego muru. Dzielnie
(AL)
zdecydowanie zaatakowali okazji nie wykorzystali ko- ków i niegroźnym faulu sę- walczący sławianie dopro-

Siatkówka plażowa

Nad Basenem Miejskim
w Polanowie odbył się IX
Turniej Plażowej Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Polanowa.
W turnieju udział wzięło 8
zespołów z: Sowinka, Koszalina, Rekowa i Polanowa.
Rozpoczęciem turnieju było
losowanie par w dwóch grupach, następnie rozegrano
mecze, po których klasyfikacja końcowa przedstawia
się następująco: I miejsce
– Kamil Rotnicki, Marcin
Czepłowski - zdobywcy tytułu mistrza 2015, II miejsce
wywalczyli – Paweł Cieśla

Strażacy z Żydowa
Dobry początek sezonu nad jeziorem
Kamiennym
Badminton

W Sianowskiej Hali Sportowej odbył się Ogólnopolski
Turniej Trzeciego cyklu
i Michał Rutkowski, III
o „Bursztynową Rakietę”
miejsce - Krzysztof Kwiat- Młodzików i Młodzików
kowski i Tomasz Małek, a Młodszych.

tuż za podium znaleźli się
Oskar Grabowski i Ireneusz
Pilarki.
Zwycięzcy turnieju zostali
nagrodzeni medalami i pucharem, które ufundował
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Zakończeniem
Turnieju była biesiada przy
ognisku i kiełbasce. Organizatorzy turnieju serdecznie
dziękują wszystkim, którzy
przyczynili się do przygotowania turnieju, a uczestnikom i kibicom za wspaniałą
atmosferę.

W zawodach udział wzięło 28
zawodniczek i zawodników reprezentujący następujące kluby:
MLKS Solec Kujawski, MKB
„Lednik” Miastko, UKS OSiR
„Badminton” Sławno, ZKB
„Maced” Polanów oraz gospodarze UKS „Kometa” Sianów.
ZKB „Maced” Polanów w
młodzikach
reprezentowali:
Michalina Prendecka, Hubert
Sznyter i w młodzikach młodszych: Amelia Gryguła, Filip
Prendecki i Wojciech Lebioda.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Michalina Prendecka w
grze podwójnej w parze z Joan-

ną Kosarzycką z MKB „Lednik”
Miastko, mimo, że wystąpiły W przepięknym krajobrazopo raz pierwszy ze sobą to już wo zakątku, nad wodą, przy
ich gra była dobra i w efekcie słonecznej pogodzie, na zakończenie wakacji członkowie
zajęły drugie miejsce.
Wyniki zawodników z Polano- OSP z Żydowa zorganizowali
wa, młodzicy: gra pojedyncza w dniach 28.-30. sierpnia 2015
dziewcząt: V miejsce Michali- roku biwak, przede wszystkim
na Prendecka, gra pojedyncza dla strażackiej młodzieżówki.
Głównymi atrakcjami biwaku
chłopców:
V miejsce Hubert Sznyter, gra były: zaprawy poranne, przepodwójna dziewcząt: II miej- prawy linowe, ćwiczenia ze
sce Michalina Prendecka - Jo- sprzętem strażackim, wspólne
anna Kosarzycka MKB „Lednik” Miastko, gra podwójna na chłopców: I miejsce Filip
młodzików: I miejsce Hubert Prendecki - Kasper Jereczek
Sznyter - Szymon Cybulski MKB „Lednik” Miastko, gra
MKB „Lednik” Miastko. Wy- mieszana:
niki młodzików młodszych: gra II miejsce Filip Prendecki Amelia Gryguła. Za zajęcie
pojedyncza dziewcząt:
II miejsce Amelia Gryguła, gra miejsc na podium zawodnicy
pojedyncza chłopców: II miej- otrzymali medale i upominki, a
sce Filip Prendecki, V miejsce wszyscy, którzy wygrali przyWojciech Lebioda, gra podwój- najmniej po jednej grze otrzy-
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gry i zabawy oraz biesiadowanie przy grillu i ognisku. Niezapomniane, wspólnie spędzone
chwile na długo pozostaną w
naszej pamięci, wiele z nich
zostało uwiecznionych na fotografiach. Już nie możemy doczekać się kolejnego biwaku.
Dziękujemy wszystkim, którzy
nas wspomogli w jego organizacji.
OSP Żydowo

mają punkty na listę klasyfikacyjną PZBad.
Następny turniej w jakim wezmą udział nasi zawodnicy
odbędzie się 19 września w
Miastku.

Druk: Rondo Koszalin

(AL)

