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Dzień Edukacji Narodowej
Polanowski samorząd uhonorował trud
nauczycieli nauczających w przedszkolach
i szkołach gminy Polanów.
Zgodnie z wieloletnią już tradycją, pracownicy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni
goście spotkali się w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie wysłuchali koncertu tria muzyki klasycznej, który na długo
zapadnie w pamięci.
W repertuarze między innymi była słynna „Burza” Vivaldiego (z koncertu „4 pory
roku”), „Taniec Węgierski” Brahmsa czy
też melodia z filmu „Pulp Fiction”.
Jeszcze przedtem, wszystkim osobom związanym z polanowską oświatą, najserdeczniejsze życzenia pomyślności w pracy złożył Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
Do życzeń tych przyłącza się też
Redakcja PWS.

w dniu 13.11.2016 r.

12:30 – uroczysta msza św. intencji Ojczyzny
13:45 – uroczystości na Rynku Miejskim
z udziałem Wojska Polskiego

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty gratulacje złożył Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa

Polanów

Rolnicze święta.

Polanów

Budżet
Obywatelski
2017
Mieszkańcy
wybrali 12 najlepszych projektów!

O udziale mieszkańców gminy Polanów w Dożynkach
Gminnych i Powiatowych 2016 Więcej na str 4-5

Więcej na str 2

W programie:

- wprowadzenie pocztów sztandarowych
- odegranie hymnu narodowego, wciągnięcie flagi na maszt
- wyprowadzenie pocztów sztandarowych
- pokaz musztry paradnej
- pokaz sprzętu
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Inwestycje
w toku

Ważne sprawy
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Polanów

Wielkie Narodowe Czytanie

Rosocha: trwają prace przy niwelacji i utwardzaniu poboczy w tej miejscowości.
Narodowe Czytanie
to ogólnopolska akcja
publicznego czytania największych polskich dzieł
literackich.

obchodzonego właśnie Roku
Henryka Sienkiewicza w
związku z 170 rocznicą urodzin i 100 rocznicą śmierci
pisarza. Biblioteka polanowska włączając się do akcji
Akcja została zainicjowana zaprosiła do czytania wław 2012 r. przez Bronisława dze samorządowe oraz teatr
Komorowskiego, ówczesne- przy stoliku „VERBUM”
go Prezydenta RP. Tegorocz- działający przy bibliotece
na V edycja nawiązywała do pod kierownictwem Jerzego

Żelaznego, a także pracownika biblioteki. Fragment
adaptacji powieści Quo vadis H. Sienkiewicza czytali :
Grzegorz Lipski - Burmistrz
Polanowa, Dariusz Kalinowski - Wicestarosta Koszaliński, Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej, Piotr
Górniak - Wiceburmistrz
Polanowa, Barbara Empa-

cher - teatr Verbum, Wanda
Zabrocka - Przewodnicząca
Klubu Seniora Biblioteki,
Krystyna Byrzykowska - teatr Verbum, Jolanta Skowrońska - pracownik biblioteki, Leszek Śmietana - teatr
Verbum.
Czytanie odbyło się w Parku
Miejskim w Polanowie.

Polanów

Trwa budowa chodnika w Kościernicy. Już wykonano I etap,
w tym roku zrobione będzie łącznie ok.350 m. chodnika.

Trwa budowa nowej remizy OSP w Żydowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jesienią 2017 r. budynek będzie gotowy.

Budowlańcy się śpieszą. Chcą aby jeszcze przed zimą nowa świetlica w Świerczynie miaa dach

Zrealizują 12 obywatelskich
projektów
„Budowa miejsca
rekreacji dla dzieci i dorosłych, etap I - plac zabaw dla dzieci przy ulicy
Zacisze” oraz „Siłownia
pod chmurką w Gołogórze” to pomysły, które
znalazły największe
wsparcie mieszkańców
w konsultacjach w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.
W poniedziałek Burmistrz
Polanowa przedstawił listę
projektów, które otrzymały największą liczbę
głosów w konsultacjach
z mieszkańcami miasta i
gminy Polanów w ramach
budżetu obywatelskiego
na 2017 rok (patrz tabela
obok). Projekty oceniano w dwóch kategoriach:
te realizowane w samym
Polanowie oraz te z terenu
gminy Polanów.
Ostatecznie uznanie znalazło 5 projektów w mieście oraz 7 na terenie
gminy.
Ponieważ realizowane będą te, które uzyskały największe poparcie
mieszkańców, aż do wyczerpania puli 100 tys. zł,
w związku z czym projek-

tom nr 5 i 12 zmniejszono środki finansowe na
ich realizację.
W związku z ograniczoną pulą środków finansowych, do realizacji nie
zostały zakwalifikowane
projekty, które uzyskały najmniejsze poparcie mieszkańców. Są to:

„Mała architektura miejska” na ulicach Stawnej
i Cmentarnej (67 punktów) oraz „Spotkanie pod
daszkiem” w Żydowie
(105 punktów).
Już na etapie wstępnej
analizy odpadły trzy projekty, które nie spełniły
wymogów formalno-me-

rytorycznych.
Były to: „Parking przy
ZSP” przy ulicy Gradowe
Wzgórze, „Plac zabaw
dla uczniów SP Polanów”
przy ulicy Wolności 14
oraz „Odnowa plaży jeziora Kamienne” w Żydowie.

Projekty na terenie miasta
Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Głosy

1.

Budowa miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych, etap I - plac zabaw dla dzieci

Ulica Zacisze

Miejsce

14.000

425

2.

Utworzenie Izby Pamięci Ziemi Polanowskiej

Polanowski Ośrodek 11.000
Kultury i Sportu

171

3.

Ławeczka dla każdego

Ulica Zacisze

5.400

248

4.

Spotkajmy się na ławce

Ulica Sławieńska

5.400

151

4.200
Ulica Partyzancka
Ulica Mar. Wzgórze
Projekty na terenie gminy
6. Siłownia pod chmurką w Gołogórze
Gołogóra
18.000

134

7. Rekultywacja boiska w Buszynie

Buszyno

10.700

197

8. Zbudujmy boisko w Krytnie. Ofiaruj nam swój
cenny głos a połączy nas sport i rekreacja

Krytno

11.000

194

9. Rybny Raj w Jacinkach

Jacinki

7.000

223

10. Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej
wraz z zakupem namiotu plenerowego

Rzeczyca Wielka

6.000

156

11. Poprawa wyglądu wsi Warblewo

Warblewo

2.500

129

12. Altana marzeń w Dadzewie

Dadzewo

4.800

108

5.

Zielona ławeczka osiedlowa

234
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Polanów

Żydowo

Zbierali dla Szymona
Sołectwo Żydowo sprzedawało ciasta i inne produkty
na swoim stoisku podczas
Dożynek Gminnych 2016.
Cały osiągnięty dochód
przekazało na rzecz rocznego Szymonka Kądzieli, któ-

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Z marszałkiem o drogach

ry choruje na siatkówczaka
- raka oka.
Łączna kwota przekazana
na konto Fundacji Rycerze i
Księżniczki to 530 zł.
Gratulujemy.

Jacinki

Tu stoi najpiękniejszy
przystanek

O remontach dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Polanów rozmawiał burmistrz Grzegorz Lipski podczas spotkania z Tomaszem Sobierajem – wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczył także Michał Żuber - dyrektor
Zarządu Dróg Wojewódzkich

Gołogóra

Najlepsi w Zachodniopomorskiem

Przystanek autobusowy
w Jacinkach okazał się
najładniejszym w całej
gminie Polanów.
Kilka tygodni temu POKiS rozstrzygnął konkurs
ogłoszony wiosną tego
roku. Przystąpiło do niego
11 sołectw, a sam konkurs
przebiegał w dwóch etapach. Powołane jury dokonało przeglądu przystanków
13.06. i 31.08.2016 r. Komisja zwracała uwagę na

stan elewacji, utrzymanie
czystości, obsadzenie roślinnością. Liczyła się także
funkcjonalność, bo przystanek powinien ochraniać pasażerów przed warunkami
atmosferycznymi, być przyjazny dla starszych, dzieci
i osób niepełnosprawnych
oraz zapewniać komfort w
oczekiwaniu na autobus.
Duże znaczenie miała także własna praca włożona w
czysty i schludny wygląd.

W wojewódzkim finale IV
edycji Ogólnopolskiego
konkursu "Sołectw@ w
sieci" strona www.gologora.
com (www.gologora.pl)
została wybrana najlepszą
wiejską stroną województwa zachodniopomorskiego!
Finał konkursu odbędzie się
12 października br. Poznaniu, podczas konferencji
WIEŚ POLSKA – WIEŚ
INNOWACYJNA na targach POL-ECO-SYSTEM.
W ogólnopolskim finale
konkursu SOŁECTW@ w
sieci 2016 wystąpi 15 finalistów wojewódzkich (brak
zgłoszeń z województwa
lubelskiego). Trzymamy
kciuki za Gołogórę! (r)

Dadzewo

Wielkie otwarcie „Stawu Życia”

Postęp robót fotografowano, a w dniu otwarcia zdjęcia pokazano na specjalnie przygotowanej tablicy

Jeszcze w lipcu było tu zarośnięte chaszczami bagno
Wystarczyło tylko 2,5 tys. zł
i zaangażowanie oraz praca
mieszkańców, aby w Dadzewie powstało piękne miejsce
dla wypoczynku.

W sobotę uroczyście otwarto
teren rekreacyjny nad stawem
w Dadzewie. Powstał w ramach
projektu "Staw Życia" będącego elementem programu Działaj
Lokalnie.

Teraz mieszkańcy i turyści mają
miejsce, gdzie można pospacerować, odpocząć na ławkach,
rozpalić ognisko albo połowić
ryby.
Zaczęło się w lipcu, gdy 25

mieszkańców Dadzewa rozpoczęło porządkowanie stawu
przy wjeździe do miejscowości.
Pieniądze dostali z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach programu „Działaj

Lokalnie”. Realizacja projektu
„Staw życia” obejmowała wykarczowanie krzaków, wyrównanie terenu, postawienie ławek
oraz wiaty. Pracę mieszkańców
swoim sprzętem wspomaga

miejscowa firma Agro – Dad.
Teraz, dumni z wykonanej pracy, mają miejsce, którego mogą
pozazdrościć sąsiedzi z innych
miejscowości.
(sim)
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Chiny na Gradowych Wzgórzach
Nie żałują czasu ci, którzy w sobotnie przedpołudnie 24 września,
odwiedzili halę sportowo
– widowiskową na Gradowych Wzgórzach.
Dzięki współpracy polanowskiego samorządu z
firmą Pinggao mieli okazję
bliżej poznać kulturę Chin
– najludniejszego państwa
współczesnego świata.
Zobaczyli więc niezwykły
taniec smoka, posmakowali oryginalnych potraw
z Państwa Środka, a także
spróbowali trudnej sztuki
kaligrafii chińskiego pisma.
Chińczycy w Polanowie
nie znaleźli się przypadkowo.
Od kilkunastu miesięcy są
obecni w pobliskim Żydowie, gdzie uczestniczą
w budowie jednej z ważniejszych, w Polsce, inwestycji energetycznych.
Ich obecność to także wymierna korzyść: finansowo
wspomagają remonty dróg.
Dofinansowali też remont
polanowskiego kościoła.

Pinggao Group Co., Ltd jest spółką zależną State Grid Corporation of China chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy
energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który
zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.
Linia napowietrzna 400 kV relacji Żydowo Kierzkowo - Słupsk ma mieć długość
61 km. Niezbędna przy tym jest budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo.
Po wybudowaniu, linia elektroenergetyczna Żydowo Kierzkowo - Słupsk, stanie
się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zapewniającym stabilność jego pracy i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

W imprezie, między innymi, udział wziął dyrektor kulturalny Ambasady ChRL oraz dyrektor
generalny firmy Pinggao w Polsce wraz z załogą. Za zdjęciu z władzami Polanowa

Dożynki w
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w gminie i w powiecie

Święto Plonów obchodzili
rolnicy z gminy Polanów.
Najpierw w Polanowie,
Nad Zalewem, wzięli
udział w dożynkach gminnych.
Imprezę rozpoczęła msza
święta, po której nastąpił
ceremoniał dożynkowy polegający na wręczeniu przez
Starostę i Starościnę dożynek bochna chleba upieczonego z mąki pochodzącej z
ostatnich zbiorów.
Jego odbiorcą był Grzegorz
Lipski – gospodarz dożynek,
burmistrz Polanowa. On z
kolei podzielił chleb pomiędzy uczestników uroczystości.

Zgodnie z tradycją, burmistrz Grzegorz Lipski dzielił się
chlebem z tegorocznego ziarna.

Nie zabrakło też konkursów: na strój dożynkowy ...
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Liczna delegacja z gminy
Polanów wzięła udział w
dożynkach powiatowych
w Niedalinie (gmina Świeszyno).
Nasi przedstawiciele uczestniczyli w ceremoniale dożynkowym przygotowanym
przez Stowarzyszenie Śpiewacze „Lechici” z Koszalina.
Tradycyjnie podczas Dożynek Powiatowych honorowane są kobiety Aktywne
Powiatu Koszalińskiego.
W tym roku, spośród mieszkanek gminy Polanów, tytuł
taki otrzymał Pani Elżbieta
Pawłowska.
Chleb z rąk Władysława Hermanowicza, starosty koszalińskiego otrzymuje Piotr Górniak
Uczestnicy imprezy mie- - zastępca burmistrza Polanowa
li też okazję podziwiać na
scenie Zespół „Olszyna” z
Żydowa.
Bogate wrażanie artystyczne, bogate wystawy sołectw,
świetlic i gmin, liczne konkursy, gry i atrakcje dla najmłodszych sprawiły, że nikt
się nie nudził.
Powiat Koszaliński w ramach realizowanego programu „Zwalczamy nowotwory” zachęcał mieszkańców
do badań profilaktycznych.
Wprowadzona przez Organizatorów atmosfera podczas
dożynek była wyjątkowa.
Dominowały
gościnność,
serdeczność i radość.

W środku: Agnieszka Zelig - wyróżniona w konkursie „Sołtys Roku województwa zachodniopomorskiego

... oraz sprawności dojenia krowy.

Zabawa trwała do białego rana.
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Mistrzowie
Pięknego Czytania
- Konkurs Powiatowy

W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła
się XV edycja konkursu
czytelniczego „Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania”.

Naszą gminę reprezentowało 3 uczniów: Maciej Tumanik ze Szkoły Podstawowej
w Nacławiu (kl. III) i Kornelia Malepsza ze Szkoły Podstawowej w Polanowie (kl.
IV). W kategorii gimnazjum
Konkurs skierowany był Natalia Wąchała (kl. II).
do dzieci ze szkół podsta- Uczestnicy za swój występ
wowych i gimnazjów. Tym otrzymali wyróżnienia i narazem czytano fragmenty grody książkowe.
powieści Henryka Sienkie- Dziękujemy reprezentantom
wicza w związku z 100 rocz- naszej gminy za udział i granicą śmierci pisarza.
tulujemy wyróżnienia.

Polanów

Przedszkolaki corocznie ratują
kasztanowce…

Starsze grupy przedszkolaków z Przedszkola
Gminnego w Polanowie
10 października 2016r.
włączyły się do ogólnopolskiej, społecznej akcji
ekologicznej „Ratujmy
Kasztanowce”.
Dzieci z grup:„Jeżyki”, „Zajączki” i „Sarenki” wzięły
udział w ratowaniu jednych
z najpiękniejszych drzew rosnących na terenie całej Polski, które chorują atakowane
przez niewielkiego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Pani Ewa i Pani
Karolina z Nadleśnictwa Polanów rozdały uczestnikom
akcji foliowe rękawiczki.
Wszyscy przystąpili do
pracy z wielkim zaangażowaniem grabiąc i zbierając
chore liście kasztanowców
do worków. Związane worki
są następnie utylizowane.
To jest najtańsza i najskutecz-

Spotkanie ze Średniowieczem 2016

Wybrali inicjatywy

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

nego z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich uczniowie i
uczennice klas, które przystąpiły do projektu wybrali
inicjatywy edukacyjne, które będą realizowane w ich
klasach.
Poniżej tytuły inicjatyw
wybranych przez poszczególne klasy:
Klasa IIIc: "Odkrywcy
świata" - koło przyrodnicze
Klasa IIIa: "Akademia
leśnego szperacza" - zajęcia
przyrodniczo-leśne
Klasa Vc: "Warsztaty gier
planszowych"
Klasa VIc: "Warsztaty gier
planszowych"
Klasa IIIb: "Narysuje ręka
co usłyszało ucho" - zajęcia
plastyczne przy muzyce
Klasa Va i VIb: "Aktywne
formy spędzania wolnego
czasu"
Życzymy miłej nauki!

niejsza metoda ograniczenia za włączenie najmłodszych Kasztanowce” dziękujemy
populacji tego szkodnika. przyrodników do tak ważnej również Straży Miejskiej w
Nasza akcja miała miejsce sprawy dla środowiska.
Polanowie.
Tekst i zdjęcia:
przy ulicy Bernarda Pietrza- Za pomoc i zabezpieczenie
Anna Cysewska
ka w Polanowie. Dziękuje- terenu w sprawnym przemy Nadleśnictwu Polanów prowadzeniu akcji „Ratujmy

Polanów

Polanów

W ramach realizacji projektu "Oddolne inicjatywy uczniowskie na terenie
szkoły Podstawowej w Polanowie" współfinansowa-
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Dzięki występom Grupy
Artystycznej Rekonstrukto, uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych w
Polanowie mieli okazję
przenieść się w czasie.

Bukowo

je broni składające się na
rycerski ekwipunek, wziąć
miecz czy buzdygan do ręki,
aby przekonać się, że posługiwanie się nimi wymagało
nie lada zręczności i siły
(próba ciężkiego miecza).
Wspominano, ze nieodłącznym elementem etosu rycerskiego były turnieje rycerskie (pokaz pojedynku) i
wierność damie serca.
Zaprezentowano również
średniowieczne narzędzia
tortur, a najodważniejsi
uczestnicy pokazu mogli na
własnej skórze przekonać
się, co czuje osoba uwięziona w dybach lub zamknięta
w świńskim ryju.
Spotkanie z historią i obyczajami minionych wieków
Spotkanie odbywało się w towali jak walczono w ciągu było możliwe dzięki Radzie
ramach cyklu Żywa lekcja 500-letniej dominacji rycer- Rodziców, która sponsorohistorii. Tym razem pre- stwa na polach bitewnych wała pokaz.
zentacja dotyczyła Życia i Europy.
Dziękujemy.
kultury w średniowieczu. Uczestnicy lekcji historii
Rekonstruktorzy zaprezen- mogli poznać różne rodza-

Znów posprzątali świat
Jak co roku w Szkoła
Podstawowa w Bukowie
uczestniczyła w Akcji
„Sprzątanie Świata”.
Tym
razem
uczniowie
Szkoły Podstawowej w
Bukowie wraz ze swoimi
wychowawcami porządkowali teren placówki oraz
jej okolice. Po ciężkiej pracy przyszła również kolej
na odpoczynek. Wszyscy
posilili się własnoręcznie

Ważne telefony
Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 997 lub 112
Straż Miejska 606 897 033
(patrol)
(94) 348-10-62
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
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Polanów

Dzień Przedszkolaka Wybrali Samorząd

Święto to od kilku lat
obchodzą przedszkolacy z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie.
Zostało ustanowione, aby
podkreślić wagę edukacji
przedszkolnej w rozwoju i
edukacji dzieci. Ma ono także przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.
W tym roku Przedszkole
Gminne w Polanowie włączyło się do jego obchodów

i ten dzień upłynął naszym
przedszkolakom pod znakiem zabawy i uśmiechu.
Po śniadaniu wszystkie grupy przedszkolaków spotkały
się w auli przedszkola, gdzie
czekała na nie niespodzianka.
Dzieci z grup „Zajączki” i
„Jeżyki” przygotowały krótki występ artystyczny, który
został nagrodzony gromkimi brawami.
Również tego dnia wszystkie
dzieci (ze starszych grup),

które w tym roku szkolnym
po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola,
zostały pasowane i oficjalnie przyjęte do rzeszy przedszkolaków.
Jednak to nie były
wszystkie
niespodzianki, które przygotowaliśmy dla
naszych milusińskich.
Pod koniec uroczystości na salę
wjechały
dwa
pyszne torty, które bardzo
ucieszyły wszystkie dzieci.
Tego dnia w naszym przedszkolu było dużo radości i
uśmiechu, a pyszny deser
bardzo smakował przedszkolakom.
Wiele wskazuje na to, że
uroczyste obchody Dnia
Przedszkolaka na stałe wejdą do kalendarza uroczystości w Przedszkolu Gminnym w Polanowie.

Strażacy apelują !!!

Uczniowski

Po raz szósty, w Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie zorganizowano
wybory do Samorządu
Uczniowskiego.

Odbyły się one we współpracy z Centrum Edukacji
Obywatelskiej, w ramach
akcji "Samorządy mają
głos", której celem jest
dobra organizacja i przeprowadzenie demokratyczCorocznie w okresie grzewczym zwiększa
nych
wyborów do SU.
się liczba interwencji, związanych z pożaraWybory
odbyły się 29 wrzemi sadzy oraz nieszczelnością przewodów
śnia,
a
poprzedzały je gokominowych.
rączkowe
przygotowania.
Dlatego, po raz kolejny, strażacy apelują o
Zaczęło
się od powołania
przestrzeganie przepisów dotyczących eksplokomisji
wyborczej,
w której
atacji przewodów kominowych, tzn. okresoskład
weszli:
Kamil
Borwej kontroli oraz ich czyszczeniu.
gul, Hubert Sznyter, Eliza
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w
Białowąs, Milena Polak.
obiektach, w których odbywa się proces
Zadaniem KW było przygospalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego
towanie m.in. kart zgłoszenależy usuwać zanieczyszczenia z przewodów niowych dla kandydatów.
dymowych i spalinowych w okresach ich
Następnie zapoznanie
użytkowania:
uczniów z ordynacją wybor- od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
czą oraz zasadami głosowa- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
nia.
- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w
Polanów
miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
Zdarzenia związane z pożarami sadzy w kominie oraz nieszczelnością przewodów kominowych są bardzo groźne. Mogą doprowadzić do pożarów budynków mieszkalnych, a
także zatrucia tlenkiem węgla.
Uczniowie klas Va i VIb z
opiekunami Beatą Kraską,
Katarzyną Poletajew, Piotrem Idzi i Michałem Lipskim wzięli udział w rajdzie
pieszym do Wielinia. Po
kilku godzinnej wędrówce,
mieli okazję obejrzeć miejscowe zabytki oraz wzięli
udział w ognisku. Wyprawa
do Wielina została zorganizowana
w ramach inicjatyGospodarstwa domowe, biorące udział w projekcie „Internet szansą Gminy Polanów”
wy
edukacyjnej
pn. „Aktywi korzystające ze sprzętu komputerowego w ramach tego projektu, zobowiązane są do
ne
formy
spędzania
czasu
złożenia oświadczeń do celów inwentaryzacji do dnia 30.10.2016., za rok 2016. Wzór
wolnego”, będącej częścią
znajdziecie na stronie: www.internet.szansa.polanow.pl
projektu "Oddolne inicjatyOświadczenie można też pobrać w pokoju nr 18 Urzędu Miejskiego w Polanowie.
wy uczniowskie na terenie
Istnieje możliwość przesłania wzoru dokumentu na adres e-mail osoby zainteresowanej,
szkoły Podstawowej w Po						
tel. 94 348 07 60.
lanowie" współfinansowaW przypadku nie wywiązania się w terminie wyżej określonym, Gmina Polanów ma prawo
nego z Funduszu Inicjatyw
do przeprowadzenia kontroli w miejscu użytkowania sprzętu. Na podstawie paragrafu 5 ust.
Obywatelskich (FIO 2016) a
2 zawartych umów użyczenia, umowa może ulec rozwiązaniu, co skutkować będzie konieczrealizowanego przez Fundanością zwrotu sprzętu komputerowego.
cję "Edukatio".
W ubiegłym sezonie grzewczym, Państwowa
Straż Pożarna, wyjeżdżała 76 razy do zdarzeń,
których przyczyną powstania była wada urządzeń grzewczych oraz nieszczelność przewodów kominowych!!!

Szkolna Komisja Wyborcza całego "lokalu wyborczego".
stworzyła "kalendarium wy- Wybory przebiegły bardzo
borów".
sprawnie.
Kandydaci rozpoczęli kam- Komisja spisała się na mepanię wyborczą na zasadach dal.
"fair play".
Głosy zostały policzone
Dzień przed wyborami protokół został sporządzony.
obowiązywała "cisza przed- Nowo wybrany skład Samowyborcza", a komisja zaję- rządu Uczniowskiego już zała się przygotowaniem list biera się do działania, przed
głosujących, kart do gło- nimi nowe wyzwania!
sowania, urny wyborczej i
Wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego
Osób uprawnionych do głosowania: 300
Głosów oddanych: 		
256,
w tym:
głosów ważnych: 		
237
głosów nieważnych		
19
Do SU zakwalifikowali się:
1. Kasprzak Hubert (38)
2. Robakiewicz Jakub (31)
3. Stasiak Daniel (24)
4. Buszkowski Kacper (22)
5. Andrzejewska Paulina (20)
6. Szygenda Oliwia (19)
7. Czekaj Natalia (11)
8. Kaliniewicz Zuzanna (11)
9. Figurska Julia( 10)
10. Kaszubowki Adrian (10)

Powędrowali do Wielina

UWAGA! Gospodarstwa domowe zobowiązane
są do złożenia oświadczeń za rok 2016.

Sport

www.polanow.pl

Zapasy

Zawody OSP

Trzeci w województwie Biegli, aby
pomóc

Dobre - szóste miejsce
zajęli strażacy OSP
Polanów w zorganizowanych w Niedalinie (gmina
Świeszyno) zawodach
jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych pn.
Remigiusz Miara ze Świerczyny – uczeń III klasy polanowskie- "Biec by pomóc".
go gimnazjum zdobył brązowy medal Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego. Zawody odbyły się w Międzyz- Pierwsze miejsce zajędrojach, a młody zapaśnik trenuje pod okiem Dawida Kreta w łą drużyna OSP Będzino,
klubie ZKS Koszalin.
przed reprezentacją gminy
Biesiekierz
oraz reprezenBadmington
tacją gminy Bobolice.
Zawody
zorganizowane
zostały przez Komendę
Miejską Państwowej StraZakładowy Klub Badmintona
pierwszy miesiąc klub udostęp- ży Pożarnej w Koszalinie,
„Maced” Polanów, zaprasza
ni bez opłat, po miesiącu jeśli,
a wsparte finasowo przez
dorosłych mieszkańców Gmiktoś się zdecyduję grać dalej to
Starostwo
Powiatowe w
ny Polanów do uprawianie
będzie musiał sobie kupić sam
Koszalinie.
badmintona.
rakietę i lotkę, klub może sprowadzić rakietę i lotki lub może Ich istotą było doskonalenie
Zajęcia odbywają się w dniach dać namiary na zakup rakiety i umiejętności związanych
wtorki i czwartki w godz. od lotek. Opłata za halę do gry w z kwalifikowaną pomocą
17.45 do 19.15. w hali Gimna- badmintona przez rok jest bez przedmedyczną.
zjum. Jest jeszcze wolnych 20 płatna.
Dziękuję druhom strażamiejsc. Chętni chcący grać w
Trener kom za udział w zawodach.

Zapisy do sekcji

badmintona muszą mieć strój
sportowy z obuwiem halowym.
Natomiast rakiety i lotki przez

Badminton

ZKB „Maced” Polanów
Marian Pietruszyński

Maced na Narodowym

Pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy na stadionie
Narodowym w Warszawie
odbył się Dzień Badmintona.
Na pięćdziesięciu boiskach do
gry wystąpiło 404 zawodników i
zawodniczek od 15 roku życia i
seniorów (od 35lat).
ZKB „Maced” Polanów reprezentowali: Nikodem Ratkowski,
Wiktoria Tobisz, Monika Hubert
Sznyter i Wojciech Lebioda oraz
trener Marian Pietruszyński.
Był to dzień promocji badmintona w Polsce pod dachem jeszcze
tak dużego i w jednym miejscu
rozegranego turnieju nie było. W
trakcie trwania zmagań amato-

Dariusz Kalinowski
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Piłka Nożna

Gryf w środku tabeli

Fragment meczu z Raselem Dygowo

Dotkliwej porażki (0:4) doznali w ostatnią sobotę, zawodnicy polanowskiego Gryfa, z zajmującym 4 miejsce w
tabeli Jeziorakiem Szczecin.
To 4 przegrana w tej rundzie
(w tym dwie na własnym
boisku). Pomimo przegranej,
nasi piłkarze zajmują w miarę
bezpieczne miejsce w środku
tabeli.
Dotychczas, w 11 meczach
zdobyli 13 punktów oraz 9
bramek, tracąc ich 17.
Od początku jesiennej rundy
odnieśli 3 zwycięstwa, cztery razy zremisowali porażki i
tyle samo razy przegrali.

Fot: Aleksander Andrzejewski
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Tabela IV liga zachodniopomorska
1. Energetyk Gryfino
11
28
25 / 8
2. Bałtyk Koszalin
11
25
22 / 10
3. Hutnik Szczecin
11
23
32 / 8
4. Jeziorak Szczecin
11
23
32 / 10
5. Piast Chociwel		
11
19
20 / 15
6. Astra Ustronie Morskie 11
17
20 / 11
7. MKP Szczecinek
11
17
19 / 11
8. Kluczevia Stargard
11
16
20 / 16
9. Rasel Dygowo		
11
15
12 / 21
10. Arkadia Malechowo 11
14
16 / 18
11. Osadnik Myślibórz
11
14
17 / 22
12. Gryf Polanów		
11
13
9 / 17
13. Sparta Węgorzyno
11
13
15 / 20
14. Olimp Gościno
11
13
14 / 20
15. Gryf Kamień Pom.
11
11
12 / 20
16. Ina Goleniów
11
8
15 / 23
17. Dąb Dębno		
11
4
7 / 32
18. Drawa Drawsko Pom. 11
2
14 / 39

Krytno

Spotkania z przyrodą

Już od czerwca br. mieszkańcy wsi Krytno biorą udział
w różnorodnych działaniach
proekologicznych i zajęciach
rekreacyjno
- edukacyjnych
rów był rozegrany Finał Pucharu
Polski Seniorów w Badmintona, o tematyce przyrodniczej
oraz mecze pokazowe w których realizując zadania projektu
z reprezentantami Polski można „Rendez – vous z przyrodą”.
było zmierzyć się na korcie.
W trakcie trwania turnieju dodat- Dzięki dofinansowaniu prokowo były rozegrane liczne kon- gramu „Działaj Lokalnie” IX
kursy i gry sprawnościowe dla 2016 w ramach Polsko-Amedzieci. Był też rozegrany mecz rykańskiej Fundacji Wolności
pokazowy pomiędzy najlepszą
realizowanym przez Fundację
naszą parą deblową olimpijczyNauka
dla Środowiska z Koków z Rio Przemysławem Wacha
szalina
w wysokości 4.500
- Adamem Cwalina, a reprezentantami Rosji z Rio Vladimirem złotych, odbyło się już kilka inIwanowem – Ivanem Sozonovem teresujących zajęć i wspólnych
spotkań oraz będą kolejne.
wygrali Rosjanie 2:1.
Od przyszłego roku, promocja Za nami już pierwsza tura zabadmintona tego typu odbędzie jęć plastycznych – warsztaty
się też przy współudziale zawod- decoupage i zajęcia terenowe z
ników i licencjami PZBad. (AL)
rozpoznawania rodzimych, le-

śnych drzew i krzewów. Wykonano także prace porządkowe
przy stawie i w lesie, i zebrane
zostały śmieci zalegające tamtejsze środowisko.
Zgłosiliśmy do Nadleśnictwa Karnieszewice, z którym
rozpoczęliśmy współpracę w
zakresie edukacji leśnej, konieczność naprawy zniszczonej
tablicy informacyjnej jedynego
nieożywionego pomnika przyrody pobliskiego lasu – głazu
o nazwie „Piekielny kamień” o
obwodzie 820 centymetrów, do
którego dotarliśmy przy okazji
poszukiwania lokalnych okazów drzew kwalifikujących się
na pomniki przyrody.
W zorganizowanej, w dniu 08
października wycieczce przyrodniczo – krajoznawczej do
Wielina i Warcina, wycieczce

wzięło 40 osób, w tym 13 dzie- miejscowości z wykorzystaniem drona. Planowane są takci.
Zobaczyliśmy rezerwat przy- że kolejne zajęcia plastyczne z
rody „Wieleń” i zabytkowy wykorzystaniem makulatury i
kościół w Wielinie oraz w zasuszonych roślin. Wiele naWarcinie: sale dawnego pałacu szych prac ozdobi naszą małą
Bismarcka, ośrodek leczenia świetlicę. Zamierzamy także
ptaków drapieżnych i piękny, stworzyć ścieżkę spacerową
stary park.
wzdłuż fragmentu brzegu staAktualnie trwa konkurs na na- wu z postawieniem na niej „łazwę terenu nad stawem, który weczki pokoleń”.
został wykonany na cele rekre- Realizatorzy projektu „Rendez
acyjno - wypoczynkowe przez – vous z przyrodą” wierzą, że
aktywną grupę mieszkańców wszystkie działania podejmoKrytna latem ubiegłego roku, wane w trakcie jego realizacji
w ramach programu „Działaj będą okazją do wspólnego,
Lokalnie” IX 2015. Samodziel- częstszego spędzania czasu, a
nie tworzymy również logo tym samym do większej intenaszej wsi na potrzeby pro- gracji środowiska oraz pozwojektu do promowania naszej lą nabyć nowe umiejętności i
miejscowości. Przed nami bo- wiedzę o lokalnym środowisku
wiem wykreowanie pocztówki przyrodniczym.
z Krytna i filmu o walorach
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