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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Stoją od lewej: Jacek Jachimowski, Aleksandra i Tomasz Nowak, Elżbieta Sekuła, Mateusz Wąsowski (odbierał nagrodę w imieniu nagrodzonego ojca Mirosława Wąsowskiego), ksiądz Marek Roskowiński,
Marian Hermanowicz, Tomasz Sobieraj, Józef Wilk oraz Grzegorz Lipski.

Początek roku to tradycyjnie
czas, gdy w Gminie Polanów
odbywa się Samorządowe
Spotkanie Noworoczne dla
samorządowców, przedsiębiorców i ludzi, którzy
aktywnie działają na terenie
gminy Polanów.

W tym roku uroczystość miała fów Ziemi Polanowskiej, czyli
miejsce w czwartek 31 stycznia najważniejszych
wyróżnień
2019 roku w sali koncertowej osobom, które miały w ubiePolanowskiego Ośrodka Kultu- głym roku największy wpływ
ry i Sportu.
na rozwój Miasta i Gminy PoSamorządowe Spotkanie No- lanów
woroczne to doskonała okazja
Czytaj na str. 2 i 3
na wręczenie przyznanych Gry-

Polanów

VI Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019 roku po raz szósty wyruszył
polanowski Orszak Trzech Króli. Do Orszaku
mógł przyłączyć się każdy.
Jak powiedział Burmistrz Polanowa Grzegorz
Lipski: „Dzisiaj, każdy z nas może być Królem,
wystarczy tylko założyć koronę”. Po uroczystej

Mszy świętej w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP z Rynku Miejskiego tuż za Mędrcami ze
Wschodu barwny i rozśpiewany korowód rozpoczął radosną 3 kilometrową podróż na Świętą
Górę Polanowską – zwaną Polanowskim Betlejem, by kolędując złożyć pokłon Nowonarodzonemu Dziecięciu.
Czytaj na str. 4
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Gryfy

Polanów

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dla Renaty Gierszewskiej
Renata Barbara Gierszewska, wieloletni Skarbnik
Gminy Polanów została
odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę
za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie
obowiązków, wynikających z pracy zawodowej.

1976 roku jako stażysta.
przeszła drogę od instruktora po inspektora.
28 listopada 1990 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy, które
to stanowisko piastowała do
chwili przejścia na emeryturę w roku 2018.
Tworzyła strukturę finansoOdznaczenie nadane przez wą Gminy po reformie saPrezydenta RP. odebrała z morządowej w roku 1990.
rąk Wicewojewody Marka Przez cały okres pracy dała
Subocza.
się poznać jako sumienny i
W tym szczególnym wyda- bardzo obowiązkowy prarzeniu pani Renacie towa- cownik oraz strażnik finanrzyszył Burmistrz Polanowa sów i budżetu Gminy PolaGrzegorz Lipski.
nów.
Pani Renaty Barbara Gierszewska na swoim koncie
Pani Renacie serdecznie
ma ponad 40 letni staż pracy
gratulujemy i życzymy
w Urzędzie Miejskim w Po- dużo zdrowia i uśmiechu
lanowie, z czego prawie 28 na zasłużonej emeryturze.
lat na stanowisku Skarbnika
Gminy Polanów.
Pani Renata Gierszewska Polanów
podjęła pracę w Urzędzie
Miejskim w Polanowie w

Polanów

Centrum przesiadkowe już działa

W Polanowie już działa nowe Centrum Przesiadkowe. Podróżni oczekujący na autobusy mogą
korzystać z przeszklonej poczekalni. Obok został usytuowany parking oraz stanowiska
na rowery. Nowoczesna bryła obiektu oraz zagospodarowane place wokół niego całkowicie
zmieniły oblicze tej części miasta.
- Czuje się tu powiew XXI wieku - mówią napotkani mieszkańcy Polanowa.

Przetargi
zapowiadają
inwestycje

Kolejne inwestycje szykują się na terenie gminy
Polanów.
Właśnie ogłoszono przetargi
na ich realizację.
Już wiadomo, że obok zbiornika wodnego przy ul. Wolności powstanie teren rekreacyjno – turystyczny.
Między innymi znajdą się
tu: boisko, plac zabaw, ławki, itd.
Zakończenie inwestycji jeszcze w tym roku. Inwestorem
jest Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu.
W tym też roku gmina Polanów zamierza zagospodarować plac przystankowo-rekreacyjny przy ulicy Zacisze
w Polanowie (m.in. będą tam
ławki, stoły, miejsce do grilowania itd.) oraz zbudować
plac zabaw w Żydowie.
Więcej w kolejnych wyda(r)
niach PWS.

dokończenie ze str. 1

Początek roku to tradycyjnie czas, gdy w
Gminie Polanów odbywa się Samorządowe
Spotkanie Noworoczne
dla samorządowców,
przedsiębiorców i ludzi,
którzy aktywnie działają
na terenie gminy Polanów.

dyrektorzy i kierownicy
jednostek samorządowych,
przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i
instytucji, duchowni, radni powiatowi i gminni i
mieszkańcy Polanowa.
Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, który
w specjalnej prezentacji
omówił pracę i osiągnięcia polanowskiego samorządu jakie się dokonały w
2018 roku.

W tym roku uroczystość
miała miejsce w czwartek
31 stycznia 2019 roku w
sali koncertowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Samorządowe Spotkanie
Sportu.
Noworoczne to również
doskonała okazja na wręW tym roku, wśród za- czenie przyznanych Gryproszonych gości znaleźli fów Ziemi Polanowskiej,
się m.in.: Wicemarszałek czyli najważniejszych wyWojewództwa Zachodnio- różnień osbom, które miapomorskiego - Tomasz ły w ubiegłym roku najSobieraj i Starosta Kosza- większy wpływ na rozwój
liński - Marian Hermano- Miasta i Gminy Polanów
wicz. Ponadto obecni byli

W tym roku Gryfy
w kategorii aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Sz.P. Marian Hermanowicz
Starosta Koszaliński

Za aktywność i wsparcie
działań na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta
i gminy Polanów
Pan Marian Hermanowicz
- Starosta Koszaliński, aktywnie wspiera i osobiście
zabiega o równomierny
rozwój gmin w Powiecie
Koszalińskim.
Dzięki dobrej współpracy
z Powiatem Koszalińskim
w gminie Polanów zreali-

zowano szereg ważnych
inwestycji drogowych oraz
inicjatyw społecznych i gospodarczych.
Podstawą wszelkich podejmowanych działań jest
zawsze wola współpracy i
osobista życzliwość Pana
Starosty dla zgłaszanych
potrzeb i zamierzeń realizowanych na rzecz mieszkańców miasta i gminy
Polanów.

w kategorii aktywność na rzecz wspólnoty samorządowej

Sz.P. Tomasz Sobieraj
Wicemarszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Za aktywność i wsparcie Pan Tomasz Sobieraj - Widziałań na rzecz wszech- cemarszałek Województwa
stronnego rozwoju miasta Zachodniopomorskiego,
i gminy Polanów
aktywnie wspiera i osobiście zabiega o równomier-

Gmina Polanów

Zmiana wysokości opłat - nowe stawki za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Ilość odpadów wytworzona w gminie Polanów w roku 2018
W roku 2018 na terenie gminy Polanów wytworzono
łącznie 2099,12 ton odpadów (wzrost o 14,8 ton w
porównaniu do roku 2017),
z czego 75% to odpady
zmieszane, aż 9% to odpady
wielkogabarytowe i opony, a
resztę 16% stanowią tworzywa sztuczne, metale, szkło,

odpady budowlane, odpady dów w gminie Polaopakowaniowe, papier.
nów
Szacunkowo na jednego Od stycznia bieżącego roku
mieszkańca gminy przypada- na skutek zmian w przepiło średnio 320 kg zebranych sach powszechnie obowiąodpadów komunalnych.
zujących, w gospodarce
W porównaniu z rokiem odpadami obowiązują nowe
2017, ilość odpadów ko- zasady. W wyniku m.in. zamunalnych wytworzonych ostrzenia przepisów dotyprzypadających na 1 miesz- czących
magazynowania
kańca wzrosła o 4 kg.
odpadów, wzrostu kosztów
Wzrost cen za zagotransportu oraz wzrostu
spodarowanie odpastawki opłaty marszałkow-

skiej za składowanie odpa- przypadku odpadów zbie- dy spowodowany jest czyndów firmy zajmujące się od- ranych selektywnie oraz 24 nikami na które gmina nie
biorem odpadów podniosły zł za jednego mieszkańca w ma wpływu.
ceny świadczonych usług.
przypadku gdy odpady nie Przede wszystkim jest to
Uchwałą nr IV/23/19 z dnia są zbierane w sposób selek- zmiana regulacji prawnych
30 stycznia 2019 r. Rady tywny.
oraz wzrost kosztów zagoMiejskiej w Polanowie Ww. uchwała reguluje rów- spodarowania odpadów w
zmieniono stawkę opłaty za nież wzrost cen i ustala RIPOK w Sianowie (Rezagospodarowanie odpadów stawkę za pojemnik na nie- gionalna Instalacja Przetwakomunalnych na terenie ruchomościach niezamiesz- rzania Odpadów KomunalGminy Polanów i ustalono kałych na których powstają nych).
Zmienione stawki obowiąstawki w wysokości 16 zł odpady.
zują od 1 marca 2019 r.
za jednego mieszkańca w Wzrost stawek cen za odpa-
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foto. Aleksander Andrzejewski

Ziemi Polanowskiej otrzymali:
ny rozwój województwa czych. Podstawą wszelkich w kategorii Przedsiębiorzachodniopomorskiego i na- podejmowanych działań jest stwo
szego regionu. Dzięki do- zawsze wola współpracy i
Sz.P. Aleksandra
brej współpracy z naszym osobista życzliwość Pana
i Tomasz Nowak
województwem w gminie Wicemarszałka dla zgłaszaFirma HandlowoPolanów
zrealizowano nych potrzeb i zamierzeń
Usługowa
szereg ważnych inwestycji realizowanych na rzecz
drogowych oraz inicjatyw mieszkańców miasta i gmiPELIKAN
społecznych i gospodar- ny Polanów.
Za aktywność i wszechstronne działania na rzecz
w kategorii Przedsiębiorstwo
rozwoju obszarów wiejSz.P. Mirosław Wąsowski
skich oraz promocję potencjału przyrodniczego
Usługi Transportowe MARO TUR
Za aktywność i wszech- Działalność usługowa trwa- miasta i gminy Polanów
stronne działania na rzecz le wpisała się w krajobraz Państwo Aleksandra i Torozwoju obszarów wiej- gospodarczy miasta i gminy masz Nowakowie prowadzą
skich oraz pozytywne kreując przy tym pozytywny usługową działalność ofekształtowanie wizerunku wizerunek gospodarczy na- rującą szeroki asortyment
gospodarczego miasta i szego regionu i oddziałując produktów zoologicznych
gminy Polanów
na kształtowanie przyjazne- oraz wędkarskich, a także
Pan Mirosław Wąsowski go klimatu inwestycyjnego pielęgnacyjnych dla zwiedziałalność
gospodarczą oraz rozwój lokalnej przed- rząt domowych. Państwo
Aleksandra i Tomasz są akpod firmą MARO TUR siębiorczości.
prowadzi
nieprzerwanie Firma Pana Mirosława Wą- tywnymi uczestnikami życia
od ponad 20 lat świadcząc sowskiego to firma spo- społecznego naszej gminy.
przewozowe usługi trans- łecznie
odpowiedzialna, Wspierają wszelkie inicjaportowe. Firma Maro TUR która aktywnie włącza się tywy, które służą ochronie
jest także podmiotem, który w proces wspierania roz- zwierząt, zapewniają opiekę
obsługuje turystykę krajową woju obszarów wiejskich
i zagraniczną.
sponsorując wiele inicjatyw
Posiadana i stale unowo- podejmowanych na rzecz
cześniana flota pojazdów wyrównywania szans edupozwala zapewnić wysoki kacyjnych,
kulturalnych,
poziom świadczonych usług sportowych mieszkańców
transportowych.
miasta i gminy Polanów.

foto. Aleksander Andrzejewski

nad zwierzętami bezdomnymi i uczestniczą - pośrednicząc w ich adopcji. Jako aktywni wędkarscy działacze
Polskiego Związku Wędkarskiego biorą czynny udział
w organizacji wszechstronnych działań związanych z
rozwojem rekreacji i popularyzacją wędkarstwa.
W ramach prowadzonej działalności wspierają
działania promujące potencjał
przyrodniczy i turystyczny
gminy Polanów, co służy
rozwojowi turystycznemu
gminy Polanów.

w kategorii instytucja

Przedszkole Gminne w Polanowie

Za
aktywną i profesjonalną działalność na rzecz
najmłodszych oraz promocję i integrację wśród społeczności miasta i gminy
Polanów
Przedszkole Gminne w Polanowie jest publiczną jednostką oświatową, dla której
organem prowadzącym jest
Gmina Polanów.
Zapewniane
wychowanie
przedszkolne spełnia społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw potrzebom
w zakresie rozwoju opieki
przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców miasta i
gminy Polanów.

Oferta zajęć rozwijających
jest stale poszerzana, co
przekłada się na podniesienie jakości pracy przedszkola.
W ramach prowadzonej
działalności
środowiskowej
przedszkole oddziałuje społecznie i integruje
społeczność miasta i gminy
Polanów wokół podejmowanych inicjatyw odbywających się cyklicznie - Gminne
Mikołajki Dużego i Małego
Przedszkolaka lub aktywnie
uczestnicząc z przedszkolakami w gminnych imprezach lub wydarzeniach kulturalnych.

w kategorii upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy
GRAD w Polanowie

Za aktywną działalność na
rzecz upowszechniania sportu
i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i
gminy Polanów
Stowarzyszenie
Uczniowski
Klub Sportowy GRAD w Polanowie, którego prezesem jest
Pan Jacek Jachimowski od wielu lat bierze aktywny udział w
działaniach na rzecz promocji
sportu i aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów.
Na początku swojej działalności
od 2005r. klub oferował naukę
gry w szachy natomiast od 2014r.
już pod nazwą GRAD rozszerzył swoją działalność oferując
uczniom rozwijanie zainteresowań w sekcjach: szachowej,

strzeleckiej i zapaśniczej.
Stowarzyszenie
Uczniowski
Klub Sportowy GRAD, bierze
udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na poziomie
międzyszkolnym, regionalnym i
krajowym. Na przestrzeni ponad
14-letniego okresu działalności
klub zrzeszył łącznie ponad 250
dzieci i młodzieży, a obecnie liczy 90 zawodników. Prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego GRAD przy Zespole
Szkół Publicznych w Polanowie
stanowi ważny element prowadzonej dla uczniów szkoły i liceum pracy edukacyjno-wychowawczej. Jest także dowodem
zaangażowania w działania na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z
terenu miasta i gminy Polanów.

w kategorii inicjatywa społeczna

ks. Marek Roskowiński Szkolne Koło CARITAS

Za aktywną działalność i
realizację inicjatyw społecznych   na rzecz integracji społeczności miasta i gminy Polanów
Ksiądz wikariusz Marek Roskowiński od wielu lat aktywnie podejmuje wszechstronne
działania na rzecz lokalnej
społeczności prowadząc razem
z wolontariuszami Szkolne
Koło CARITAS. Jest inicjatorem wielu ważnych inicjatyw
społecznych, które pozytywnie wpływają na kształtowanie
postaw i wartości chrześcijań-

skich wśród dzieci i młodzieży.
Ks. Marek Roskowiński jest
pomysłodawcą i organizatorem
cyklicznie odbywającego się w
Parafii Polanów Festiwalu Piosenki Religijnej. Aktywnie zabiega o pozyskiwanie środków
na działalność koła. Podejmowane działania wpisują się w
promocję potencjału społecznego miasta i gminy Polanów
integrując przy tym lokalną
społeczność do działań wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Polanów.
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VI Orszak Trzech Króli w Polanowie

foto. Aleksander Andrzejewski

foto. Aleksander Andrzejewski

dokończenie ze str. 1

Z roku na rok coraz większa ilość osób bierze udział
w uroczystości.
Polanowski Orszak Trzech
Króli stał się prawdziwą
atrakcją dla mieszkańców,
przyjaciół i turystów gminy
Polanów, których przyciągają wielobarwne i bogate stroje Trzech Króli na koniach,
Heroda (w którego od wielu
lat wciela się Burmistrz Polanowa), dworzan i dwórek,
pasterzy, aniołów i diabłów

a także owieczki, osiołki, Komisja przyznała dwa trzewykonywana na żywo mu- cie miejsca, przypadły one
zyka, uliczne jasełka oraz w udziale ex aequo świetliwspólne śpiewanie kolęd i cy wiejskiej w Bożenicach i
oraz rodzinie Prądzyńskich.
noworoczne życzenia.
W tym roku po raz pierwszy
zorganizowano konkurs na
Gwiazdę Betlejemską, którego laureaci zostali nagrodzeni podczas finału Orszaku na
Świetej Górze Polanowskiej.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęła rodzina Grad ze
Świerczyny, drugie miejsce
zajęła Wanessa Lebioda.

Organizatorami
Orszaku
Trzech Króli Polanów –
Święta Góra Polanowska są:
Burmistrz Polanowa, Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Polanowie, OO Franciszkanie ze
Św. Góry Polanowskiej oraz
Nadleśnictwo Polanów.

Polanów

XXI Międzyszkolny Przegląd
Jasełek 2018

14 grudnia 2018 r. w świątecznie udekorowanej sali
Polanowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu odbył się
coroczny Międzyszkolny
Przegląd Jasełek.

też swoje przedstawienie dla
kolegów z klas I-III w czasie
Wigilii Szkolnych. W przygotowania zaangażowały się
również mamy małych artystów z klasy 2 A i 2 C, za co
serdecznie dziękujemy.
Zespół Szkół Publicznych w W kategorii dzieci starPolanowie reprezentowały szych wystąpiła liczna grudwie grupy.
pa: uczniowie klasy 2 LO,
Grupa dzieci młodszych: wspomagani przez uczniów
uczniowie klas 2 A i 2 C z klasy 6 B, 6 C, 8 B, 3 B
w przedstawieniu "Cud w gimnazjum. Przedstawienie
Betlejem" przygotowanym nosiło tytuł "Christmas Naprzez Panią Małgorzatę Żak tivity Play" i w całości było
oraz Panią Renatę Drewlę. odegrane w języku angielUczniowie zaprezentowali skim. Opiekunem tej grupy

były Panie: Dorota Wójcicka-Popowicz oraz Martyna
Ciuła. Oprawę muzyczną
przedstawienia przygotowała Pani Marzena Ziemiańska
z dziewczętami ze szkolnego
kółka wokalnego.
Obie grupy otrzymały wyróżnienia, dyplomy i symboliczne bombki.
Przedstawienia oceniała komisja w składzie: dr Lucyna
Maksymowicz, dr Marta Gliniecka oraz przewodniczący
jury Mirosław Gliniecki - aktor teatru Stop w Koszalinie.
Tekst: Dorota Wójcicka-Popowicz

foto. Aleksander Andrzejewski

Żydowo

Śpiewali kolędy i pastorałki, by
zdobyć Niebiańskiego Anioła.

20 stycznia 2019 roku w
kościele parafialnym w
Żydowie odbył się V Przegląd Kolęd i Pastorałek o
Niebiańskiego Anioła.
Przegląd zorganizowali: Proboszcz, Rada Parafialna i Zespół Caritas parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w
Żydowie. Patronatem Honorowym objęli go: Burmistrz
Polanowa, Burmistrz Bobolic, Wydział Katechetyczny
Kurii Biskupiej Koszalińsko
Kołobrzeskiej, Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu,
Dziekan Dekanatu Polanów.
Wystąpiło 35 wykonawców.

Najlepszym solistą wśród Pierwsze miejsce sród zeprzedszkolaków okazała się społów zdobył "Zespół raAlicja Pyra, wśród uczniów dość", GRAND PRIX - Chór
klas I-III - Zosia Joniec, "Provoices" ze Złocieńca, a
klas IV-VIII - Paulina Kli- nagrodę puliczności - zespół
mek, a gimnazjum i szkoły ze Szkoły Podstawowej w
średniej - Szymon Jendzio. Bukowie.
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Rekordowy wynik WOŚP

13 stycznia odbył się 27.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
podczas którego pieniądze
zbierane były na zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
W tym celu, na ulice całej

gminy Polanów wyszło 67
kwestujących wolontariuszy.
Aż 33 spośród nich to uczniowie ZSP w Polanowie!
W trakcie Finału zorganizowanego przez Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu odbywały się występy artystyczne, koncerty oraz licytacje. W

Polanów – Koszalin:

„Kolacja dla głupca”

przed dzień Finału zorganizowany został również turniej
piłki siatkowej jednostek OSP.
Udało się zebrać rekordową
kwote – 25 679, 34 zł.
Nie byłoby to mozliwe gdyby
nie zaangażowanie sponsorów,
osób i fdirm, którym z tego
mkiejsca chcelibyśmy podziękować.
Przede wszystkim składamy
serdeczne
podziękowania
dzielnym
wolontariuszom
kwestującym na rzecz 27. Finału WOŚP. Nie przestraszyli
się nieciekawej pogody i wyszli na ulice w naszej gminie.
Dzięki nim, kwota która zebraliśmy wynosi ponad 25 tys.
zł., co jest absolutnym rekordem. Ich wkład w ten wynik
jest przeogromny. Łącznie,

Seniorzy z gminy Polanów wybrali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie
na sztukę pt. „Kolacja dla głupca”. To jedna z najbardziej popularnych komedii światowego
teatru. Sztuka pełna zabawnych zmian sytuacji oraz ponadczasowego humoru sprawiła widzom wiele radości.

www.polanow.pl
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12 nowych Kół
Gospodyń Wiejskich

Rzeczyca Wielka, Świerczyna,
W Urzędzie Miejskim w PoWarblewo i Żydowo. KGW
lanowie odbyło się uroczyste
spotkanie organizowane przez to prężnie działające organizaBurmistrza Polanowa z przed- cje, dla których dominujące obszary działalności to kulinaria,
stawicielami Kół Gospodyń
rękodzieło i sztuki plastyczne.
sami kwestujący, zebrali bo- Wiejskich.
Koła
zrzeszają łącznie ponad
wiem ponad 18 tys. zł.
160 osób, zarówno kobiet jak
Na
terenie
gminy
Polanów
zaLicytacje przyniosły nam dowiązało się 12 Kół Gospodyń i mężczyzn, a członkowie tych
chód w wysokości 7 214,59 zł. Wiejskich działających w miej- organizacji aktywnie wspierają
Jeszcze raz wielkie dzięki. Do scowościach: Bożenice, Bukowo, przedsiębiorczość i działają na
Chocimino, Domachowo, Goło- rzecz poprawy sytuacji spozobaczenia za rok!
Sztab WOŚP w Polanowie. góra, Jacinki, Nacław, Rosocha, łeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin.
Im dziękujemy szczególnie:
Każde z 12 Kół Gospodyń
Wiejskich z gminy Polanów
* OSP Polanów,
* Make Up – Teresa Żuchowotrzymało pomoc finansową z
* Dwór Warblewo – Katarzyna
ska,
budżetu państwa w wysokości
Mażulis,
* Zakład Fryzjerski – Magdale3000 zł, przeznaczoną na re* „Pelikan” Aleksandra i Tona Opoń,
alizację własnych zadań statu* Optim,
masz Nowak,
towych.
* Animek Animator,
* Zakład Mechaniki Samocho* Akcja Animacja,
dowej – Kacper Droliński,
* Zespół „Remont”,
* Fast-Bud – Usługi Stolarskie,
* Piekarnia Bagietka,
* Max-Elektro – Robert Ką* Studio Fotografi In-Foto,
* Zespół Szkolny działający
* Fabryka Bombek Testpol,
przy ZSP Polanów,
dziela,
* Maced,
* Środowiskowy Dom Samopo- * Grupa Breakdance działająca
* Wiesław Lebioda,
mocy Oaza,
przy POKiS.
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Wspominamy wyd

Styczeń. Na początku stycznia do gminy Polanów zawitała delegacja z miasta partnerskiego Gedern. Celem wizyty było przekazanie pomocy pieniężnej dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku
przy ulicy Zacisze w Polanowie, który miał miejsce 22 listopada 2017 roku. Zbiórkę wśród mieszkańców Gedern zainicjowało Stowarzyszenie Partnerskie Gedern – Polanów. Udało się zebrać kwotę 15
tysięcy złotych na rzecz polanowskich pogorzelców. Symboliczny czek przekazano podczas niedzielnej mszy świętej w kościele parafialnym w Polanowie na ręce szefowej Caritasu Polanów Maryli Nikiel
– Tomaszewskiej. W imieniu poszkodowanych rodzin przedstawiciele władz samorządowych gminy Polanów złożyli serdeczne podziękowania niemieckim przyjaciołom za udzieloną pomoc.

Luty: Siedem reprezentacji sołectw z terenu gminy Polanów wzięło udział w Turnieju Piłki Halowej o Puchar
Burmistrza Polanowa.
Walka była bardzo zacięta, a zawodnicy mocno zmotywowani do zdobycia głównego trofeum. Wszystkie
drużyny spisały się wspaniale oddając się duchowi rywalizacji oraz zabawie. Ostatecznie wygrało sołectwo
Sowinko przed Kościernicą i Dadzewem. Królem strzelców został Adam Nader z Sowinka.
Kilka tygodni później drużyna Sołectwa Sowinko reprezentowała Polanów podczas III Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego – Mariana Hermanowicza. Spisała się znakomicie zajmując III miejsce wśród wszystkich sołectw powiatu koszalińskiego.

Marzec. W całej gminie Polanów świętowaliśmy Dzień Kobiet. W świetlicach i domach prywatnych
składano życzenia oraz odbywały się imprezy. Ta najważniejsza, w której uczestniczyło kilkaset kobiet, odbyła się w Domu Kultury w Polanowie. Tego wieczoru wypełnił się on po brzegi mieszkankami całej gminy. Wszystko to za sprawą organizowanego w tym dniu Koncertu oraz występu Kabaretowego
dla Pań z okazji uczczenia ich święta. Wieczór rozpoczął się występem zespołu „Nastrojeni”, porywając Panie do wspólnych śpiewów i zabaw w rytmach popularnych polskich jak i zagranicznych utworów.

Kwiecień. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał, opiewającą na 1.243.813 zł, umowę z firmą TEO Teofila Rowińskiego z Krytna, na budowę Centrum Przesiadkowego w Polanowie. Pierwsze prace
już ruszyły. Na inwestycję Gmina Polanów pozyskała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. Centrum Przesiadkowe wyposażone będzie w punkt informacyjny, poczekalnię, przechowalnię bagażu, parking rowerowy, zespoły sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, zadaszoną wiatę przeznaczoną
dla osób oczekujących na środki transportu.

Maj. Dzień Strażaka był okazja, aby oficjalnie przekazać do użytkowania nową remizę OSP Żydowo.
Zorganizowana z tej okazji uroczystość zgromadziła licznie przybyłych mieszkańców całej gminy Polanów oraz wielu znamienitych gości, wśród których między innymi widzieliśmy: Piotra Zientarskiego –
senatora RP, Stefana Romeckiego – Posła RP, generałów pożarnictwa z Polski i Ukrainy, przedstawicieli
władz gminy Polanów oraz Powiatu Koszalińśkiego, strażaków z Polski i Niemiec.
Piękna uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w Żydowie. Następnie uczestnicy przenieśli się na plac przy nowej remizie,
gdzie oprócz uroczystego otwarcia, także uroczyście przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Czerwiec. Imponująco wypadło tegoroczne rozpoczęcie wakacji. „Noc Świętojańska nad Zalewem” impreza od wielu organizowana w Polanowie, w tym roku wzbogacona została „II Sobótkowymi Prezentacjami Zespołów, Kapel i Twórców Ludowych Powiatu Koszalińskiego”. Pod tym właśnie hasłem, 23
czerwca odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej. Nad malowniczo położonym zalewem stanęła scena
plenerowa, na której zaprezentowało się 16 zespołów folklorystycznych. Dla licznie zebranej publiczności była to niebywała uczta kulturalna.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: styczeń - luty 2019
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darzenia 2018 roku

Lipiec. Już po raz 30. motocykliści z całej Polski bawili się „Nad Zalewem” w Polanowie. Urodziny Międzynarodowego Zlotu Motocykli były obchodzone w szczególny sposób. Otwarcia dokonali włodarze
miasta w osobach Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego, zastępcy Burmistrza Polanowa Piotra
Górniaka oraz dyrektora POKiS-u Feliksa Kostrzaka. Wśród wystrzału petard na scenie pojawił się
płonący tort, którym poczęstowani zostali uczestnicy zlotu. Na tak dostojną uroczystość został zaproszony Irek Bieniek - inicjator zlotów w Polanowie. Pojawiły się wspomnienia, a niektórym to i nawet
łezka w oku się zakręciła, bo 30 lat to przecież wspaniała i obfita w wydarzenia historia. Niesztampowa była także parada motocykli. W tym roku została jej nadana nazwa: „Parada dla Niepodległej”
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Październik. Miesiąc zdominowały wybory samorządowu VIII Kadencji. W wyborach burmistrza Polanowa
zwyciężył Grzegorz Lipski, któremu zaufało 2463 osób czyli prawie 71 procent uprawnionych do głosowania
mieszkańców gminy. Na zdjęciu powyżej polanowscy samorządowcy (w tym radni Rady Miejskiej w Polanowie
VIII kadencji).
Stoją od lewej: Piotr Górniak – Zastępca Burmistrza, Dorota Buczkowska-Szalbierz – Sekretarz, Marzena
Dzierżyńska, Marta Kleinszmid – Skarbnik, Mirosław Gajek, Daniel Werner, Agnieszka Zelik, Paweł Litwin, Piotr
Wodyk, Przemysław Szelerski, Czesław Kruszyński – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, Janusz
Parszczyński, Roman Margielewski, Grzegorz Lipski – Burmistrz Polanowa, Siedzą: Jerzy Landowski, Wioleta
Konieczna, Andrzej Ryłyk, Dorota Wójcicka-Popowicz, Józef Wilk – Przewodniczący Rady, Maria Pokorska.

Sierpień. Sołectwo Żydowo, zgłoszone przez Gminę Polanów, do konkursu „Piękna Zachodniopomorska Listopad. Tradycją w stały się uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości. UroczystoWieś 2018”, zdobyło zaszczytne III miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł. Fakt ten cieszy szczegól- ści rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, skąd
nie, tym bardziej, że konkurencja była bardzo duża a beneficjentami konkursu organizowanego przez Mar- uczestnicy z pocztami sztandarowymi w obecności władz samorządowych: Burmistrza Polanowa
szałka Województwa mogło być nawet ponad 60 zachodniopomorskich wsi. Złożony wspólnymi siłami Grzegorza Lipskiego, Zastępcy Burmistrza Piotra Górniaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Posamorządu i sołectwa, kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał przychylność Kapituły Konkursowej, lanowie Józefa Wilka, Wicestarosty Powiatu Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego oraz przedstaktóra przed podjęciem decyzji, odwiedziła Żydowo w celu przeprowadzenia „wizji lokalnej”.
wicieli duchowieństwa, zaproszonych gości i mieszkańców, przeszli na Rynek Miejski. Tam, odbyła się
- Pokazaliśmy wówczas walory reprezentującej naszą gminę wsi. Ocenie podlegały: dbałość o estetykę i oficjalna część obchodów, zainaugurowana przez Szkolną Orkiestrę Dętą. Po wspólnym odśpiewaniu
ład przestrzenny, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania inwestycyjne, środowiskowe i społeczne Hymnu Narodowego i podniesieniu flagi państwowej wysłuchano wystąpień okolicznościowych i urona rzecz zmiany wizerunku wsi, podejmowane działania wzmacniające tożsmość lokalną i aktywizację czystego apelu, nawiązujących do historii Polski.
mieszkańców, inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa - mówi Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa.

Wrzesień. W sobotę 15 września w Polanowie odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 Mszą świętą Kościele p. w. WNMP w Polanowie. Tradycyjnie podczas nabożeństwa odbyło się święcenie wieńców dożynkowych i wręczenie chleba. Przez cały czas trwania
imprezy zainteresowaniem wśród uczestników dożynek cieszyły się stoiska gminne i towarzyszące,
wśród nich także Powiatu Koszalińskiego, w którym można było skosztować lokalnych potraw przygotowanych przez mieszkańców biorących udział w konkursie „Z wody z lasu i z zagrody”..

Grudzień: W sobotnie popołudnie 22 grudnia na placu pod namiotem przy ulicy Stawnej w Polanowie
najmłodsi mieszkańcy gminy Polanów zostali zaproszeni do Zagrody Świętego Mikołaja. Można było
usiąść w wygodnych saniach, napisać i wysłać do świętego Mikołaja, wziąć udział w licznych zabawach
i konkursach oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.
Największą jednak atrakcją był żywy renifer, który zachwycił dzieci. Podczas trwania imprezy, każde
dziecko otrzymało słodki podarunek. Organizatorami imprezy byli: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Polanowie, Zakład Usług Komunalnych w Polanowie oraz Darłowska Lokalna Grupa
Rybacka.
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List do Marszałka Piłsudskiego Synapsik

Informujemy, iż rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy list do Marszałka
Józefa Piłsudskiego.

Konkurs był jedną z form obchodów w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie 100lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uczniowie klas IV-VIII mieli
za zadanie poznać fakty z życia
adresata listu oraz zastanowić
się nad tym, co mogliby mu

powiedzieć o współczesnej
Polsce.
Gratulacje dla zwycięzców oraz

wszystkich uczniów biorących
udział w konkursie.
Tekst: Mirosława Pusz

Jury konkursu, A. Kamowska i M. Pusz, po analizie prac
pod względem formalnym, tematycznym, a także graficznym wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce
Kornelia Wnukowska - kl.
Zuzanna Stec - kl. 7 A
7A
II miejsce
Daria Nagła - kl. 5 C
Wyróżnienie
III miejsce
Maja Palikowska - 7 A
Kornelia Malepsza - kl. 6 C

Polanów

Handmade? - Naturalnie! 2018

Polanów

Borelioza tematem
Men Klas II „Nocy biologów”

W październiku 18
uczniów klas II z Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie wzięło udział w
Ogólnopolskim Konkursie
Przedmiotowym Synapsik
MEN.
Dzieci rozwiązywały test
wielokrotnego
wyboru
składający się z 20 pytań z
edukacji zintegrowanej. W
styczniu otrzymaliśmy wyniki tegoż konkursu. Uczestnicy mogli maksymalnie
uzyskać 39 punktów. Miło
mi poinformować, że nasi
uczniowie poradzili sobie
doskonale (wyniki w tabeli
poniżej)
Co ważne dla reszty uczestników
tego
konkursu
przedmiotowego
najsłabsze wyniki to 31 pkt. czyli
rozwiązywalność na 64,3
%. Wszyscy laureaci oraz
uczestnicy konkursu otrzymali stosowne nagrody i
dyplomy. Wszystkim serdecznie gratuluję. Czekamy
teraz na wyniki kolejnego
konkursu, ponieważ klasy
drugie bardzo chętnie i licznie biorą udział w tego typu
przedsięwzięciach.

Małgorzata Żak
W Zespole Szkół Publicznych w Polanowie wręczono nagrody w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową
wykonaną z naturalnych komponentów „Handmade? - Naturalnie!”. Otrzymali je: Amelia Kalicka (klasa
Laureaci konkursu
II SP Polanów, filia Nacław), Julia Markowska (klasa II SP w Bukowie), Zofia Olejnik (klasa II SP w Polanoz ZSP Polanów:
wie), Dagmara Bednarz (klasa VII SP Polanów), Miłosz Frączkiewicz (klasa VIII SP Warcino)
II miejsce
Wiktor Czarkowski (klasa VIII SP Polanów). Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Klaudia Dziedziak (kla- Milena Żórawicka
2a
sa I SP w Polanowie), Konrad Krauze (SP Warcino), Blanca Ślusarska (klasa VI SP Warcino), Zuzanna
Stec (klasa VII SP Polanów), Emilia Michno (klasa IV SP Polanów), Jagoda Radkowska (klasa V SP Po- 38 pkt. (99,9%)
lanów), Zuzanna Olejnik (klasa IV SP Polanów), Amelia Gryguła (klasa III gimnazjum w Polanowie), Maria III miejsce
- Jakub Maculewicz 2a
Stec (klasa III gimnazjum w Polanowie), Julia Sawicka (klasa V SP Lejkowo).
37 pkt. (98,9%)
- Aleksander Szalbierz 2a
Polanów
37 pkt. (98,9%)
IV miejsce
- Emilia Prądzyńska 2c
36 pkt. (97, 3%)
- Jakub Kasprzycki
2c 36 pkt. (97, 3%)

Konkurs Języka Angielskiego How Do You Spell It 2018

Już po raz trzeci
uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
byli uczestnikami
ogólnopolskiej akcji pod
nazwą „Noc Biologów”.
11.01.2019 r. wzięli udział
w edukacyjnych zajęciach
zorganizowanych przez Wydział Biologii Uniwersytetu
Szczecińskiego.
Jednym z poruszanych zagadnień była borelioza –
choroba wywołana przez
bakterie – krętki z rodzaju
Borreliaceae.
Dowiedzieliśmy się jakie choroby są
wywołane przez poszczególne gatunki tych bakterii,
w jaki sposób może dojść
do zakażenia, jakie badania
przeprowadza się w celu
diagnostyki, kiedy leczenie
jest skuteczne oraz jak w
tym pomaga badanie kleszcza przenoszącego te chorobotwórcze mikroorganizmy.
(Więcej informacji na stronie http://badaniekleszcza.
usz.edu.pl).
Tematem zajęć były również
choroby zwierząt domowych.

Uczniowie dowiedzieli się
jakie pasożyty zewnętrzne
i wewnętrzne mogą zarazić
psa lub kota, w jaki sposób
to następuje, jak zapobiegać
zarażeniom zwierząt domowych a jednoczenie jak
zapobiegać pasożytniczym
chorobom odzwierzęcym u
ludzi. Uczestnicy również
obejrzeli pod mikroskopem
różne gatunki pasożytów.
Ciekawy był również pokaz
multimedialny bezkręgowców wodnych połączony z
obserwacją makro i mikroskopową. Przyglądaliśmy
się szczegółom budowy ważek, jętek, chruścików i wielu innych przedstawicieli.
Poznaliśmy przystosowania
tych zwierząt do środowiska
i dowiedzieliśmy się wielu
ciekawostek z ich życia.
Na
zakończenie
zajęć
uczniowie otrzymali broszury informacyjne z zakresu
profilaktyki chorób pasożytniczych oraz pamiątkowe
zaświadczenia o udziale w
zajęciach.
Tekst: Emilia Pyżuk

Polanów

IV Gminny Konkurs Recytatorski

Za nami finał konkursu
języka angielskiego, cyklicznie organizowanego przez
Zespół Szkół Publicznych
oraz Nadleśnictwo Polanów.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było: Las, lekiem na wszystkie bolączki
czyli „Forest the cure for all
ills.”
To już siódma edycja konkursu.
Uczestnicy, jak co roku, mogli
spotkać się w Leśniczówce w
Rzeczycy, gdzie odbyły się finałowe zmagania.

Uczestniczyli w nich uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Miastku, ze Szkoły Podstawowej w Korzybiu, z Gimnazjum
w Kępicach oraz Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie.
Impreza ta jest zwieńczeniem
tegorocznych Dni Różnorodności Biologicznej, które co
roku organizuje Nadleśnictwo
Polanów.
Dla najlepszych zostały przygotowane cenne nagrody, których
fundatorem jest Nadleśnictwo
Polanów.

W konkursie
uczestniczyło 15 osób.
Wyniki końcowe:
I - Magdalena Dworakowska;
II - Amelia Szewc;
III - Aleksandra Frąckiewicz;
IV - Natalia Laska;
V - Julia Urbańska;
VI - Agata Kabulska;
VII - Sandra Czaprewska;
VIII - Filip Prendecki;
IX - Patrycja Brzozowska;
X - Kamil Follehr;
XI - Amelia Płaczkowska;
XII - Igor Wójcik;
XIII - Magdalena Hełminiak;
XIV - Oliwia Narkowicz;
XV - Zuzanna Leszczyńska

W ramach Dni Patrona
Szkoły (W.S. Reymont) w
Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie zorganizowano konkurs twórczości
z twórczością Polskiego
Noblisty
Zgodnie z regulaminem
Konkursu, uczniowie klas
IV-VI prezentowali fragment „Marzyciela”, klasy
VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum – „
Z ziemi chełmskiej”, nato-

miast liceum- fragment powieści „Chłopi”.
W zmaganiach konkursowych wzięli udział reprezentanci Szkoły Podstawowej z
Żydowa, MOW z Polanowa
oraz ZSP z Polanowa.
Komisja oceniająca recytację uznała, że wszyscy prezentujący wykazali się w
tym roku bardzo wysokim
poziomem przygotowania i
talentem (wyniki konkursu
obok)

Spośród uczniów
klas VII i VIII, nagrody
zdobyli:
1. miejsce – Zuzanna
Ciecierska
2. miejsce – Kornelia
Wnukowska i Wiktor
Kaszubowski
W kategorii klas trzecich
gimnazjum przyznano
nagrody następująco:
1. miejsce – Zuzanna
Stankiewicz
2. miejsce – Wiktoria
Małachowska i Angelika Zaworska
3. miejsce – Jakub Denis
W kategorii liceum – 1.
miejsce oraz Nagrodę
Publiczności zdobyła Kaja
Rylik.
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Polanów

Dopalacze i inne
zabijacze

Szkolne sprawy

Koszalin

Powiatowy
Konkurs
Plastyczny

Kozucha Kłamczucha

8 stycznia 2019 r. uczniowie klas I-III Szkoły
Podstawowej im. Danuty
Siedzikówny w Polanowie
obejrzeli przedstawienie
na podstawie bajki Janiny
Porazińskiej „Kozucha
Kłamczucha” w wykonaniu teatrzyku kukiełkowego.
Dzieciom bardzo podobała
się pouczająca bajka o pewnej sprytnej kózce, która dla
zabawy i swojej wygody
kłamała jak najęta.
Skłonność do kłamstwa
omal nie doprowadziła jej
do zguby.
Pewna gospodyni kupiła
sobie kozę, która okropnie
kłamała.
Do pasienia kozy została
przyjęta Zazulka. Zazulka starannie zajmowała się
zwierzęciem, jednak koza
zawsze mówiła gospodyni,

ze jest głodna i spragniona.
Rozzłoszczona pani wygnała Zazulkę. Następnego
dnia sama poszła paść zwierzę. Po powrocie do domu
koza po raz kolejny kłamała. Przed złością gospodyni
koza uciekła do lasu. Zajęła
dom lisa, wypędzając go z
niego. Pomóc lisowi próbował wilk, niedźwiedź i jeż.
Temu ostatniemu się udało.
Przez komin spadł kozie na
grzbiet i zaplątał się w jej
sierść, kłując boleśnie. Płaczącą kozę znalazła Zazulka. Pomogła odczepić jeża.
Następnie obie wróciły się
do gospodyni. Koza obiecała nigdy już nie kłamać.
Bajka bardzo spodobała się
dzieciom. Kłamać nie warto
– do takiego wniosku doszli
uczniowie. Po przedstawieniu można było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie w przebraniu.
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Akcja Bądź Bezpieczny
w Sieci - podsumowanie

Uczennica polanowskiej
podstawówki - Sandra
Skowrońska (klasa 3a),
Styczeń w Zespole Szkół
uczniów zostały rozdane zajęła 2 miejsce w powiaPublicznych w Polanowie
ulotki na temat zagrożeń, a towym konkursie plastycz- W czasach, w których żyupłynął pod hasłem: Dotakże z informacjami o tym, nym z okazji 100 – lecia
jemy, Internet stał się dla
palacze i inne zabijacze.
gdzie można otrzymać po- odzyskania przez Polskę
świata pewnego rodzaju
moc i wsparcie kiedy mło- niepodległości.
rozrywką składająca się z:
Wychowawcy na swoich dzież czuje, że jest taka poblogów, komunikatorów,
lekcjach przeprowadzili z trzeba.
Konkurs był elementem stron z muzyką i krótkimi
uczniami rozmowy na temat Samorząd Szkolny rozdawał Międzynarodowego
Pro- filmami, grami i wieloma
zagrożeń związanych z pa- także naklejki uczniom, któ- jektu „Piękna Nasza Polska innymi. Dla sporej części
leniem papierosów, piciem rzy nie chcą "zażywać" i nie Cała”. Na poziomie powia- ludzkości Internet jest
alkoholu, zażywaniem nar- wstydzą się o tym głośno towym organizatorem była przydatny w pracy i w
kotyków i przyjmowaniem mówić.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. szkole. Jednak, by móc z
dopalaczy. Poza tym wśród
Anita Rojek
Ks. Jana Twardowskiego tych nowych technologii

Polanów

www.polanow.pl

w Koszalinie. Konkursowi bezpiecznie korzystać,
przyświecały m. in. takie musimy się wystrzegać
cele: kształtowanie tożsa- zagrożeń płynących z sieci.
mości i przynależności narodowej, promowanie po- W związku z powyższym, w
staw patriotycznych u dzieci, Zespole Szkół Publicznych
upowszechnianie dziecięcej w Polanowie, we klasach
twórczości w środowisku, IV–VI
przeprowadzono
rozwijanie kreatywności i ta- lekcje wychowawcze: „Klilentów dzieci poprzez twór- kaj bezpiecznie – czyli jak?”,
czość plastyczną. Uczniowie a w klasach młodszych – poklas młodszych ze SP w Po- gadanki.
lanowie wzięli udział w tym Dzieci z klasy 3 uczyły się
konkursie ukazując Swoją kodowania.
Małą Ojczyznę w różny spo- Uczniowie z klas: 2 A, 2 C
sób. Wszystkie prace kon- i 3 w ramach akcji wzięli
kursowe zostały poddane udział we wspólnym młoocenie przez: powołanych dzieży czytaniu - jako przeczłonków jury, rodziców ciwwaga dla „kolorowych
oraz uczniów.
treści internetowych”.
Wśród zwycięzców znala- Kolega Michał Lipski przezła się wspomniana wyżej
Sandra, której serdecznie Polanów
gratulujemy i życzymy jej
dalszych sukcesów plastyczAlina Skowron
nych.

czytał dzieciom - na głos
- baśń H. Ch. Andersena
„Dziewczynka z zapałkami”
rozbudzając
wyobraźnię
uczniów, a także wprowadzając ich w świąteczny
nastrój (uczeni twierdzą, że
słuchanie słowa mówionego
jest jednym ze źródeł codziennego komfortu).
Młodzież z klasy 5 C została
objęta programem profilaktycznym „Unplugged”, który ma na celu ograniczenie
inicjacji używania substancji psychoaktywnych (nikotyna, alkohol, narkotyki,
dopalacze).
Na
pierwszej
grudniowej lekcji wychowawczej
uczniowie klasy 4 C rozmawiali na temat użyteczności
komputera, tabletu, Internetu w życiu codziennym dorosłych i dzieci.
Dyskutowali jakie korzyści i
zagrożenia wynikają z możliwości użytkowania sieci.
Swoją wiedzę na temat
bezpiecznych zachowań w
Internecie uczniowie poszerzali wypełniając sieciomisje zawarte w książeczce

edukacyjnej „Poznaj bezpieczny Internet”.
Podsumowaniem rozważań
na temat bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych było przygotowanie Kodeku Bezpiecznego
Użytkownika Sieci.
Na apelu świątecznym wyróżniono uczniów za 100%
frekwencję i za poprawę
swojego zachowania.
Dwie uczennice otrzymały
nagrodę za znalezienie (na
terenie szkoły) 70 zł i ich
oddanie właścicielowi.
Cała akcja miała na celu
zadbanie o to, aby dzieci
przygotowywać do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów
w trakcie korzystania z
zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy
informacji, bezpiecznego
poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania
opartych na wzajemnym
szacunku relacji z innymi
użytkownikami sieci.
Tekst: Beata Rygielska

Umiemy Ratować

Uczniowie klasy 2c SP
w Polanowie wzięła udział
w szkoleniu „Ratujemy
i Uczymy Ratować”

Odbyło się ono w ramach
programu
edukacyjnego
Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.

oddech i przypominali sobie
jakie są zasady wzywania
pomocy.
Próbowali swoich sił w układaniu „poszkodowanych” w
bezpiecznej pozycji bocznej.
Ważnym punktem szkolenia była nauka prowadzenia
działań resuscytacyjnych.
Odbywała się ona na fantomach, w które jest wyposażona nasza szkoła dzięki
Fundacji WOŚP.
Na zakończenie szkolenia
uczniowie otrzymali Podręczniki Pierwszej Pomocy i
zobowiązali się do przeprowadzenia szkoleń w swoich
Podczas tego szkolenia domach.
uczniowie uczyli się jak roz- Już niedługo odbędą się
poznawać osobę przytomną kolejne szkolenia dla klas
i nieprzytomną, sprawdzać młodszych.
Renata Drewla
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Ferie 2019 w bibliotekach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zorganizowała zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych. Odbywały się one pod hasłem „Czytam,
bawię się i gram”. Oferta zawierała zajęcia integracyjne, literacko-edukacyjne, czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy ruchowe oraz z wykorzystaniem Internetu. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły dzieciom przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego w bibliotece.

Bukowo / Nacław

Filia Biblioteczna w Bukowie i w Nacławiu to nie
tylko miejsce, w którym
wypożycza się książki - jest
to też miejsce, w którym
można przyjemnie spędzić
wolny czas podczas ferii zimowych.
Dwa tygodnie zimowego
odpoczynku od nauki upłynęły pod znakiem doskonałej zabawy. Największym
zainteresowaniem cieszył
się turniej warcabowy o
tytuł „Mistrza Ferii” oraz
Dzieci korzystały również
zajęcia kulinarne zorganizo- ze stanowisk komputerowane wspólnie ze świetlicą wych, grały w gry, tańczyły
wiejską w Nacławiu.
i słuchały ulubionej muzyki.

Polanów

Bal przebierańców

Karnawał to szalona,
pełna wrażeń, kolorów i
zabaw tradycja, nie tylko
dla dorosłych, ale również
dla dzieci, którym dostarcza wielu przeżyć i radości.
Na „balowej” sali POKiS-u
, pojawiło się wiele kolorowych postaci.
Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek.
Podczas pląsów było bardzo
kolorowo, wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy mimo chwilowego
zmęczenia.Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Żydowo

Jak co roku, filia biblioteczna w Żydowie zorganizowała zajęcia w ramach ferii
zimowych.
Uczęszczające dzieci przekonały się że biblioteka to
nie tylko miejsce, w którym
wypożycza się książki – jest
to też miejsce, w którym
można przyjemnie spędzić
wolny czas. Chętnie spędzały czas wykonując prace
plastyczne, biorąc udział w
teleturniejach, rywalizując
Ferie zakończyły się wspól- w zajęciach edukacyjnych
ną biesiadą przy muzyce i z wykorzystaniem Internetu
słodkościach.
oraz w zajęciach kulinarTekst: Barbara Kochańska-Krawiec
nych i zabawach na śniegu.

Polanów

Studniówka w ZSP

Studniówkę celebrowali maturzyści Zespołu Szkół w Polanowie. Uroczystość rozpoczęła się odtańczeniem poloneza, w co włączyli się wychowawcy klasy. Po przemówieniach pani Dyrektor i zaproszonych
gości oraz występie artystycznym, uczniowie zaczęli zabawę. Szczególną uwagę zwróciły eleganckie
kreacje, zarówno pań jak i panów. Nie zabrakło życzeń powodzenia na maturze i szalonej zabawy oraz
okolicznościowego tortu. Uczniowie potwierdzają, że był to niezapomniany czas „szałowej” zabawy!

Polanów

Karnawał najmłodszych

Tradycją ZSP w Polanowie
jest zabawa karnawałowa
dla klas I–III SP
W tym roku zabawę poprowadził DJ Przemo. Najlepszymi
tancerzami zostali: Dawid Czachowski i Wiktoria Masny. Nagrodą było wspólne zdjęcie z
Minionkiem. Kacper Smagała
wyróżnił się ogromnym zaangażowaniem w śpiewaniu.
Jak to w zwyczaju bywa wybrano królową i króla balu. Królową została Oliwia Szelerska, a
królem – Andrzej Kujawa.
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Szachy

XIII Powiatowy Turniej Szachów Drużynowych
o Puchar Starosty Koszalińskiego

Trzynaście drużyn wzięło
udział w XIII Drużynowym Turnieju Szachowym
o Puchar Starosty Koszalińskiego.
Zawody
zorganizowane
przez UKS „GRAD” w Polanowie rozegrano w Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie.
W zmaganiach wzięło 43
zawodników i zawodniczek
z Koszalina, Choszczna,
Sławna, Ustki, Lejkowa,
Malechowa, Rosnowa, Warcina, Rosochy, Jacinek oraz

oczywiście z Polanowa.
Wspólnie grali emeryci, dorośli, młodzież i dzieci.
Po raz drugi w historii naszych turniejów gościliśmy
zawodnika z zagranicy (w
tym roku z Białorusi, dwa
lata temu grał Pakistańczyk).
Zawody obserwowała spora
grupa kibiców – rodziców i
opiekunów najmłodszych
zawodników.
Turniej sędziował pan Henryk Węgrowski.
Rozegrano siedem rund systemem szwajcarskim – po

15 minut na zawodnika.
Turniej stał na wysokim poziomie, ok. 10 zawodników
posiadało I lub II kategorię
szachową i rankingi FIDE.
Ostatecznie najlepszy wynik i Puchar Starosty Koszalińskiego uzyskał zespół
KSz Hetman Koszalin:
Krzysztof Majewski, Nikola
Grzesik i Gracjan Grzesik.
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Sławna: Piotr Rogalski,
Zbigniew Mielczarski, Dmitrij Aniskiewicz (Białoruś).
Trzecie miejsce zajęła kolejna drużyna z KSz Hetman

Koszalin: Franciszek Bochniak, Radosław Majewski,
Mateusz Leszcz.
Również te drużyny otrzymały puchar Starosty.
Najlepsza drużyna z Polanowa: Adam Jurkowski, Łukasz Kaszubowski i Błażej
Kaszubowski zajęła piąte
miejsce w turnieju i otrzymała Puchar Burmistrza Polanowa dla najlepszej drużyny z gminy Polanów.
Indywidualnie najlepszy był
Krzysztof Majewski (6 pkt.)
przed Dmitrijem Aniskiewczem (6 pkt.) oraz Gracja-

nem Grzesikiem (5,5 pkt.).
Uzyskali oni jednocześnie
najlepsze wyniki w kategoriach do lat 18, wśród dorosłych i do lat 12.
W kategorii do lat 9 najlepszy wynik osiągnął Dominik
Dęga (Lejkowo).
Zawodnicy ci otrzymali
statuetki ufundowane przez
Zachodniopomorską Izbę
Rolniczą.
Puchary wręczali Burmistrz
Polanowa pan Grzegorz
Lipski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Polanowie pan Józef Wilk.

Oprócz tych wyróżnień,
wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe i upominki – sprzęt
sportowy, zabawki i gadżety.
Nagrody ufundował Powiat Koszaliński, patronem
turnieju był też Bank Spółdzielczy w Sławnie – Oddział w Polanowie.
Wyniki turnieju zdjęcia dostępne są na stronie www.
zsp.polanow.pl oraz na profilu facebook.com/grad.polanow
(jj) Autor zdjęć: Artur Gendig

Piłka Nożna

Badminton

Mobilna Akademia Młodych Orłów
w Polanowie 2018

Najlepsi w 2018

Pierwszy raz do Polanowa zawitało MAMO,
czyli Mobilna Akademia Młodych Orłów.
Gospodarzem szkolenia
był miejscowy klub
MKS Gryf Polanów
wraz z ZSP w Polanowie.
Tematem
przewodnim
szkolenia była „kreatywność” - jedna z kluczowych cech zawodnika.
Polski Związek Piłki
Nożnej uruchomił projekt - Mobilną Akademię
Młodych Orłów.
Projekt ten jest oparty na
dwóch filarach: pierwszym z nich jest kształcenie trenerów i nauczycieli
wychowania fizycznego,
drugim zaś selekcja najbardziej utalentowanych
zawodników w wieku 1013 lat.
Szkolenie poprowadzili
trenerzy PZPN, a zarazem wojewódzcy koordynatorzy AMO: Maciej
Mateńko oraz Tomasz
Michalczyszyn.
Szkolenie składało się z
części teoretycznej i praktycznej.
W części praktycznej brali

Grudzień 2018 r. okazał się
czasem sukcesów
w badmintonie.

udział zawodnicy naszego
miejscowego klubu MKS
Gryf Polanów, a zarazem
uczniowie naszej szkoły.
Dla uczestników spotkania przygotowany został
słodki poczęstunek.
Prowadzący
szkolenie
przygotowali dla wszystkich trenerów, nauczycieli, pasjonatów sportu
lektury: "Podręcznik trenera piłki nożnej" , "Piłka
nożna w szkole - zeszyt
nr 2 oraz "ABC trenera
dzieci".
Tekst: Piotr Idzi

Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie,
trenowani przez
Mariana
Pietruszyńskiego, walczyli w
Szczecinku, Lipianach oraz w

Sianowie o tytuł najlepszych
w województwie zachodniopomorskim.
Niemal wszyscy reprezentanci wrócili z medalami oraz
pucharami, udowadniając, że
regularny trening, pasja, wysiłek i wola walki zawsze przynoszą sukcesy.

Wyniki:
Igrzyska Dzieci (dziewczęta) - złoty medal – Wiktoria
Zblewska i Weronika Szatkiewicz
Igrzyska Dzieci (chłopcy) - złoty medal – Krystian
Morawski i Filip Morawski
Igrzyska Młodzieży (dziewczęta) - złoty medal – Amelia
Gryguła i Hanna Szemraj
Igrzyska Młodzieży (chłopcy) - złoty medal – Wojciech
Lebioda, Kacper Pyter i Norbert Maciuszko
Licealiada (chłopcy) – srebrny medal – Marcel Nowak i
Maciej Kruszyński
Licealiada (dziewczęta) - V miejsce – Paulina Majtka i
Julia Markus
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Piłka Nożna

Sowinko zdobyło Puchar Burmistrza Polanowa

Sowinko przed Żydowem
i Jacinkami to kolejność
w IV Turnieju Piłki
Nożnej Halowej Sołectw
o Puchar Burmistrza
Polanowa.

W zawodach zorganizowanych w Hali WidowiskowoSportowej w Polanowie o
Puchar Burmistrza Polanowa
walczyło osiem zespołów z
terenu gminy Polanów.
I miejsce zdobyła drużyna

sołectwa Sowinko. II miej- Tytuł Króla strzelców zdosce wywalczyło Żydowo, a był Adam Nader z sołectwa
III miejsce - Jacinki.
Sowinko.		
Kolejne miejsca zajęły re- Dyplomy i puchary wszystprezentacje z: Dadzewa, kim drużynom wręczył ZaŚwierczyny, Krągu, Bukowa stępca Burmistrza Piotr Góri Rzeczycy Wielkiej.
niak i Przewodniczący Rady

Miejskiej w Polanowie Józef
Wilk.
Spotkania rozgrywane były
pod czujnym okiem składu
sedziowskiego z Koszalińskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Koszalinie.

Organizatorami turnieju byli:
Urząd Miejski w Polanowie,
Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w
Polanowie, MKS "GRYF"
Polanów oraz Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.

jest wskazówką, jak ulepszyć
proces szkolenia.
Na pewno spróbujemy częściej
wyjeżdżać na zawody.
Zapraszamy też dzieci chętne

do rozpoczęcia przygody z zapasami na treningi, które odbywają się w ZSP w Polanowie.

Zapasy

Dobry występ polanowskich zapaśników

Młodzi zapaśnicy z całego
województwa zachodniopomorskiego spotkali się
w niedzielę w Polanowie na
Wojewódzkiej Olimpiadzie
Młodzieży i Dzieci
w zapasach w stylu wolnym.
W walkach udział wzięło ponad 140 zawodników z 10 klubów, w tym po raz pierwszy 8
zawodników z UKS Grad Polanów, który współorganizował
te zawody.
Walki rozgrywano na hali sportowej przy ZSP w Polanowie
na trzech matach. Zawody
otworzył zastępca burmistrza w
Polanowie pan Piotr Górniak.
Walczono w kategoriach mło- podopiecznych był trener Jadzik/ młodziczka oraz dzieci z nusz Rygielski.
Według niego walki były pierwroczników 2000 i 2009.
Niektóre kategorie obsadzone szym w tym roku sprawdziabyły nawet kilkunastoma za- nem wyszkolenia zawodników.
wodnikami.
Najsilniejszą ekipę wystawił Piłka Nożna
ZKS Koszalin, który wrócił z
największą ilością medali.
Kolejne miejsca zajęły kluby:
AKS Białogard oraz Husaria
W sobotę 16 lutego 2019
Fight Team Kozielice.
Polanowski GRAD zajął szóste r. w Bobolicach, odbył się
miejsce, zdobywając jeden zło- kolejny turniej w ramach
ty i pięć brązowych medali.
rozgrywek Liga Bałtycka
Medale w swoich kategoriach Orlik 2012 – Powiat Ziemzdobyli:
ski Koszalin.
Złoto: Starczewska Weronika
Brąz: Żuchowski Oliwier,
W zawodach wzięło udział
Krysiak Zofia, Manteufel
osiem
zespołów: KS Bajgiel I
Błażej, Mentel Mateusz i MaBędzino,
KS Bajgiel II Będzisny Sebastian.
W barwach GRADA wystąpi- no, GKS Szakale I Świeszyno,
li tez Cebulski Marcel i So- GKS Szakale II Świeszyno,
minka Konrad, którzy jednak SKS Wybrzeże Biesiekierz,
trafili na silniejszych przeciw- UKS Olimpia Bobolice oraz
ników.
Gryf I Polanów i Gryf II PoNie oddali jednak tanio skóry lanów (uczniowie Zespołu
i również zdobywali pierwsze
Szkół Publicznych w Polapunkty na macie.

Dla większości zawodników
Grada były to pierwsze walki
na prawdziwych zawodach,
stoczyli oni w sumie 17 walk.
Zawodnicy biorący udział w

walkach nabywają cennego doświadczenia i obycia w walce,
podpatrują swoich kolegów jak
zachować się na macie.
Dla trenera obserwacja walk

Dobry Występ w Bobolicach

Zadowolony z występu swoich

nowie), które grały systemem
każdy z każdym 1x7 minut.

Od sezonu 2018/2019 w trakcie zmagań ORLIKÓW nie
ma żadnej punktacji. Symboliczną kolejność zespołów
ustala się według ilości rozegranych turniejów. Przy równej ilości rozegranych turniejów, stosowana jest kolejność
alfabetyczna.
Obie polanowskie drużyny
składają się z uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z piłki nożnej w naszej
szkole, a także trenujących
w klubie MKS Gryf Polanów.
Cieszy fakt, że do drużyny
dołączają nowi zawodnicy, a
także zawodniczki.
Piotr Idzi
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