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Gmina Polanów

O zawodach „Biec, by pomóc” i sprawdzaniu strażackich kwalifikacji do ratowania
życia i zdrowia
Więcej na str. 8

Fotorelacja ze ślubowań pierwszoklasistów Gminy Polanów

Strażacy OSP pokazali kunszt Ślubowania pierwszaków

Więcej na str. 4
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Nowy system segregowania
odpadów komunalnych
w Gminie Polanów
od 01-01-2018r.

Nowelizacja ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
zobowiązała nas do wprowadzenia nowego systemu
gospodarki odpadami,
którego jedną z podstawowych zasad jest obowiązkowa segregacja odpadów.
Segregacja
prowadzona
przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą
opłatę za odbiór odpadów
komunalnych.
Podstawą naliczenia opłaty będą
deklaracje złożone przez
mieszkańców. Większość z
nas zaczęła prowadzić prawidłową selekcję odpadów
przyczyniając się do poprawy stanu środowiska natu-

ralnego. Od tej pory odpady
będą dzielone na 5 frakcji w
podziale na kolory:
niebieski - papier
zielony - szkło
żółty - metale i tworzywa
sztuczne
brązowy - odpady ulegające biodegradacji
czarny – pozostałości po
segregacji (zmieszane)
Dodatkową frakcją segregowania odpadów komunalnych są odpady ulegające biodegradacji „Bio”.
W związku z powyższym,
każda nieruchomość zamieszkała i niezamieszkała zostanie wyposażona
w worki lub pojemniki na
odpady biodegradowalne w
kolorze brązowym oznaczone napisem „BIO”. W związku z wprowadzeniem nowej
frakcji do segregowania odpadów komunalnych zachęcamy mieszkańców Gminy
Polanów do kompostowania
odpadów zielonych, oraz
odpadów kuchennych ulegających
biodegradacji,

który pozwoli zmniejszenie
poziomu ograniczenia masy
odpadów. Każde zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych trafiających
do pojemników lub worków
znacząco ograniczy koszty
odbioru odpadów.
Na ostatniej Sesji Rady
Miejskiej w Polanowie zostały przyjęte zmiany uchwał
dotyczące gospodarowania
odpadami
komunalnymi.
Jedna z nich dotyczy zmiany
deklaracji w częstotliwości
odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych.
Obecnie Gmina Polanów
ogłosiła przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Polanów w latach 20182020”. Termin składania
ofert jest do 28-11-2017r.mówi Piotr Górniak Zastępca Burmistrza.
Prosimy wszystkich mieszkańców gminy o staranne i
odpowiedzialne gospodarowanie odpadami.

Polanów

Wyróżnienia dla najlepszych
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W skrócie

Pytanie do Burmistrza

gminy. Są to między innymi place turystycznorekreacyjne w miejscowościach: Cetuń, Kępiny,
Kościernica, Wielin, Rzeczyca Wielka, Nadbór,
Rosocha.
Ponadto w Polanowie
wyremontowana zostanie
wiata rekreacyjna przy
„Chatce Puchatka”, w planach jest również zagospodarowanie pobliskiego
11 października w Urzę- placu parkingowego.
dzie Miejskim w Polano- Z kolei w Buszynie, Dawie pojawił się wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego,
Tomasz Sobieraj. Jaki
był cel wizyty?

We wtorek 17 października w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła
się uroczysta akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której
wyróżniono
nauczycieli
oraz osoby szczególnie
zaangażowane w realizację zadań oświatowych
na terenie gminy.
Uroczystość składała się z
części oficjalnej oraz programu artystycznego.

www.polanow.pl

dzewie, Powidzu i Wietrznie zbudowane zostaną siłownie fitness do ćwiczeń
na świeżym powietrzu.
Łączna wartość wszystkich zadań do realizacji w
ramach tej umowy wynosi
500 000 zł.
Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości
63,63% tej kwoty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadania
te chcemy zrealizować w
2018 roku. Druga z umów

Podczas wizyty roboczej
wicemarszałka podpisaliśmy dwie umowy.
Pierwsza z nich dotyczy
budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
na terenie miasta i gminy
Polanów.
Realizacja tej operacji
obejmuje czternaście zadań do wykonania w różnych
miejscowościach

Nowy wóz dla OSP

dotyczyła budowy całorocznego targowiska „Mój
Rynek”, które powstanie
przy ulicy Stawnej w Polanowie.
Wartość tego zadania to
około 1,5 miliona złotych.
Kwota dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie blisko 1 milion złotych.
Realizacja tego zadania Gminę Polanów kupiła nowy wóz bojowy dla jednostki Ochotnastąpi w latach 2018/19. niczej Straży Poźarnej w Polanowie. Trafił w dobre ręce i będzie na pewno bardzo dobrze służył mieszkańcom naszej
gminy.

Orkiestra da koncert

Polanów

Od listopada ubiegłego roku ruszyła, w Szkole Podstawowej
w Polanowie, nauka gry na instrumentach dętych. Po roku zapraszamy na koncert orkiestry - 10 listopada w Szkole
Podstawowej w Polanowie (gimnazjum).

Żłobek otwarty

Wielin

Droga prawie gotowa
Po remoncie budynek żłobka wygląda jak nowy
Adaptacja budynku
przedszkola na ulicy
Stawnej na Żłobek Gminny w Polanowie dobiegła
końca.

Przed remontem
Kolejna ważna inwestycja
drogowa na terenie gminy
Polanów dobiega końca.

Po remoncie

finansowanej przez gminę nię, dzięki czemu kierowcy
przebudowy drogi woje- mogą wygodnie dojechać
wódzkiej nr 208 w okoli- aż do granicy z wojewódzcach Wielina. Na drodze twem pomorskim. Do pełneChodzi o ostatni etap współ- położono nową nawierzch- go zakończenia przebudowy

Żłobek funkcjonuje od 2
listopada. Wcześniej, 30
października, w świeżo wyremontowanym
obiekcie
odbyło się zebranie organizacyjne pracowników przedszkola z rodzicami dzieci.
W spotkaniu uczestniczył
również Burmistrz Polanopozostały jedynie prace wywa,
Grzegorz Lipski.
kończeniowe – wykonanie
Celem
zebrania było omópobocza, malowanie linii
wienie
spraw związanych
poziomych itd. (a)
z bezpieczeństwem pod-

opiecznych Żłobka Gminnego, a także poinformowanie
rodziców o prawach i obowiązkach jakie przysługują
im oraz ich dzieciom.
Ponadto poruszone zostały
kwestie związane z funkcjonowaniem żłobka, a także
zaprezentowano budynek
od wewnątrz.
Uroczyste otwarcie Żłobka
odbędzie się 15 listopada o
godzinie 11:00.
Na uroczystość zapraszają
dyrekcja i pracownicy Żłobka Gminne w Polanowie
wraz z Burmistrzem Polanowa.
(a)
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Polanów

Krytno

Pięćdziesięciolecie pożycia Sesja Rady Miejskiej

Pięćdziesięciolecie pożycia
małżeńskiego świętowali
niedawno Państwo Krystyna i Tadeusz Wielgosińscy z Krytna.

Państwo Wielgosińscy zawarli związek małżeński 20
października 1967 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Lejkowie. Dzień później w
kościele w Sierakowie odbył
się ich ślub kościelny. Od lat
związani są z naszą gminą.
Pan Tadeusz podjął swoją
pierwszą pracę w 1961 roku,
a zakończył w 1994 r. jako
magazynier w POHZ Kusice. Pracowała tam również
Pani Krystyna. Obecnie
małżonkowie przebywają na
emeryturze.
Państwo
Wielgosińscy
mają troje dzieci: Stanisława, Małgorzatę i Ryszarda.
Mogą pochwalić się czwórką wnuków i prawnukiem.
21 października 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji
pięćdziesiątej rocznicy ślubu.
Wzięli w niej udział rodzina,
znajomi Państwa Wielgosiń-

W poniedziałek 30
października w Sali
posiedzeń polanowskiego
Urzędu Miejskiego po
raz czterdziesty trzeci w
tej kadencji radni Rady
Miejskiej w Polanowie,
Burmistrz Polanowa,
sołtysi oraz zaproszeni
goście obradowali na
planowej sesji.

skich, przyjaciele z Krytna
oraz radny Rady Miejskiej,
Andrzej Ryłyk.
Jubilatom gratulacje z okazji pięknej rocznicy i życzenia dalszych spędzonych razem w zdrowiu i szczęściu

lat składają Rada Miejska
w Polanowie, Burmistrz
Polanowa oraz redakcja
Polanowskich Wiadomości
Samorządowych.

Głównymi tematami były:
program rewitalizacji rynku miejskiego w Polanowie, ocena i funkcjonowanie oświaty w gminie oraz
przyjęcie uchwał podatkowych na 2018 rok.
Odnośnie programu rewitalizacji rynku, zebrani
wysłuchali
wystąpienia
Zastępcy Burmistrza Piotra Górniaka, a następnie
zapoznali się z prezentacją
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu
Koszalińskiego Sieci Zachodniopomorskiej.
O stanie oświaty w naszej
gminie mówiła na sesji
dyrektor Zespołu Ekono-

miczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie,
Teresa Radziejewska oraz
dyrektorzy szkół. Swoją
opinię w tej sprawie przedstawiła również Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i
Młodzieży Rady Miejskiej
w Polanowie.
Ważnym tematem obrad
były również uchwały podatkowe na kolejny rok.
Podjęto uchwały w sprawie
określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości obowiązujących na
terenie gminy Polanów na
2018 rok oraz w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych
obowiązujących na terenie
gminy Polanów na 2018
rok.
Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie bip.
polanow.pl.

Gmina Polanów

Ślubowanie klas I w podstawówkach

Październik w szkołach gminy Polanów stoi pod znakiem nie tylko Dnia Edukacji Narodowej, ale również uroczystych ślubowań.
Również w tym roku szkolnym nowi uczniowie ze szkół podstawowych w Polanowie, Bukowie, Żydowie oraz Filialnej Szkoły Podstawowej w Nacławiu zostali przyjęci do braci uczniowskiej.

Działo się
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Polanów

Aktywnie po zdrowie - dieta Seniora

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie
kontynuując cykl spotkań
z ciekawymi osobami zaprosiła Seniorów na spotkanie pt. „Aktywnie po
zdrowie – dieta Seniora”.
Prelekcja odbyła się 26 października 2017 a przeprowadziła ją Małgorzata Kamińska – dietetyk z Koszalina.
Uczestnicy dowiedzieli się
co jeść aby cieszyć się zdrowiem na długi czas oraz czego senior powinien unikać

w codziennym jadłospisie.
Wyjaśniła jakich składników
potrzebujemy do życia (węglowodany, białka, tłuszcze,
błonnik pokarmowy, witaminy). Wskazała ich źródło
i objaśniła właściwe ich proporcje w naszej diecie. Seniorzy otrzymali wspaniały
pakiet wiedzy, dzięki której mają szansę polepszyć i
świadomie planować to, co
znajdzie się na ich talerzu.
Tekst: BPMiG
Fot. A.
Andrzejewski

Rosocha

,,Miodowa Przystań”

Stan realizacji zadań oświatowych

Gminy Polanów w roku szkolnym 2016/2017
Gmina Polanów w roku
szkolnym 2016/2017 realizowała zadania ustawowe
z zakresu oświaty.
Gmina zabezpieczyła na
odpowiednim poziomie niezbędne środki na prowadzenie działalności edukacyjnej
wszystkich placówek oświatowych, dzięki którym było
możliwe zapewnienie warunków umożliwiających organizacje nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży oraz
umożliwiających ich kształcenie, wychowanie i opiekę.
W roku szkolnym 2016/2017
działalność edukacyjną pro-

wadziło 5 placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina
Polanów:
1. Przedszkole Gminne w Polanowie
2. Szkoła Podstawowa im.
Danuty Siedzikówny ps.
Inka w Polanowie ze Szkołą
Filialną w Nacławiu wraz z
jednym oddziałem przedszkolnym
3. Szkoła Podstawowa w
Bukowie wraz z oddziałem
przedszkolnym
4. Szkoła Podstawowa w
Żydowie wraz z oddziałem
przedszkolnym
5. Zespół Szkół Publicznych
w Polanowie, w skład które-

Organizacja placówek prowadzonych
przez Gminę Polanów

go wchodziło Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcące.

Żydowo

Oddział "0"

1

13

13

SP Bukowo

6

72

12

Oddział "0"

1

17

17

SP Żydowo

5

34

6,8

Oddział "0"
ZSP
Gimnazjum

1

11

11

11

252

23

3

48

16

54

946
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LO
…to przedsięwzięcie
sołectwa Rosocha realizowane w ramach Programu
Działaj Lokalnie.

Nacław

Bukowo

miejsce spotkań i integracji
przy zakupionym wyposażeniu tj. ławkach i stołach
z projektu Działaj Lokalnie X dofinansowanego ze
Mieszkańcy Sołectwa orga- środków Polsko -Amerynizują warsztaty tworzenia kańskiej Fundacji Wolności
wyrobów pszczelich, które we współpracy z Fundapolegają na nauce wyrobu cją Nauka dla Środowiska
świec, mydełek i maści pro- Ośrodka Działaj Lokalnie w
polisowych.
Koszalinie .
Wspólnymi siłami tworzą

RAZEM

Liczba zatrudnionych
nauczycieli w roku szkolnym
2016/2017
Stopień
awansu

Dyplomowany
Mianowany
Kontraktowy
Stażysta

Liczba
zatrudnionych
nauczycieli

		
		
		
		

45,43
43,37
14,27
3,87
106,94

wencja oświatowa wyniosła
8 414 401 zł, co stanowi
71,37% całości finansowania
oświaty w gminie. Gmina
w roku 2016 przeznaczyła
na oświatę środki własne w
wysokości 3 056 135,58 zł.
Kwota ta stanowi 25,92% całości zadania.

Subwencja oświatowa i wykonanie budżetu
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową w ramach
ogólnej subwencji. Kwota
subwencji oświatowej zależy Na pozostałe środki na fiod wielu czynników określo- nansowanie oświaty składają
nych corocznie w Rozporzą- się dotacje: na przedszkole
dzeniu MEN.
(250 710 zł), na podręczniki
(56 571,61 zł,), na wyprawkę
Budżet na realizację zadań (556,87 zł) oraz na książki do
oświatowych w placówkach gimnazjum (12 000 zł) – co
gminy Polanów w 2016 stanowi 2,71% całości zadaroku zamknął się w kwo- nia.
cie 11 790 375,06 zł. Sub-

Wykonanie budżetu za rok 2016
Placówka

Placówka Liczba Liczba Średnia liczba
oddziałów uczniów
uczniów
Szkoła Podstawowa w Polanowie
w oddziale
Przedszkole
7
164
23
Szkoła Podstawowa w Bukowie
SP Polanów
16
309
19
w tym remonty
klasy 0 Bukowo		
Filia Nacław
3
25
8

Polanów
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Szkoła Podstawowa w Żydowie
w tym remonty		
klasy 0 Żydowo		

Wykonanie
budżetu 2016

Średnia
na 1 ucznia

2 943 638,85 zł

9526

1 256 012,13 zł
165 683,66 zł
104 931,88 zł

12114

866 718,18zł
48 419,36 zł
69 016,18 zł

18184

SP Polanów Filia Nacław
w tym klasy 0 Nacław		

343 954,14 zł
66 554,63 zł

Zespół Szkół Publicznych
w tym LO Polanów		
w tym Gimnazjum		

3 177 260,26 zł
391 000 zł
2 786 260,26 zł

10590

Przedszkole		
w tym remonty		
w tym wyżywienie		

2 044 451,07 zł
502 909,66 zł
113 452,51 zł

8708

Dowozy			
Obsługa Hali		
Obsługa Stadionu		
ZEAO		

467 107,41 zł
187 388 zł		
95 321 zł		
344 142,4 zł

Pozostała działalność		
SUMA

64 401,62 zł
11 790 375,06 zł

9051
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Zupełnie inna lekcja przyrody - wycieczka do Gardna

Celem zajęć było kształtowanie wśród uczniów
świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego
regionu i kraju.
Zajęcia prowadzili eksperci
z dziedziny nauk biologicznych. Tematem zajęć przyrodniczych było "Życie w
kropli wody".
Zajęcia zostały przeprowadzone między innymi nad
brzegiem morza i nad jeziorem Gardno.
Dzieci samodzielnie pobrali z morza i jeziora próbki

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik 2017

Polanów

Bukowo

Uczniowie klas IV-VI
wzieli udział w projekcie
edukacji przyrodniczej,
realizowanej przez Fundację Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, w
Centrum Edukacji Ekologicznej CWM w Grodnie.

Działo się

wody, aby następnie w laboratorium zaobserwować pod
mikroskopem czy w kropli
wody istnije życie.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.
Oprócz badania wody, pod
okiem prowadzących, dzieci
tworzyły na brzegu morza
rezerwaty przyrody.
Na zakończenie każdy otrzymał certyfikat uczestnictwa
w zajęciach edukacyjnych
„Zupełnie Inna Lekcja Przyrody” i zdobycie tytułu
„Młodego Badacza Przyrody”.
Szkoła za udział w projekcie
otrzymała 15 lup do wykorzystania na lekcjach przyrodniczych.
Anetta Kurasz

Festiwal Piosenki Religijnej

W tym roku już po raz
trzeci w polanowskim
kościele odbył się Festiwal
Piosenki Religijnej.

wiekowych.
Zdaniem jury, w najmłodszej
kategorii wiekowej najlepiej
swe umiejętności wokalne zaprezentowała Emilia
8 października dwudziestu Prądzyńska (kl. I, Szkoła
sześciu młodych wokali- Podstawowa w Polanowie).
stów wzięło udział w rywa- Spośród konkurentów w kalizacji w trzech kategoriach tegorii klas IV-VI najlepiej

Żydowo

Eksperci
tabliczki
mnożenia

wypadła Anna Karolak (kl. ufundował Burmistrz PolaIVa, Szkoła Podstawowa w nowa.
Polanowie), z kolei w najstarszej kategorii wiekowej W trakcie festiwalu zgromapierwsze miejsce zajął Szy- dzeni w kościele widzowie
mon Jendzio (kl. VII, Zespół mieli również okazję do poSzkół Publicznych w Pola- słuchaniu śpiewu scholi ze
nowie).
Świerzna.
Nagrody dla zwycięzców

We wrześniu uczniowie
klasy 7 B i 3 A gimnazjum
skorzystali z oferty Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.

edukacyjnych.
Podróżowali kolejką do Manowa, gdzie zwiedzali ścieżkę przyrodniczą na Czaplej
Górze oraz poznali ciekawostki przyrodnicze w inW ramach projektu „Wąsko- teraktywnej Izbie Edukacji
torówką bliżej do przyrody” Nadleśnictwa Manowo.
wzięli udział w zajęciach O przyrodzenia trasie kolej-

ki opowiadał pan Andrzej
Kisiel.
W drodze powrotnej wzięli
udział w „Konkursie ekologicznym- wiedza”.
Z niecierpliwością czekają
na wyniki.
(zsp)

Zapraszamy na obchody
Narodowego Święta Niepodległości
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie

Mistrzowskie czytanie

9 XI – czwartek

Adam Buszkowski, Aleksandra Dwulit, Zofia Szocińska,Dagmara Bednarz,
Ola Białowąs, Łukasz
Grobelny to „Eksperci
Tabliczki Mnożenia” wyłonieni w egzaminach z
okazji Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia.
Gratulujemy.

9.00 – 13.00
Patronat:

		

Turniej Szachowy „Gonić Króla”

Burmistrz Polanowa, Zachodniopomorska Izba Rolnicza,
Bank Spółdzielczy w Sławnie

10 XI - piątek

Na ratunek kasztanowcom
W środę 4 października
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się
XVI edycja powiatowego
konkursu czytelniczego
„Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”.

Naszą gminę reprezentowały
dwie uczennice: Lena Dworakowska z Filialnej Szkoły
Podstawowej w Nacławiu
(kl. III) i Kornelia Malepsza
ze Szkoły Podstawowej w
Polanowie (kl. V). Za swój
występ otrzymały wyróżnienia i nagrody książkowe.

Konkurs skierowany był
do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Tym Dziękujemy bardzo dziewrazem czytano fragmenty czętom za udział, reprezenpowieści Joanny Chmielew- towanie naszej gminy i żyskiej w związku z przypada- czymy dalszych sukcesów!
jącą w tym roku 85 rocznicą
Tekst: BPMiGP
urodzin pisarki.

działaniem szrotówka kasz- przede wszystkim ogromna
tanowcowiaczka. Najmłod- chęć niesienia pomocy przyszym miłośnikom przyrody rodzie.
towarzyszyło piękne jesien- Tekst: Anna Cysewska
ne słońce, dobre humory, a

Rozmaitości

Przyrodnicza edukacja

Koszalin

Polanów

Dzieci z Przedszkola Gmin- czwartek 19 października
nego w Polanowie jak co 2017 r. na pomoc drzewom
roku wzięły udział w ogól- ruszyły dzieci z grupy „Monopolskiej akcji społecznej tylki”, „Jeżyki” i „Pszczółki”,
„Ratujmy Kasztanowce”. W ratując je przed szkodliwym

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik 2017

9.00-10.00

Uroczyste wręczenie mundórów ucznion klasy ILO

10.30-11.30
		
		
13.00-15.00
		

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Defilada uczniów klas mundurowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Inscenizacja - pokaz sprawności żołnierskich uczniów klas mundurowych
Turniej Strzelecji o Puchar Burmistrza Polanowa – karabin pneumatyczny
Turniej Strzelecki o Puchar Nadleśnictwa Polanów – Pistolet pneumatyczny

Patronat:
		
		
		
		
		
15.00-19.00
		
Patronat:

Burmistrz Polanowa, Nadleśnictwo Polanów, Bank Spółdzielczy w Sławnie

		

Turniej w ramach programu SPOŁECZNIK dofinansowano ze środków budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Programu „Działaj
Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla
Środowiska Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie.
Turniej Mini – Zapasów Dzieci o Puchar Burmistrza Polanowa
Turniej Zapaśniczy Dzieci Starszych o Puchar Starosty Koszalińskiego

Burmistrz Polanowa, Starosta Powiatu Koszalińskiego, Bank Spółszielczy
w Sławnie

		
Turniej w ramach programu SPOŁECZNIK dofinansowanego ze środków
		
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
17.00-19.00 Gminny Konkurs Historyczny

12 XI – niedziela
od 14.00
		

Gminne obchodzy Narodowego Święta Niepodległości z udziałem uczniów
klas mundurowych LO w Polanowie

www.polanow.pl
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W Rzeczycy przed świętem
Wszystkich Świętych

Klasa I LO kontynuuje
tradycję swoich poprzedników.
W związku z tym, pomimo
niesprzyjających warunków

pogodowych,
uczniowie zapalone znicze. Malowniposprzątali stary cmentarz czo położony na leśnej poponiemiecki w Rzeczycy lance cmentarz prezentuje
Wielkiej. Zostały wygrabio- się teraz o wiele piękniej niż
ne i usunięte ogromne ilości przed naszym przyjazdem.
liści, powyrywane chwasty i

Cześć ich pamięci...
Obchodzony 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do
wspomnień o mieszkańcach miasta i gminy Polanów, którzy odeszli w
minionym roku…
Atalski Antoni – Polanów
Liszkowo
Roman Mirosław Jerzy Augustyniak Agnieszka –
Kamianecki Andrzej - SoPolanów
Kościernica
winko
Rudnicki Andrzej Robert Bednarz-Dąbrowska Teresa
Kanas Andrzej - Kępiny
Domachowo
Ewa – Bukowo
Kasprzak Alicja Teodozja Ryk Mieczysław - Polanów
Binczyk Kordula Łucja –
Polanów
Siudek Andrzej - DomaKrąg
Kleszcz Lotta Elżbieta chowo
Bogdańska Marta Daniela – Krytno
Skrzek Marianna - RochoRzeczyca Wielka
Klunder Ryszard - Krąg
wo
Brzeziński Czesław – DaKmiecik Anna - Nacław
Sochacka Zofia - Polanów
dzewo
Knut Eugeniusz - Żydowo
Soliwodzki Eugeniusz
Buszkowska Stanisława
Kochanowski Edward Stanisław - Polanów
Zofia – Buszyno
Czarnowiec
Stachniak Jan - Żydowo
Buszkowski Stefan – BuKołodziejczyk Tadeusz Staszewski Mieczysław szyno
Polanów
Karsina
Chandrała Jan - Garbno
Kopp-Ostrowska Bożena
Stoltman Zygfryd - Żydowo
Brzeziński Czesław - DaTeresa - Polanów
Struzik Feliksa - Żydowo
dzewo
Kowalski Kuba Jakub Szelerski Mieczysław RoBuszkowska Stanisława
Jacinki
man - Polanów
Zofia - Buszyno
Kułakowski Ryszard RoSzkołuda Piotr - DomachoBuszkowski Stefan - Buman - Chocimino
wo
szyno
Lejk Grzegorz - Świerczyna Szuksztul Cecylia - DaliChandrała Jan - Garbno
Łapka Wojciech - Żydowo
mierz
Choma Elżbieta - Cetuń
Ławrow Piotr - Żydowo
Szymczyk Halina - Krytno
Cysewski Józef - Cetuń
Majcher Mieczysław - PoŚlusarczyk Ryszard StaniCzachor Krystyna - Bukolanów
sław - Kościernica
wo
Majda Eugeniusz Marian Trafna Irena - Żydowo
Czajkowski Jan - RzyszPolanów
Tyburska Aniela - Cetuń
czewko
Malankowski Mirosław Urbaniec Feliks - Jacinki
Czerepkow Jerzy - Nacław
Nacław
Walczak Edward - Polanów
Dąbrowski Jan - Cetuń
Matecka Irena - Kościernica Wasiak Stanisława - Garbno
Dąbrowski Zdzisław - PoMazur Alina - Polanów
Wąchała Teresa - Gołogóra
lanów
Mrozewska Jarosława Wenta Jerzy - Polanów
Domagała Halina - Polanów Polanów
Wielgosiński Stanisław Domowicz Jan Jerzy - PoNiedziela Zbigniew - PoKrytno
lanów
lanów
Wilk Józefa Alicja - PolaDuda Anetta Brygida Nitka Danuta Sabina - Cho- nów
Krytno
cimino
Winiarczyk Andrzej - NaDudziak Władysław - Krąg
Obiała Grzegorz Robert cław
Dzik Władysław - Żydowo
Domachowo
Wiśniewska Zofia KatarzyGabriel Wiesława - PolaOrzarzewski Jan Kazimierz
na - Żydowo
nów
- Bożenice
Wiśniewska Kazimiera Gaściewicz Michał RadoPachorek Leokadia Zofia
Gołogóra
sław - Polanów
- Krąg
Władyko Krystyna - ŻydoGlade Piotr Adam - DomaPerec Wanda Teresa - Powo
chowo
lanów
Zaborek Edward - Polanów
Gracka Bronisław Paweł Pietraszewski Tadeusz
Zabrocka Agnieszka - ŻyBukowo
Wacław - Cetuń
dowo
Jakubczyk Jan - Łąkie
Pilarska Irena - Rzeczyca
Zielińska Barbara Zofia Jałoszyński Andrzej Paweł
Wielka
Żydowo
- Żydowo
Przyłęcki Krzysztof - DaJuszkiewicz Genowefa dzewo
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Pożarnictwo

„Biec, by pomóc” w Polanowie

Powyżej: wszyscy uczestnicy zawodów, po prawej jedna z konkurencji
Już po raz siódmy,
strażacy z Ochotniczych
Straży Pożarnych mieli
okazję sprawdzić swoje
umiejętności w stosowaniu
kwalifikowanej pierwszej
pomocy podczas zawodów
„Biec, by pomóc”.

rywalizacji stanęło aż dziesięć drużyn z powiatu koszalińskiego.
Strażacy wzięli udział w
siedmiu
konkurencjach
symulujących
rozmaite
wypadki, podczas których
zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy osoTegoroczna edycja tego wy- bom poszkodowanym.
darzenia miała miejsce nad Znalazły się wśród nich
zalewem w Polanowie.
między innymi procedury
W tym roku padł rekord licz- właściwego postępowania
by uczestników, bowiem do przy wypadku z udziałem

osób nietrzeźwych, czy przy
upadku z wysokości.
Na najwyższym stopniu
podium zawodów stanęła
drużyna OSP Biesiekierz,
drugie miejsce zajęli strażacy z Będzina, a trzecie reprezentanci OSP Niedalino.
Głównym
organizatorem
zawodów była Komenda
Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie.

Biegi Przełajowe

Piłka Nożna

Słaba końcówka sezonu

Runda jesienna w IV Lidze
Zachodniopomorskiej zbliża
się ku końcowi. Niestety, zawodnicy Gryfa Polanów w
ostatnim miesiącu ugrali w

3 x złoto dla ZSP Polanów
Polanowski Zespół Szkół
Publicznych zorganizował
nad zalewem w Polanowie Mistrzostwa Powiatu
Koszalińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (rocznik 20022004) oraz Igrzysk Dzieci
(rocznik 2005 i młodsi).

Mimo niesprzyjającej pogody w zawodach łącznie
wzięło udział około 170
dziewcząt i chłopców z
piętnastu zespołów reprezentujących gminy powiatu
koszalińskiego.
Chłopcy starsi rywalizowali na dystansie 10 x 1000m,
uczniowie młodszych klas
szkół podstawowych oraz
dziewczęta starsze na dystansie 10 x 800m.
Położona w pięknej okolicy
trasa była bardzo wymagająca.
W Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej chłopców I miejsce
zajęła reprezentacja ZSP w
Polanowie, natomiast wśród
dziewcząt najszybsze były
zawodniczki Gimnazjum w
Bobolicach.
W rywalizacji Igrzysk Dzieci podwójne zwycięstwo odniosła drużyna ZSP Polanów,
zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zdoby-

pięciu spotkaniach jedynie 4
punkty, co pozwala im na zajmowanie ostatniego bezpiecznego miejsca w tabeli, tuż nad
strefą spadkową, od której dzielą nas 4 punkty. Pozostaje mieć
nadzieje, że polanowska drużyna zdoła się wkrótce przełamać
i nawiązać do formy z poprzedniego sezonu.

Ostatnie wyniki Gryfa:
30.09.Rega Trzebiatów – Gryf
Polanów 4-1
07.10. Gryf Polanów – Jeziorak
Załom 1-0
14.10. Gryf Kamień Pomorski – Gryf
Polanów 1-0
21.10. Gryf Polanów – Sokół
Karlino 0-1
28.10. Leśnik Manowo – Gryf
Polanów 2-2

Ju jitsu

Dobry występ
w Zielonej Górze

wając złote medale.
sportowej rywalizacji. Naj- i przeprowadzili nauczyciele
Wszyscy uczestnicy wyka- lepsze zespoły zostały na- wychowania fizycznego z
zali duże umiejętności, hart grodzone medalami i dyplo- Polanowa.
ducha i zaangażowanie w mami. Zawody przygotowali

Wyniki zawodów:
ne Sianów – 31min. 50s.
Igrzyska Dzieci
4. SP Dąbrowa -32min. 37s.
/chłopcy/:
1. ZSP Polanów -28 min. 32s. 5. SP Mścice -33min. 46s.
(opiekun zespołu Michał
Lipski) - miejsce I awans IMS /chłopcy/:
2. SP Mścice -31 min. 43s. 1. ZSP Polanów -29min. 43s.
Igrzyska Dzieci
3. SP 2 Sianów -32 min. 33s. (opiekun zespołu Janusz
/dziewczęta/:
Kraska) - miejsce I awans
1. ZSP Polanów - 33min.
2. SP Bobolice – 30min. 44s.
20s. (opiekun zespołu Beata IMS /dziewczęta/:
Gimnazjum
GminKraska) - miejsce I awans 1. SP Bobolice - czas 30min. 3.
do zawodów wojewódzkich 09s. (opiekun zespołu Jacek ne Sianów -31 min. 01s.
2. SP Mścice – 33min. 46s. Szugalski) - miejsce I awans 4. SP Tymień -31min. 41s.
3. SP 2 Sianów - 35min. 2. ZSP Polanów – 30min. 46s.
3.
Gimnazjum
Gmin16s.

21 października 2017 r. w
Zielonej Górze odbyły się Mistrzostwa Polski w ju jitsu.
Były to dla nas pierwsze zawody takiej rangi, dotychczas
startowaliśmy w zawodach
karate. W mistrzostwach wzięło udział dwóch naszych zawodników: Mateusz Lipski i
Jakub Joniec, którzy zdobyli
łącznie trzy medale. Konkurencje, w jakich brali udział, to
grappling oraz kenjutsu sport
(walka na miecze samurajskie).
Zawodnicy wykazali się bardzo
dużą determinacją i chęcią powrotu z tarczą, a nie na tarczy.
Mateusz Lipski wywalczył dru-
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gie miejsce w grapplingu oraz
trzecie miejsce w kenjutsu sport,
natomiast Jakub Joniec zajął
drugie miejsce w grapplingu.
Trzeba tu dodać, że nasi młodzi
sportowcy trenują w Żydowie
od maja tego roku, a na swoim
koncie mają również inne osiągnięcia w sportach walki. Sukces nie jest kwestią przypadku,
sukces to owoc ciężkiego treningu podyktowanego pasją i
chęcią stawania się lepszym
w tym, co robimy. Sukces moich zawodników jest również
moim sukcesem.
Tekst:
Krzysztof Orlikowski

Druk: Rondo Koszalin

