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Burmistrz i
Rada Miejska
protestują
przeciwko
pozbawieniu
opieki
świątecznej
i nocnej !!!

Polanowscy radni wyrazili zdecydowany protest
wobec niezrozumiałej i krzywdzącej mieszkańców mniejszych miejscowości decyzji prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia, która powoduje, że mieszkańcy Miasta i Gminy Polanów od
1 marca b.r. nie będą mogli korzystać z nocnej,
świątecznej i weekendowej opieki lekarskiej. Jak
się okazuje, według warunków nowego konkursu
na świadczenie usług medycznych, od 1 marca
wszyscy potrzebujący pomocy w nocy, dni wolne
oraz święta , także wymagający nie przerywania
terapii (gabinet zabiegowy) będą zmuszeni do
dojeżdżania do Koszalina. W niektórych przypadkach będzie to nawet 60 km w jedną stronę.
Tam będą przyjmowani przez przypadkowych
lekarzy, nieznających ich problemów zdrowotnych. Polanowski ZOZ jest jednostką doskonale
wyposażoną, posiadającą odpowiednią kadrę i
przygotowanie do prowadzenia nocnej, świątecznej i w dni wolne opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach.
„Po co więc burzyć to, co dobrze służy mieszkańcom nie tworząc w zamian nic, oprócz potencjalnego bałaganu i ludzkiego niezadowolenia? Wyrażamy przekonanie, że argumenty samorządów
lokalnych doprowadzą do zainteresowania się
sprawą przez osoby decyzyjne, i zmiany warunków konkursu tak by jego głównym celem stało się dobro pacjenta” - czytamy w podjętej na
styczniowej sesji uchwale. Uchwała ta ma być
przedstawiona kierownictwu NFZ oraz władzom
wojewódzkim. (sim)
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Babcie i Dziadkowie
dla nich najważniejsi

Obchody Dnia Babci i Dziadka w polanowskim Przedszkolu Gminnym.
Babcia i dziadek to osoby bardzo ważne dla każdego dziecka. Pokazują wnukom piękno świata, są ich pierwszymi przewodnikami i nauczycielami. W
polanowskich placówkach oświatowych każdego roku szczególnie uroczyście świętowany jest Dzień Babci i Dziadka. Dla dzieci z Przedszkola Gminnego
w Polanowie przygotowania do tych obchodów zaczęly się kilka tygodni temu. Efektem było spotkanie z babciami i dziadkami i prezentacja przygotowanych dla nich występów artystycznych. Oczywiście wzruszeniom nie było końca. Aktywność polanowskich przedszkolaków nie kończy się tylko na
okolicznościowej akademii. Corocznie odwiedzają też Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu. W tym roku byli również w Domu Pomocy Społecznej w
Żydowie. Przedszkolaki przedstawiły pensjonariuszom program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Tam również wzruszeń nie brakowało. Równie
uroczyście obchodzono Dzień Seniora, Babci i Dziadka w Kościernicy. Tu emeryci, renciści i zaproszeni goście spotkali się w świetlicy wiejskiej by spędzić ze sobą parę miłych godzin. Przy pięknie udekorowanych stołach zasiadło ponad 50 osób. Z pięknym programem artystycznym wystąpiły dzieci ze
Szkoły Podstawowej ze Szczeglina. Do Życzeń Zdrowia i szczęścia wszystkim Babciom i Dziadkom przyłącza się także nasza Redakcja.
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Wspólnie
powitaliśmy
Nowy Rok

Polanów

Obchodzili
dzień patrona

Strażackie
zmagania

POKiS przejmie świetlice

Od 1 lutego świetlice w Chociminie, Jacinkach, Rekowie, Sowinku, Gołogórze,
Bożenicy, Kościernicy, Rzeczycy i Polanowie będą zarządzane przez POKiS.
Na styczniowej sesji Rady Miejskiej w
Polanowie zmieniony został statut Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Dzięki temu POKiS będzie mógł się zająć
prowadzeniem świetlic wiejskich.
- Pozwoli to na lepsze zajęcie się potrzeba- Nobliści Polscy są patronem polanowskie- Nadszedł Nowy 2011 Rok. Mieszkańcy 19 Finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomi dzieci i młodzieży oraz lokalnej spo- go gimnazjum. O tym jak obchodzono Polanowa i okolicznych miejscowości uro- mocy był także okazją do rozegrania turłeczności - mówi Piotr Górniak, zastępca ten dzień
czyście go witali
nieju siatkarskiego
czytaj na str
czytaj na str
czytaj na str
burmistrza Polanowa.
(r)
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Wybrali władze
Stowarzyszenia
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W Bibliotece trwa kurs
komputerowy dla seniorów

Posiedzenie Stowarzyszenia. Od lewej: radny Jerzy Kornas, magda
Błaszczeć oraz Artur Tota, prezes.
Artur Tota ponownie został strumieni zachwycają tych, któwybrany prezesem Stowarzy- rzy tu zaglądają. Żydowo wykoszenia Na Rzecz Ochrony Kra- rzystując walory swych okolic
jobrazu Kulturowego i Przy- ma duże szanse stać się wsią o
rodniczego „U Źródła Radwi”. charakterze turystycznym. PrzyOprócz niego w skład zarządu kłady podobnych miejscowości
weszli: Magdalena Błaszczeć, na terenie Polski wskazują, że
Michał Kołodziejczyk i Zbi- jest to pozytywnie rokujący kiegniew Sekuła.
runek rozwoju wsi.
Stowarzyszenie „U Źródła RaStowarzyszenie, wspólnie z
dwi” istnieje w Żydowie, dzięki Nadleśnictwem Polanów, kilka
Biblioteka Publiczna Miagromadce zapaleńców, od 2004. lat temu zrealizowało projekt
U podstaw utworzenia takiej or- „Kurhany we wsi Żydowo”. Po- sta i Gminy w Polanowie od 08
ganizacji legła chęć upowszech- legał on na uratowaniu przed grudnia 2010 roku do chwili
nienia wiedzy dotyczącej okolic dewastacją i zapomnieniem obecnej prowadzi kurs w zaŻydowa a także konieczność wczesnośredniowiecznej nekro- kresie „Obsługi komputera od
objęcia ochroną występujących polii znajdującej się w obrębie podstaw dla seniora”.
tu śladów przeszłości.
wsi. Prace objęły oczyszczenie i
- Dostrzegamy niezwykłe walory zagospodarowanie terenu. DzięKurs ten jest prowadzony
okolic Żydowa i chcemy je wy- ki dotacji z Fundacji Wspoma- bezpłatnie w ramach programu
promować - twierdzi Artur Tota. gania Wsi powstały tablice in:Akademia Orange dla BiblioPrzepiękny polodowcowy kra- formacyjne, ławki, ogrodzenie
jobraz, duże czyste jeziora, pięk- itp. Powstało miejsce o dużych tek”. Kurs skierowany jest dla
ne lasy pełne uroczysk, oczek walorach edukacyjnych oraz tuwodnych oraz bezimiennych rystycznych.
(sim)

osoby z terenu gminy Polanowa. Podczas szkolenia ta grupa
zapoznała się z podstawami interfejsu w systemie
Windows;
podstawowymi
funkcjami w edytorze tekstu;
Internetem od podstaw; z zakładaniem i obsługą poczty e-mail
oraz zapisywaniem i archiwizacją danych. Od 20 stycznia 2011
roku w kursie bierze udział dru-

ga grupa, która liczy 12
osób. Program szkolenia dla
tej grupy jest taki sam jak dla
ich poprzedników i jest oparty
o materiał e-Centrów Kształcenia funkcjonujących na filiach
bibliotecznych w Gminie Polanów, a głównie o platformę
edukacyjną na www. wioskainternetowa.pl
Roman Giłka
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Wybiorą sołtysów
i rady sołeckie
Dobiega końca kadencja rad
sołeckich i sołtysów. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza już w lutym odbędą się
zebrania wyborcze i wybory
sołtysów i rad sołeckich na
kolejną - czteroletnią kadencję.
Pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce
7 lutego w Karsince (godz.
17). Tego samego dnia wybierać będą mieszkańcy
Rekowa (godz. 19). 8 lutego wybory przeprowadzone
zostaną w Powidzu (godz.

osób, które rozpoczynają przygodę z komputerem. W związku z dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców gminy
Polanów, uczestnicy zostali
podzieleni na kilka grup, które
będą się spotykały w różnych
terminach. Kurs dla pierwszej
grupy zakończył się w ubiegłym tygodniu. Grupa liczyła
11 osób i były to w większości

ZUK ukończył 20 lat

17) i Sowinku (godz. 19).
Szczegółowe informacje o
wyborach dostępne będą na
plakatach.
Łącznie w gminie
Polanów jest 28 sołectw. Zebrania i wybory prowadzone
będą w poniedziałki i wtorki.
Wszyscy sołtysi i rady sołeckie mają być wybrani do połowy kwietnia.
- Serdecznie zapraszam na
zebrania i czynny udział w
wyborach – mówi Piotr Górniak zastępca burmistrza Polanowa
(sim)

Rada Sołecka,
Sołtys i Radny wsi Dadzewo

składają serdeczne podziękowania:
firmie AGRO-DAD z Dadzewa, Państwu Mariuszowi i Renacie Drewla, Państwu Mirosławowi i Lidii
Użarowskim, Panu Adamowi Kubat,
Panu Krzysztofowi Skibińskiemu
za pomoc w organizacji Mikołajków
dla dzieci ze wsi Dadzewo.

Jednocześnie życzymy wszystkim
sponsorom i mieszkańcom wsi
wspaniałego Nowego 2011 Roku.

Okrągła rocznica utworzenia polanowskiego Zakładu Usług Komunalnych stała się okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych pracowników tej firmy. Podczas uroczystości w Garbnie, burmistrz Grzegorz Lipski wręczył
odznaczenia oraz pamiątkowe dyplomy tym, którzy w minionych latach przyczynili się do rozwoju ZUK. Stoją od
prawej: Andrzej Kulesza, Grzegorz Lipski, Roman Opoń, Romuald Dominik, Zbigniew Sierocki, Urszula Krasucka, Józef Wilk, Wiesław Zaborek, Waldemar Ząbek
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NFZ pozbawia opieki
świątecznej i nocnej

Nie minął jeszcze rok, gdy Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa przekazywał Markowi Stachowiczowi kluczyki od nowej
karetki. Teraz może się okazać, że poświęcenie polanowskiego
samorządu zostanie zmarnowane administracyją decyzją
Od 1 marca Narodowy Fun- kładem Opieki Zdrowotnej w
dusz Zdrowia zamierza od- Koszalinie.
stąpić od dotychczasowego Przyjętego rozwiązania nie
finansowania zadań nocnej, konsultowano z samorządami
świątecznej i weekendowej ani z placówkami realizującyopieki lekarskiej w miej- mi w dotychczasowy sposób
scu dotychczasowego zło- opiekę całodobową.
żenia deklaracji i leczenia - W konsekwencji zniszczy
pacjentów. Dla pacjentów z to system ciągłości wiedzy o
Polanowa i okolic oznacza pacjencie i jego problemach
to, że po doraźną pomoc w zdrowotnych a poza tym sponagłych przypadkach w nocy, woduje znaczne pogorszenie
w weekendy i święta będą dostępności do świadczeń,
musieli udawać się do Kosza- także wizyt domowych i opielina. Nowe zarządzenie Pre- ki pielęgnacyjnej u obłożnie
zesa Narodowego Funduszu chorych poza godzinami praZdrowia w Warszawie, wpro- cy Przychodni w Polanowie
wadza nowe pojęcie: „obszar – mówi Marek Stachowicz,
zabezpieczenia”. Określa ono, szef polanowskiego ZOZ-u.
że populacja objęta obszarem - Mozolnie, przez wiele lat,
zabezpieczenia nie może być tworzyliśmy instytucję „lemniejsza niż 50 000 osób. karza rodzinnego”. Miał on
NFZ posługuje się tym okre- być przewodnikiem po zdrośleniem w noworozpisanych wiu pacjenta - tego małego,
konkursach na realizację dorosłego, a także u schyłku
zadania „ Udzielanie świad- życia. Ciągłość opieki dotąd
czeń opieki zdrowotnej w realizowanej
powodowała
rodzaju podstawowa opieka możliwość wsparcia pacjenta
zdrowotna w zakresie nocnej w chwilach trudnych, także
i świątecznej opieki zdrowot- wiedzą o jego rodzinie, chonej”. W praktyce oznacza to, robach – dodaje M. Stachoże wszystkie jednostki ma- wicz.
jące populację mniejszą niż Proponowane zmiany burzą
50.000 pacjentów są elimino- dotychczasowe rozwiązania.
wane z postępowania konkur- NFZ dziś jest instytucją
sowego. Konsekwencją jest ,która swemu chlebodawcy
likwidacja na terenie Miasta ,(pacjentowi), proponuje rozi Gminy Polanów, także in- wiązania niezgodne z jego
nych placówek takich, jak po dobrze pojętymi potrzebasąsiedzku Bobolice, Male- mi zdrowotnym. Posiadany
chowo, dostępności do świad- przez ZOZ Polanów potenczeń lekarza POZ w nocy, w cjał organizacyjny pozwala
dni wolne i święta. Pacjenci na nie burzenie dotąd dobrze
z problemami zdrowotnymi służących
społeczeństwu
z terenu Miasta i Gminy Po- rozwiązań. Jesteśmy gotowi
lanów od poniedziałku do realizować zadanie tak jak
piątku w godzinach 18.00 dotąd. Jednak bez zdecydo-8.oo rano, oraz w święta, wanej postawy ludzi rozumsoboty i niedziele będą zmu- nych, widzących problemy
szeni dojeżdżać do Koszalina, naszych pacjentów, za chwilę
gdzie NFZ zamierza podpisać rzeczywistość proponowana
umowę na świadczenia tego przez NFZ stanie się gorzkim
rodzaju usług dla naszego faktem i dramatem Naszych
(sim)
terenu z Niepublicznym Za- Pacjentów.

Wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji „Dnia Seniora”
w sołectwie Kościernica,
serdecznie dziękuje

sołtys
Barbara
Kochańska- Krawiec

Wydarzenia
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Na grudniowej sesji uchwalili budżet

W sesji uczestniczyli radni, sołtysi oraz zaproszeni goście
Na ostatniej w ubiegłym roku sesji samo- kosztować ma ponad 4 500
rządu zebrali się polanowscy radni. Posiedzenie 000zł, a dotowana będzie z
miało bardzo uroczysty charakter i odbyło się w programu tzw. „schetynówek” w kwocie 2 233 400
sali koncertowej Polanowskiego Ośrodka Kultu- zł z budżetu państwa oraz
ry i Sportu.
sumą 833 tys zł z budżetu
Nie przeszkodziło to radny w podjęciu bardzo ważnych decyzji. Tą najważniejszą było uchwalenie budżetu
na rok 2011. Według jego
założeń planowane dochody budżetu wynieść mają
32 885 000 zł, a wydatki 38
445 000 zł. Deficyt ukształ-

zostanie pokryta ze środków unijnych (1 280 000zł).
Dokończona zostanie także
budowa kanalizacji w Rzeczycy Wielkiej i części Polanowa, a także przebudowa
tuje się na poziomie 5 560 powiatu koszalińskiego. Po- dawnego pawilonu GS-u na
000 zł. Zostanie on pokryty nadto kontynuowana będzie Centrum Społeczno- Kultubudowa sieci kanalizacji sa- ralne.
z kredytów oraz pożyczek.
Największe wydatki budże- nitarnej w miejscowościach Ponadto radni uchwalili
tu to oświata (przeznaczono Dadzewo, Jacinki i części plan pracy Rady Miejskiej w
tam 10 256 252zł), oraz po- Polanowa oraz budowa sieci Polanowie na 2011 rok oraz
moc społeczna (7 308 500zł). wodociągowej w Polanowie plan Pracy Komisji Stałych
Największe inwestycje w i na odcinku Gilewo- Roso- Rady na 2011.
gminie to m.in. przebudo- cha. Ma to kosztować aż 3
(jj)
wa dróg w Polanowie, która 662 860 zł, ale spora część

Polanów

Noworoczne spotkanie emerytów

W domu weselnym „Beatris- na zaproszenie dyrektorów szkół z Gminy Polanów dnia 5 styczna 2011 r. odbyło się
spotkanie noworoczne byłych pracowników oświaty. Życzenia z okazji nowego roku przekazał burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski oraz dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski. Dla blisko 40 osób spotkanie przy dźwiękach kolęd
oraz kawie, herbacie i cieście upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Do Siego Roku!
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Powitanie
Nowego 2011 Roku

Zabawa w nowej świetlicy w Kościernicy
Mieszkańcy Miasta i Odbyło się odliczanie, a
Gminy Polanów powia- następnie pokaz sztucztali Nowy Rok
nych ogni prezentowany
przez Ireneusza BazgieNa Rynku Miej- ra z Koszalina. Potem
skim, przy dźwiękach rynek miejski stał się
muzyki
mechanicznej, miejscem
wzajemnego
mieszkańcy
Polanowa składania sobie życzeń.
żegnali stary 2010 i wi- Sporym
zainteresowatali Nowy 2011 Rok. niem cieszył się ogłoszoPrzed północą Józef Wilk ny przez organizatorów
- Przewodniczący Rady konkurs na zbiórkę buMiejskiej w Polanowie telek. Wśród zbieraczy
oraz Piotr Górniak - za- rozlosowano
nagrody
stępca burmistrza złoży- rzeczowe. Całej imprezie
li życzenia noworoczne towarzyszyła muzyka mewszystkim mieszkańcom chaniczna, przy której bamiasta i gminy Polanów. wiła się głównie młodzież.

Mieszkańcy Polanowa podziwiają sztuczne ognie podczas Sylwestra na miejskim rynku
Nad bezpieczeństwem
bawiących się czuwali:
Policja, Straż Miejska,
„Lex-Crimen”, oraz karetka ZOZ Polanów. Organizatorami imprezy w Polanowie byli: Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu,

Urząd Miejski w Polanowie, Zakład Usług Komunalnych w Polanowie
Z kolei mieszkańcy Sołectwa Kościernica
po raz pierwszy przywitali Nowy Rok 2011 w
nowo otwartej świetlicy.

Chętnych nie brakowało. O godzinie 24:00 po
wypiciu lampki szampana i złożeniu życzeń noworocznych, wszystkich
zaproszono na pokaz
sztucznych ogni. Potem
była zabawa, która trwała

do białego rana.
Także w innych miejscowościach gminy Polanów odbyły się liczne
prywatki i imprezy noworoczne.
(r)
Foto: POKiS Polanów
i Barbara Kochańska-Krawiec

Wielka Orkiestra zagrała w Polanowie i okolicach
Ponad 5770 zł to efekt czyk i Nadia Wijata.
XIX Finału Wielkiej Or- Wolontariusze z Zespokiestry Świątecznej Po- łu Szkół Ponadgimnamocy w Gminie Polanów. zjalnych zebrali 850,39
zł. Wyróżnienie za najPo raz kolejny miesz- większą zebraną kwotę
kańcy miasta i gminy Pola- tj. 313,04 zł otrzymunów wzięli udział w finale je
Natalia
Ściesińska
Wielkiej Orkiestry Pomo- Łączna
zebrana
kwocy Świątecznej. Na terenie ta przez wolontariuszy
Polanowa i Żydowa odbyła w/w szkół to: 4542,74 zł
się publiczna zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP.
Sportowcy też pomogli.
19 Finał Wielkiej OrkieKwestowali uczniowie stry Świątecznej Pomocy
W Polanowie kwestowało był także okazją do ro6 uczniów Zespołu Szkół zegrania IV Turnieju PiłP o n a d g i m n a z j a l n y c h ki Siatkowej Jednostek
oraz 7 uczniów Gimna- Ochotniczych Straży Pozjum. W Żydowie pienią- żarnych z terenu powiatu
dze zbierało 5 uczniów koszalińskiego. W zawoSzkoły
Podstawowej. dach uczestniczyły druWszyscy
wolontariusze żyny OSP Będzino, Świezaopatrzeni byli w iden- szyno, Żydowo i Polanów.
tyfikatory i puszki WOŚP. Ostateczne
wyniW czasie kwesty ulicznej ki
turnieju
seniorów:
na rzecz Wielkiej Orkiestry I m-ce OSP Żydowo - PuŚwiątecznej Pomocy, ze- char Przew. Rady Pobrano następujące kwoty : wiatu
Koszalińskiego
Szkoła Podstawowa w II m-ce OSPBiesiekierz - PuŻydowie zebrała: łącz- char Burmistrza Polanowa
ną kwotę 1298,09 zł III m-ce OSP ŚwieszyWyróżnienie za największą no - Puchar Komendanzebraną kwotę tj. 594,05 zł ta PSP w Koszalinie
otrzymuje Klaudia Dwulit IV m-ce OSP Polanów
Gimnazjum w Polanowie Rozegrano również mecz
zebrało 2.394,26 zł. Wy- pomiędzy drużynami juróżnienie za największą niorów Świeszyno - Żyzebraną kwotę tj. 847,92 zł dowo którego zwycięzcą
otrzymują Patrycja Błasz- została drużyna OSP Ży-

dowo i to ona otrzymała
Puchar Prezesa ZOSP RP
W przerwach pomiędzy
meczami
zorganizowana została licytacja gadżetów. Dała ona kwotę
981,00 zł (łącznie z dobrowolnymi
wpłatami
drużyny na rzecz WOŚP).
Karnawałowa zabawa
Z kolei w Rzeczycy w tamtejszej świetlicy zorganizowano zabawę karnawałową dla dzieci i młodzieży.
Wolontariusze zbierali do
puszki pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Łącznie od
mieszkańców Rzeczycy

zebrano 252,71 zł.
Razem zebrana kwota
XIX Finału WOŚP w Gminie Polanów 5.776,45 zł
Pieniądze przekazano do
sztabu WOŚP w Koszalinie
Wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom
składamy serdeczne podziękowanie.
Organizatorzy imprezy to:
Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w
Polanowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Polanowie. Urząd
Miejski w Polanowie
(r)
Autor zdjęć: POKiS Polanów

Elżbieta Sekuła, radna powiatu koszalińskiego
wręcza nagrody uczestnikom siatkarskiego turnieju

Mali uczestnicy zabawy w Rzeczycy

Wolontariusze z Polanowa

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Styczeń 2011

Styczeń
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Minął rok
Maj

Wyjątkowo ostry atak zimy, z którym nie potrafiła sobie poradzić firma z Jak co roku, w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się koncert z okaGryfic, która wygrała przetarg na odśnieżanie dróg wojewódzkich biegną- zji Dnia Matki. Na scenie wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Polanowie,
cych przez Polanów. Zdenerwowało to burmistrza Polanowa na tyle, że dziecięcy zespół wokalny „Stokrotki” z Rzeczycy Wielkiej, zespoły ludowe:
polecił ZUK Polanów, aby zajął sie tym problemem. Szybko drogi stały „Wrzosy”, „Halinki”, „Córy Gołogóry” oraz debiutujący chór „Pauza” z Posię przejezdne a ZUK-owi pomógł w tym Zakład Usług Leśnych M.K. lanowa. Wszystkie Mamy otrzymały róże. W spotkaniu uczestniczyło ok.
Putonów z Polanowa
100 osób. Imprezę zorganizował Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
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Wrzesień

Od września mieszkańcy Polanowa mogą korzystać z wyremontowanego, a
praktycznie nowego mostu na Grabowej, łączącego ulice Wiejską i Partyzancką. Remont, o który Gmina zabiegała przez kilka lat, wykonany został przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie i trwał prawie trzy miesiące. Wykonywała go firma PB Soroko z Koszalina. Koszt inwestycji wyniósł ok. 200 tysięcy złotych. Teraz most będzie mógł utrzymać pojazdy o wadze do 3,5 tony.

Luty

Czerwiec

Przez 14 miesięcy dzieci z polanowskiego przedszkola uczyły się języka angielskiego, uczestniczyły w zajęciach teatralnych, przyrodniczo-ekologicznych,
tanecznych i kulinarnych. A wszystko to za unijne pieniądze z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu „Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd,
przedszkole zaprasza – nie przyjdziesz to błąd!” realizowanego przez Gminę
Polanów. Na zdjęciu fragment koncertu finałowego w sali POKiS-u

Bardzo uroczyście obchodził Polanów 700 rocznicę nadania praw miejskich. W „Święto Pieczonego Ziemniaka” – festyny kulinarne pod tym tytułem, zorganizouroczystościach wzięły udział delegacje z całego Pomorza, mieszkańcy gminy Po- wane w czterech miejscowościach gminy Polanów, to bez wątpienia obok, Turnielanów oraz innych gmin oraz liczni goście z partnerskich miast z Niemiec. Arcy- ju Tańca Towarzyskiego, największe wydarzenia października. Oprawę muzyczną
biskup Bambergu dr Ludwig Schick poświęcił rzeźbę św. Ottona a samorządowcy imprez zapewnił zespół polanowskich samorządowców 5xS. Podczas koncertu w
z Polanowa wraz z Ministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim, przedstawi- Bukowie grali w składzie: Krzysztof Ciuła, Dariusz Kalinowski, Józef Wilk i Słacielami gmin partnerskich Gedern i Rotenklempenow uroczyście ją odsłonili.
womir Wruszczak (brak piątego członka zespołu - Henryka Zabrockiego).

Marzec

Październik

Lipiec

Listopad

Milion złotych z Unii Europejskiej trafił do gminy Polanów.
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa podpisał umowę z Władysławem Husejko, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego
na realizację przebudowy byłego budynku handlowego GS na
Centrum Społeczno-Kulturalne w Polanowie”. Realizacja projektu
rozpocznie się w październiku 2010 r. i zakończy w czerwcu 2011r.

Trzy nowe świetlice otwarto na terenie gminy Polanów. Mogą się nimi cieszyć
mieszkańcy Gołogóry, Kościernicy i Rzeczycy Wielkiej. W ostatnich latach gmina
wydała łącznie ponad 2,6 mln zł na remonty i adaptacje świetlic wiejskich. Za te
pieniądze wyremontowano obiekty w Rekowie, Sowinku, Jacinkach, Chociminie,
Gołogórze i Wieliniu oraz adaptowano kotłownię w Bożenicy. Już wiadomo, że w
następnym roku z podobnego obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy Nacławia

Mieszkańcy Polanowa złożyli hołd ofiarom katastrofy prezydenckiego Szósty już, festyn parafialny pod hasłem „Wdzięczni za dobro” pokazał,
samolotu pod Smoleńskiem. Jeszcze tego samego dnia (10.04) sponta- że w Polanowie mieszka wiele osób „dobrego serca”.Tym razem zebrano
nicznie zorganizowana została msza święta, w której uczestniczyło wielu 17 tysięcy złotych. Za pieniądze uzyskane podczas wcześniejszych edycji
polanowian. Także w szkołach na terenie miasta i gminy Polanów odbyły udało się między innymi ustawić obelisk papieski, wyremontować mały
się uroczyste apele upamiętniające to tragiczne wydarzenie. W Urzędzie kościół, zainstalować zegar na wieży kościelnej oraz poprawić mechanizm
Miejskim a potem w kościele wyłożona została księga kondolencyjna, do dzwonów oraz zrobić nowy dach dużego kościoła. Kosztował 600 tys. zł a
której wszyscy mogli się wpisać.
150 tys. zł to składki i zbiórki, pozyskane podczas festynów.

Po wyborach samorządowych odbyły się pierwsze sesje Rady Miejskiej w Polanowie. Przypomnijmy: wybory zakończyły się totalnym zwycięstwem Grzegorza
Lipskiego, piastującego urząd burmistrza od 12 lat. Mieszkańcy zaufali mu tak bardzo, że aż 2.893 osoby (88,16 %) zakreśliły „tak” przy jego nazwisku. Burmistrz
wprowadził także, do nowowybranej Rady Miejskiej VI kadencji, aż 11 „swoich”
radnych. W nowej Radzie Miejskiej jest aż 9 radnych którzy już sprawowali tę
funkcję w minionej kadencji.

Radni koszalińskiego powiatu podjęli decyzję o likwidacji Domu
Pomocy Społecznej w Cetuniu. Wychodziło zbyt drogo, bo pobyt
wszystkich pensjonariuszy w DPS kosztuje 136 tys. zł miesięcznie
(1,7 tys. zł na osobę). Placówką zajęlo się założone przez pracowników placówki Stowarzyszenie „Niepełnosprawni w Domu i
Środowisku”, którym kieruje Józef Niwiński, obecny dyrektor DPS.

Kwiecień

Sierpień

Grudzień
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że wnioski o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
( tj. obowiązujący od 1 listopada 2010 roku do
31 października 2011 roku), będą przyjmowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia 1
września br. w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj. od godziny 7.00 do 15.00 , w
każdy czwartek od 7.00 do 17.00. Dodatkowo
w dniach od 1 września do 10 września 2010r.
wnioski będą przyjmowane od godziny 7.00 do
18.00.
Na podstawie złożonych wniosków wraz
z wymaganymi dokumentami będzie ustalane
prawo do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń
jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej
rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł
lub 583 zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny
jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z
dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
606 897 033 (patrol)
Straż Miejska 		
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 		
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
(94) 318-83-99
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
999 lub 112
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
998 lub 112
Straż Pożarna 		
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
991
Pogotowie Energetyczne
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Szkolne sprawy
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Wojna domowa czyli:

Polanów

Młodzi dziennikarze mają głos Jak

budować
autorytet
rodzica?

Grupa dziennikarska ZSP. Stoją od lewej: Tomasz Fleran, Katarzyna Kil, Łukasz Jabłoński, Judyta Sobótka, Monika Ogrodowczyk, Magda Łopata, Natalia Wieliczko,
Magdalena Błaszczeć, nauczycielka, Joanna Hobszta, Anna Stasiak, Sandra Kostecka

Na pytania czytelników odpowiada Henryk Zabrocki,
znany pedagog, działacz koszalińskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Grupa dziennikarska Liceum Ogólnokształcącego w Polanowie liczy jakieś działania poza szkołą? Jeśli „Często słyszymy, że współczesna młodzież nie uznaje
10 osób. Opiekunem tejże grupy jest Pani Magdalena Błaszczeć nauczy- tak, to jakie?
cielka języka polskiego w ZSP. Uczniowie publikują artykuły w gazecie - Uczniowie wyjeżdżają do redakcji żadnych autorytetów. Czy
„Obserwator Lokalny”. Regularnie odbywają się spotkania z redaktorem „Obserwatora Lokalnego” do Sław- w obecnych czasach rodzic
Mieczysławem Siwcem. Na spotkaniach podopieczni Pani Błaszczeć po- na, gdzie pod kierunkiem redakto- może być autorytetem dla
znają sekrety dziennikarstwa, jak i uczą się pisania tekstów. Trochę o ra Pana Siwca poznają na miejscu swojego dziecka? Czy nie
historii i powstaniu klasy dziennikarskiej opowie Dyrektor ZSP w Pola- techniki pracy tamtejszych redak- jest tak, że rodzicielski autotorów. Wyjeżdżają raz w roku do rytet skazany jest na upadek?”
nowie – Pan Sławomir Wruszczak.
studia „Radia Koszalin”, gdzie jest
- Od ilu lat funkcjonuje w szkole „Radia Koszalin” – Pan Redaktor podobny cel, tylko dziennikarstwo – pyta czytelnik w liście do
profil dziennikarski?
Suszyński. Zaproponował pomoc radiowe. Przede wszystkim publi- redakcji.
Profil dziennikarski funkcjonuje od merytoryczną i wspólnie, małymi kują w „Obserwatorze Lokalnym”.
Oczywiście nie. Jed2006r.
krokami rozwinęła się ta grupa W tym roku nie było jeszcze takiej nakże odpowiadając, jak bu- Dlaczego powstał profil dzienni- dziennikarska.
sytuacji, dwa lata temu uczniowie dować autorytet rodzicielski,
karski?
- Jakie zadania realizuje klasa w „Radiu Koszalin” montowali chciałbym na wstępie go
- Dla zainteresowania uczniów, by dziennikarska i jakie umiejętności programy i puszczali przez szkolny
zdefiniować. Otóż autorytet
rozwijać ich umiejętności. Pojawi- kształci?
radiowęzeł gotowe audycje – pu- rodzica to coś takiego, co
ła się okazja współpracy z redak- - O to dokładnie trzeba zapytać Pa- blicystykę, felietony.
cją „Radia Koszalin”. Uczniowie nią Magdalenę Błaszczeć, bo jest - Profil funkcjonuje od 2006r. Me- każe dziecku podporządkojeździli do „Radia Koszalin” na odpowiedzialna za grupę dzien- dialną opiekę nad grupą sprawuje wac się jego woli, aby poczuć
warsztaty i uczyli się podstawo- nikarską oraz jest nauczycielem „Obserwator Lokalny”. Czy zawsze się bezpiecznie i spokojnie
oraz nie mieć wątpliwości,
wych metod, zasad pracy dzien- dziennikarskim j. polskiego. Zna- tak było?
nikarstwa. Później nawiązaliśmy jąc program są to głównie umie- - Nie. „Obserwator Lokalny” od ok. co powinno robić i jak się
współpracę jeszcze z gazetą – „Ob- jętności, które pozwalają młode- 3 lat jest opiekunem.
zachowywać. Dla małego
serwatorem Lokalnym” i dziś ta mu człowiekowi łatwo nawiązać - A oprócz „Obserwatora Lokalne- dziecka matka i ojciec są jegrupa funkcjonuje pod opieką kontakt z innym człowiekiem oraz go”?
dynym źródłem poczucia
Pana Redaktora Siwca, a czasem umiejętność dobrego, prawidłowe- - Nie. Kiedyś była gazeta lokalna
bezpieczeństwa, niezawodsą organizowane wyjazdy do radia. go wypowiadania się, jak i umie- – „Echo Polanowskich Wzgórz”,
Głównym celem było to, by roz- jętność stosowania wypowiedzi : jednak gazeta ta nie funkcjonuje. nym gwarantem spokoju i
wijać umiejętności niekoniecznie pisemnej formy redaktorskiej – re- Zajmowała się publikowaniem odprężenia oraz tymi, którzy
przydające się w pracy redakcyjnej, portażu, felietonu, publicystyki, a życia Polanowa, w tej chwili tym potrafią rozproszyć każdą
bo umiejętności dziennikarskie są także umiejętności pracy na kom- zajmuje się „Obserwator Lokalny”. wątpliwość i rozwiązać każprzydatne w życiu.
puterze z programami do prezen- Obecnie raz w tygodniu na wkład- dy problem.
- Kto był pomysłodawcą, by utwo- towania dziennikarskiego. Takie kach pt. „Samorządowy ObserwaDla małego dziecka
rzyć taki profil?
umiejętności młodzież nabywa, tor Polanowa”. Głównie współpra- chęć podporządkowania się
- Szukaliśmy możliwości utwo- jednak szczegóły programu dotym wspaniałym wszechcujemy z tą gazetą.
rzenia takiego profilu, a wyszedł kładnie zna Pani Błaszczeć.
mocnym istotom jest równie
Autor : Monika Ogrodowczyk
nam naprzeciw redaktor polskiego - Czy uczniowie tej klasy realizują

Polanów

Konkurs „Mamo, tato nie pal
przy mnie” rozstrzygnięty

Alan Konieczny

Maja Sominka

Aż pięcioro dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie
zostało laureatami konkursu
plastycznego „Mamo, Tato nie
pal przy mnie”.
Zorganizowany został przez
Powiatową Stację Epidemiolo-

giczno- Sanitarna w Koszalinie dla dzieci przedszkolnych,
a głównym jego celem było
zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w
sytuacjach, gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach

Nikola Hibner
lub gdy dorośli palą przy nich
tytoń. Spośród polanowian nagrody i dyplomy otrzymali: Nikola Hibner, Nikola Ciecierska,
Alan Konieczny, Julia Tomaszewska, Maja Sominka.
(r)

oczywista jak oddychanie, a
potrzeba ich bliskości ma
tę samą naturę co łaknienie
jedzenia i picia. Sytuacja ta
trwa przez całe niemal wczesne dzieciństwo (od okresu
niemowlęctwa do 9-10 roku
życia) i przez długie lata rodzice niejako przywakaja do
tego, że ich wpływ na dziecko został im dany i po prostu istnieje. Ale w pewnym
momencie przychodzi im się
boleśnie przekonać, że nie
został dany raz na zawsze.
W okresie dorastania zaczyna się upadek pierwotnego, naturalnego autorytetu
rodziców. Młodzi ludzie
potrafią już kojarzyc ze
sobą różne zachowania ojca
i dojść do wniosku, że często mija się z prawdą albo
po prostu kłamie, a mama
też nie zawsze jest idealna,
że rodzice po prostu wielu
rzeczy nie wiedzą, że często
udają kogoś, kim nie są, aby
oszukać innych ludzi. W ob-
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razie rodziców miejsce bezkrytycznego podziwu i lojalności zajmuje krytycyzm
i mniej lub bardziej ukryte
pretensje, że są tacy, jacy są
i żadne „naj” właściwie do
nich nie pasuje.
Ta krytyczna postawa
dziecka wobec rodziców
osiąga apogeum w okresie
dorastania, kiedy rodzice
przekonują się, że ich autorytet ani nie wynika z faktu, że
są rodzicami, ani nie został
im dany raz na zawsze, w co
do tej pory wierzyli.
Co więc robić, by zachować szacunek swoich
dorastających, a nawet dorosłych dzieci? Otóż:
1.Nigdy nie okłamuj swojego
dziecka. Mów mu prawdę na
poziomie jego rozumienia
albo odmawiaj jej ujawnienia, jeżeli uważasz, że jest
to dla dziecka zbyt trudne
lub niebezpieczne. Lepiej
oświadczyć: „powiem ci
później, kiedy będziesz starszy” niż udzielać dziecku
odpowiedzi byle jakiej, żeby
mieć spokój.
2.Dbaj o zgodność słów z
czynami. Nie rób czegoś, co
potępiasz i nie potępiaj tego,
co robisz.
3.Nie udawaj, że coś wiesz,
jeśli tak nie jest. Powiedz
uczciwie, że nie wiesz, ale
się dowiesz i dotrzymaj słowa.
4.Dotrzymuj słowa.
5.Bądź konsekwentny, ale
bez fanatyzmu. Niech zawsze możliwe będą z tobą
uczciwe negocjacje i szczera
rozmowa. Nie obawiaj się
zmienić zdania, jeśli padną
sensowne argumenty.
6.Śmiało wypowiadaj swoje
poglądy i broń ich, ale nie
myl poglądów z zakazami i
nakazami.
7.Nie bój się przyznać przed
dzieckiem do błędu, a nawet
przeproś je, jeśli nie miałeś
racji.
8.Nie bądź dwulicowy. Nie
ciesz się ostentacyjnie z wizyty cioci, a gdy zamkną się
za nią drzwi, nie oddychaj z
ulgą, że wreszcie ta wstrętna
kobieta sobie poszła.
9.Nie tłumacz się okolicznościami, jeśli o czymś zapomniałeś lub nie dotrzymałeś
słowa.
10.Nie wypowiadaj się w
domu pogardliwie o ludziach,
którym pierwszy się kłaniasz
na ulicy.
11.Nie przekonuj dziecka, że
oportunizm to mądra i bezpieczna postawa życiowa
(pokorne ciele dwie matki
ssie).
12.Jeśli dziecko (bez względu
na wiek) mówi do ciebie poważnie, z powagą je wysłuchaj i tak samo odpowiedz.
13.Nigdy nie ośmieszaj
dziecka i nie stawaj przeciwko niemu, szczególnie w
obecności jego rówieśników.
Jeśli będziesz przestrzegał
tych zasad (możesz też dodać
swoje, które podpowie ci rozum i serce) bądź spokojny o
swój autorytet.
W następnym odcinku
opowiem o krytykowaniu rodziców przez dzieci i o tym,
jak sobie z tym radzić.
Henryk Zabrocki

Ważne sprawy/Rozrywka
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Ćwiczyli maturalne procedury Uczcili patronów szkoły

Uczniowie klas III polanowskiego Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych mieli możliwość sprawdzenia
swoich sił w ostatniej, w
tym roku szkolnym, próbie
maturalnej, zorganizowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.
Według wstępnych informacji do matury przystępuje 26 uczniów – 20
tegorocznych i 6 absolwentów szkoły. Obowiązkowe
przedmioty to: język polski,
matematyka, język obcy.

Najbardziej popularne w
tym roku przedmioty dodatkowe to: geografia, WOS i
rozszerzony język angielski.
Próbne matury odbywały się
w kolejnych dniach począwszy od 10 stycznia. Najpierw
język polski. Następnie języki obce (niemiecki, angielski, rosyjski), a w ostatnim
dniu prób przedmioty dodatkowe (WOS, geografia),
13.01.2011 r. – matematyka.
- Próba maturalna miała na
celu usprawnienie i przećwiczenie procedur egzaminacyjnych, dodatkowo
sprawdzano stopień opano-

wania standardów egzaminacyjnych – mówi Sławomir
Wruszczak, dyrektor ZSP
w Polanowie. - Sprawdzanie procedury przebiegało
sprawie i potwierdziło dobre przygotowanie szkoły i
uczniów do sesji egzaminacyjnej.
Jak wypadła w maturalnej
próbie wiedza uczniów ZSP
dowiemy się po sprawdzeniu prac w zakresie zdawanych przedmiotów.
Przygotowały:
Judyta Sobotka,
Katarzyna Kil,
Marlena Szumiał

Nagrody Nobla po raz
pierwszy zostały przyznane w
roku 1901, a ich ceremonialne
wręczenie odbywa się zawsze w
rocznicę śmierci ich fundatora
- 10 XII 1895 r.
W polanowskim gimnazjum
od dwóch lat to także szczególny dzień, bo placówka nosi
imię Noblistów Polskich, a tym
samym kultywowana jest tu pamięć Polaków, którzy otrzymali te prestiżowe nagrody, przyczyniając się tym samym do
rozsławienia naszego kraju na
całym świecie. Wiedza na temat
sławnych postaci przydała się i
naszym uczniom podczas obchodów Drugiego Dnia Patrona.

Konkurencji było kilka. Każda
klasa mogła wziąć udział w
konkursie recytatorskim (w tym
roku były to utwory Czesława
Miłosza), w „biograficznych
puzzlach”, czy też wykonać
karykaturę wybranej postaci.
W ogólnej punktacji zwyciężyli uczniowie klasy 3 A, drugie
miejsce zajęła klasa 2 C, trzecie - 3 E. Dodać należy, że klasa 3 A zwyciężyła po raz drugi.
W ubiegłym roku nagrodą
był darmowy wyjazd do kina, w
tym roku zwycięzcy wspólnie z
wychowawcą skosztują pizzy.
Gratulujemy. I kto wie, może
wśród naszych gimnazjalistów
kryje się przyszły noblista?
(r)

Dowcipy
tygodnia
***
Podchodzi blondynka do
Informacji PKP:
- Przepraszam, jak długo
jedzie pociąg z Krakowa do
Warszawy?
- Chwileczkę....
- Dziękuję!!!
***
Na polanie w lesie pasą się
krowy. Nagle zza drzewa
wychodzi zajączek i mówi:
- Witam szanowne
króweczki! Czy jest może
między paniami jakiś
cwaniaczek?
- Nieee - odpowiedziały
zdziwione krowy.
- No to zrzuteczka po 5
złotych!
Na drugi dzieñ sytuacja się
powtarza. Zdenerwowane
krowy wysłały delegację do
lisa.
- Ty lis, zajączek wyłudza
od nas gotówkę, chodź i
zagraj dla nas cwaniaczka.
Lis się zgodził. Trzeciego
dnia krowy znów pasą się
na polanie. Przychodzi
zajączek:

- Witam szanowne panie.
Czy jest pomiędzy paniami
jakiś cwaniaczek?
Lis wstaje i mówi:
- Jestem, a co mały?
W tym momencie zza drzew
wychodzi niedźwiedź.
- A nic, krówki jak zwykle
po "piątalu", a cwaniaczek
15!
***
Generałowi urodził się
wnuk, więc postanowił
wysłać swego adiutanta do
szpitala, aby się dowiedział
czegoś więcej. Po powrocie
generał pyta:
- I jak wygląda?!
Na to adiutant:
- Jest bardzo ładny...
Podobny do Pana generała.
- Podać więcej szczegółów!
- Melduję, że niski, łysy i
bez przerwy drze mordę.
***
Pan domu otwiera drzwi i
mówi:
- Teściowo, co tak stoicie na
zewnątrz w deszczu?!
Idźcie do domu!
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2011

Polanów

Polanów

Zaplanowali pracę na rok

Ważący 24 kg karp został w ubiegłym roku złowionym w
Zalewie Polanowskim.
Zebranie sprawozdaw- dania z działalności za rok
cze Koła PZW w Polanowie 2010. Uchwalono też plan
miało miejsce w Polanow- pracy na 2011r. oraz termiskim Ośrodku Kultury i narz zawodów wędkarskich
Sportu.
(w tabeli poniżej).
Prezesem Koła od 2008r.
Tutejsze koło liczy 240 jest Krzysztof Ciuła, a funkczłonków. Na zebraniu węd- cję skarbnika sprawuje Henkarze wysłuchali sprawoz- ryk Olczak. Od października

2010r. w zasobach wodnych
PZW Okręgu Koszalińskiego jest również Zalew Polanowski.Wędkarze, którzy
wykupili składkę członkowską i opłatę na ochronę i zagospodarowanie wód mogą
więc łowić tu ryby bez dodatkowych opłat.
(r)

Rodzaj Zawodów
Dla dzieci
O Mistrzostwo Koła
Dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka
Powiatowe Spławikowe
O Puchar Burmistrza
O Puchar Prezesa Koła
PZW
Podlodowe Mistrzostwa
Koła

Data
2.05.2011r.(poniedziałek)
11.06.2011r.(sobota)
4.06.2011r.(sobota)

Miejsce zawodów:
Basen Miejski
Zalew Polanowski
Basen Miejski

W Dni Polanowa
3.09.2011r(sobota)
24.09.2011r(sobota)

Basen Miejski
Zalew Polanowski
Zalew Polanowski

Styczeń/luty 2011r.(grubość
lodu min.15 cm.)

Zalew Polanowski

PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA PZW POLANÓW 2011r.
I tak w lutym polanowscy wędkarze zajmą się m.in. omówieniem szkolenia straży rybackiej. W kwietniu
głownym tematem prac zarządu będzie organizacja zawodów o mistrzostwo Koła i zawodów dla dzieci a także udział w akcji „Czyste brzegi jezior i rzek”. w czerwcu podumowane zostana zawody wędkarskie zorganizowane w I połowie b.r. oraz tematem obrad będzie działalność sekcji dziecięcej. W sierpniu zorganizowane
zostaną zawody o Puchar Burmistrza oraz zawody o Puchar Prezesa Koła.
- wolne wnioski
Październik będzie okresem podsumowania zawodów o Puchar Burmistrza i Prezesa Koła. Także Społeczna
straż Rybacka zda relację ze swojej działalności. na grudzień z kolei zaplanowano roczne podsumowanie
pracy Zarządu oraz przygotowanie do zebrania sprawozdawczego a także kontrolę Komisji Rewizyjnej.

Piłka Nożna

Zmiany w
zarządzie
Gryfa

Puchar burmistrza
pojechał do Sianowa

Tomasz Knitter został
nowym prezesem Gryfa
Polanów. Taka decyzja zapadła podczas ostatniego
zebrania sprawozdawczo –
wyborczego klubu. Knitter
zastąpił na tym stanowisku
Józefa Wilka, który musiał
zrezygnować po tym, jak
wybrano go przewodniczącym Rady Miasta i Gminy
Polanów- niedozwolone
jest pełnienie funkcji samorządowej przy jednoczesnej pracy w instytucji
przez samorząd finansowanej, gdyż mogłoby dojść
do nadużyć.
Pozostałymi członkami
zarządu zostali: Mieczysław Cybulski, Michał Popowicz- obaj byli już we
władzach klubu oraz jako
nowi członkowie: Mariusz
Pietrzyk i Bogumił Badurak. Zdecydowano także o
zmianie na stanowisku trenera - nowym szkoleniowcem seniorów będzie Maciej Mikulski, dotychczas
trener Arkadii Malechowo
a przedtem zawodnik i trener młodzieży Sławy Sław(JJ)
no.

Mecze grupy B

Mecze grupy A
2:0
0:1
2:3
0:3
0:2
0:3

Tabela końcowa grupy A
1. Victoria Sianów 9 6-0
2. Gryf I Polanów
6 6-3
3. Echo Biesowice 3 4-5
4. Studnica Przytocko 0 0-8

Maciej Mikulski, nowy
trener Gryfa Polanów

Wygrali krajowy turniej
11:21 i 9:21. W pierwszym
półfinale M. Ryk przegrał z
późniejszym zwycięzcą całego turnieju Dominikiem Ziętkiem („Kometa” Sianów) 9:21
i 19:21, w drugim półfinale N.
Miarka przegrał z Łukaszem
Żarskim („Lednik” Miastko)
13: 21 i 12:21 tym samym
obaj nasi zawodnicy w grach
singlowych zajęli miejsca III
- IV.
Dużo lepiej poszło im w grze
deblowej. Tu okazali się niepokonani, zajęli pierwsze
miejsce i zdobyli puchary.
W finale Norbert Miarka i
Mateusz Ryk pokonali parę
Robert Cybulski - Szymon
Jaworski („Lednik” Miastko)
10:21, 21:15 i 21:10. Druga

Zawodnicy Victorii Sia- wym Turnieju Piłki Nożnej
nów wyjechali z Polanowa z Seniorów o Puchar BurmiPucharem Burmistrza Mia- strza Polanowa.
sta. W finałowym meczu poOdbył się on na Hali Wikonali Zryw Kretomino 2:1. dowiskowo – Sportowej w
Polanowie. Drużyny liczyły
Nasze drużyny (Gryf I i II) w polu po 5 zawodników (4
zajęły odpowiednio 4 i 5 + bramkarz). W pierwszej
miejsce. Osiem zespołów fazie mecze rozgrywane
z województwa zachodnio- były w dwóch grupach syspomorskiego i pomorskiego temem każdy z każdym.
wzięło udział w VI HaloEcho Biesowice-Studnica Przytocko
Gryf I – Victoria Sianów
Echo – Gryf I Polanów
Studnica - Victoria
Echo - Victoria
Studnica – Gryf I

Badminton

Norbert Miarka i Ma- Mateusz Ryk, Paweł Strzelecteusz Ryk zajęli pierwsze ki, Nikodem Ratkowski, Pamiejsce w Krajowym Tur- tryk Szwed i Radosław Wilk.
niej Juniorów Młodszych w
W singla w fazie grupoBadmintona.
wej na pierwszych miejscach
z grup wyszli: N. Miarka, M.
W rozegranym w Miast- Ryk, P. Strzelecki i N. Ratku turnieju udział wzięło 58 kowski, na drugich miejscach
zawodniczek i zawodników swoje gry zakończyli K. Strzereprezentujących kluby: KS lecka, P. Szwed i R. Wilk, któ„Stal” Sulęcin, UKS „Iskra” rzy ostatecznie zajęli miejsca:
Sarbice, ULKS „U - 2 Lotka” K. Strzelecka od IX - XVI,
Bytów, UKS OSiR Sławno, P. Szwed i R. Wilk od X do
UKS „Kometa” Sianów MKB XVIII. W ćwierćfinale M. Ryk
„Lednik” Miastko i ZKB „Ma- wygrał z Robertem Cybulskim
ced” Polanów. Turniej został („Lednik” Miastko) 21:18 i
rozegrany systemem grupowo 21:18, N. Miarka wygrał z ko- pucharowym i stał na średnim legą klubowym P. Strzeleckim
poziomie. ZKB „Maced” Pola- 19:21, 21:12 i 24:22, N. Ratnów reprezentowali: Katarzy- kowski przegrał z Łukaszem
na Strzelecka,Norbert Miarka, Żarskim („Lednik” Miastko)

Fragment jednego z turniejowych meczy

Zryw Kretomino – Start Mokre 1 : 0
Gryf II – Wiekowianka Wiekowo 0 : 3
Zryw – Gryf II
3:1
Start – Iskra - Wiekowianka
1:0
Zryw - Wiekowianka
0:0
Start – Iskra – Gryf II
0:1

Tabela końcowa grupy B
1. Zryw Kretomino
7 4-1
2. Wiekowianka Wiekowo 4 3-1
3. Gryf II Polanów
3 2-6
4. Start – Iskra Mokre
3 1-2

Mecz o I i II miejsce:
1. Victoria Sianów – Zryw Kretowino wynik: 2 : 1
Mecz o III i IV miejsce:
2. Gryf I Polanów – Wiekowianka Wiekowo wynik: 0 : 0 w karnych 0 : 1
Mecz o V i VI miejsce:
3. Echo Biesowice – Gryf II Polanów wynik: 0 : 2
Mecz o VII i VIII miejsce:
Studnia Przytocko – Start – Iskra Mokre wynik: 0 : 5
Królem Strzelców został Maciej Rokicki z Victorii Sianów.

nasza para P. Strzelecki - P.
Szwed zajęła V-VIII miejsce
w ćwierćfinale przegrała z
parą Mateusz Łopacki - Dominik Maciejewski „Lednik”
Miastko 20:22, 21:10 i 18:21.
W grze mieszanej zagrali K.
Strzelecka - N. Ratkowski zajmując miejsce V m. W grze o
ćwierćfinał pokonali Szymona
Cybulskiego - Joannę Dorawa „Lednik” Miastko 21:16 i
21:11 i w grze o półfinał przegrali z Dominikiem Ziętkiem
- Kornelią Kowalczyk „Kometa” Sianów 21:12 i 21:12.
Przy czym N. Ratkowski i K.
Uczestnicy turnieju
Strzelecka są jeszcze młodzido Obserwatora Lokalnego.
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