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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Uhonorowali długoletnie
pożycie małżeńskie

Polanów

Walentynki
ze szczytnym
przesłaniem
Już drugi rok z kolei wolontariusze z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie wraz
z opiekunami zorganizowali Wieczór Walentynkowy. W tym roku, oprócz dobrej zabawy uczniowie
przeprowadzili akcję informacyjną oraz zbiórkę
pieniędzy mającą na celu uzyskanie wsparcia dla
trzyletniej Natalki, mieszkanki naszego małego
miasteczka, która urodziła się bez ciągłości przełyku oraz z brakiem kości promieniowej prawej
rączki. Każdy uczestnik spotkania dowiedział się,
w jaki sposób może pomóc w zebraniu pieniędzy,
które pozwolą zrefundować wysokie koszty leczenia i rehabilitacji Natalki.
Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a chcesz pomóc to:
przekaż 1% podatku na Fundację Dzieciom
"Zdążyć z pomocą" wpisując KRS: 0000037904;
Cel szczegółowy: 11783 Diakowicz Natalia
wpłać pieniądze na konto:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
Bank Pekao S.A. I O/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytułem: 11783 Diakowicz Natalia darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Koniec karnawału
pełen balów

Dziesięć par z Polanowa i okolic otrzymało od Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Głowy
Państwa, podczas uroczystej gali w sali balowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, odznaczenia wręczali: Józef Wilk,
przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie, Piotr Górniak, wiceburmistrz Polanowa oraz Aleksandra Ostrowska-Chwastek,
kierownik USC w Polanowie. Więcej o tej niezwykłej uroczystości oraz sylwetki odznaczonych na str 4 i 5

Konferencja bibliotekarzy

Uczcili Noblistkę

W polanowskiej Bibliotece Publicznej spotkali sie bibliotekarze z całego koszalińskiego powiatu. O ich obradach
Czytaj na stronie 3

W Polanowie uczczono pamięć zmarłej w lutym Wisła- O karnawałowych balach, zabawach i minionych fewy Szymborskiej, jednej z patronków tutejszego gmi- riach w jednostkach podległych polanowskiemu samonazjum
Czytaj na stronie 3 rządowi
Czytaj na stronie 6
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W nagrodę do Brukseli Samorządowe
obrady

W dniach od 1 do 3 lutego mieszkaniec Polanowa, Patryk Gwóźdź
przebywał na wyjeździe studyjnym w Parlamencie Europejskim
w Brukseli na zaproszenie europosłów Róży Thun i Rafała Trzaskowskiego. Patryk jest jednym
z 25 laureatów ogólnopolskiego
konkursu "Unia bez Barier" w ramach którego prowadził akcję na
temat obniżenia cen połączeń międzynarodowych. Warto nadmienić,
że Patryk był jedynym laureatem
konkursu w naszym regionie.
W czasie wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Komisji

Podczas lutowej Sesji Rady Miejskiej w Polanowie radni wysłuchają
informacji Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków o stanie ochrony i opieki
nad zabytkami w gminie Polanów
oraz ocenią pracę Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu a także Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polanowie.
Wysłuchają też sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez
Gminę Polanów za 2011 rok. Podejmą też kilka uchwał, z których
te najważniejsze dotyczą rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy jednoczesnym utworzeniu Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie.
Początek obrad: wtorek 28 lutego
o godz. 10. Zapraszamy.

Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, obserwowali posiedzenie
Parlamentu wraz z głosowaniami.
Oprócz tego odwiedzili Parlamentarium - wirtualne, nowoczesne
muzeum Parlamentu Europejskiego, odwiedzili siedzibę Google,
spotkali się z przedstawicielką Do tej pory poparcie dla pomysłu
BEUC(Europejskiej Organizacji wyraziła Kancelaria Prezesa Rady
Konsumentów) oraz zwiedzi- Ministrów, Kancelaria Senatu RP
li zabytkową starówkę Brukseli. oraz kilku europosłów. Patryk z
Podczas wyjazdu Patryk wraz z Agnieszką zapewniają, że jak tylko
inną laureatką Agnieszką Cze- zakończą prace wstępne nad prochowską postanowili zorganizować jektem to podadzą do informacji
własny konkurs dotyczący kom- publicznej szersze wiadomości o
petencji samorządów lokalnych w/w projekcie.

Polanów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w nowej siedzibie
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Rok osób starszych

Rok 2012 został ogłoszony rza psychiatrii Agnieszki Popiele
przez Komisję Europejską Rokiem wskiej - Pawłowskiej nt.: " RadoSeniora czyli - Rokiem Aktywno- sna złota jesień - dobrostan psyści Osób Starszych. W związku z chiczny w każdym wieku".
Spotkanie rozpoczęło się kontym Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Polanowie wyszła z ini- certem ucznia klasy III szkoły
cjatywą aktywizacji seniorów w podstawowej Zdzisława Grabdy,
środowisku polanowskim, z ofertą który zagrał trzy utwory na fortedziałań kulturalnych i edukacyj- pianie. Dyrektor biblioteki krótko
nych skierowanych do ludzi star- przedstawiła sytuację osób starszych np.: zajęcia prozdrowotne z szych w Polsce. Następnie seniolekarzem, terapeutą, psychologiem, rzy obejrzeli film: "Zarys historii
spotkania: z poezją, muzyką, fil- polanowskiej biblioteki" i na komem, autorskie, zajęcia bibliotera- niec wysłuchali wykładu inaugupeutyczne.
racyjnego lekarza psychiatrii. W
Dla chętnych odbędą się warsz- spotkaniu uczestniczył Burmistrz
taty komputerowe. Ponadto chce- Polanowa Grzegorz Lipski i pełnomy włączyć seniorów w działania mocnik burmistrza ds. profilaktyki
- Henryk Zabrocki. Pełnomocnik
na rzecz dzieci i młodzieży.
W dniu 31 stycznia odbyło się zadeklarował wspieranie biblioteki
spotkanie inauguracyjne członków w zakresie organizacji, prelekcji,
Klubu Aktywnego Seniora Biblio- spotkań, zajęć kierowanych dla
teki połączone z wykładem leka- seniorów. W pierwszym spotkaniu

wzięło udział prawie 50 osób. Odpowiedni klimat nowej siedziby biblioteki sprawił, że spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Wybrano aktyw Klubu, w skład
którego weszli: Wanda Zabrocka,
Krystyna Byrzykowska, Irena Szor,
Elżbieta Kasprzak, Teresa Tobisz,
Piotr Drewla i Jerzy Żelazny. Aktyw będzie pomagał pracownikom
biblioteki w tych działaniach. Na
początek, spotkania z Seniorami
odbywać będą się cyklicznie - raz
w miesiącu.
Biblioteka dla Seniorów to
najbardziej przyjazne miejsce do
poznawania nowych form aktywizacji twórczej, edukacji w zakresie
nowych mediów, czy integracji
międzypokoleniowej.
Bożena Wruszczak
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Radzili, jak pomóc dziecku

Przed nową siedzibą
Po wielu latach wytężonych prac
ze strony władz miasta ośrodek
pomocy społecznej rozpoczął działalność w nowej, pięknej siedzibie.
M-GOPS w Polanowie mieści się
w centrum miasta, a nie jak dotychczas na peryferiach.
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej nie uległy zmianie, nawet staramy się o rozszerzenie działalności.
Osoby zainteresowane wsparciem z
pomocy społecznej mogą skontaktować się w tej sprawie odwiedzając siedzibę M-GOPS w Polanowie
w dni robocze od 7.30 do 15.00.
Na Sali obsługi mieszczącej się na
parterze Centrum Społeczno – Kulturalnego można pobrać lub złożyć
dokumenty o pomoc społeczną,
świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny czy zapisać się do
pracy w ramach prac społecznie –
użytecznych czy robót publicznych,
interwencyjnych. Pracownicy socjalni przyjmują od 7.30 do 11.00.
Kierownik M-GOPS przyjmuje interesantów w godzinach od 8.00 do
11.00. Aby skontaktować się telefonicznie można skorzystać z numeru:
94-3188-385 lub można skorzystać
ze strony internetowej www.mgops.
polanow.pl . M-GOPS realizuje

zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Realizuje też
zadania dla osób uprawnionych do
alimentów.
Od 1 marca 2012 roku M-GOPS
przejmuje dodatki mieszkaniowe,
w związku z tym od marca wnioski
należy składać w siedzibie ośrodka. Ponadto od 2003r. funkcjonuje
Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza” w Krągu, gdzie dla 20
podopiecznych organizowane są
różnego rodzaju zajęcia oraz spotkania integracyjne z innymi ŚDS i
DPS z terenu powiatu. Podopieczni mają możliwość zapoznania się
z obrzędami i obyczajami z nimi
związanymi.
Od kwietnia 2012 r. ponownie realizowane prace społeczno użyteczne.
Aby zakwalifikować się do nich należy być zarejestrowanym w biurze
pracy (posiadać status osoby bezrobotnej bez zasiłku) oraz korzystać
z pomocy społecznej. Zapisy osób
chętnych prowadzone są na sali obsługi interesantów u Pani Eweliny
Świderek.
M-GOPS zajmuje się też dowozem
posiłków do szkół na terenie gminy
oraz dystrybucją żywności z Banku

Żywności i prowadzi dokumentację
z tym związaną. W roku 2011 przyjętych zostało 7 transportów żywności w ilości 134.663,12kg, którą
rozdysponowano na 27 sołectw,
ŚDS Krąg, Klub „Feniks” i Miasto
Polanów.
Realizowany jest też projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). W połowie lutego
M-GOPS zakończył rekrutację
uczestników do projektu systemowego „Pomocna dłoń plus” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Komisja
rekrutacyjna po wnikliwej analizie
formularzy rekrutacyjnych, jakie
wpłynęły od zainteresowanych
uczestnictwem w projekcie, wyłoniła uczestników projektu, zgodnie
z zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową, tj. 19
osób (17 kobiet i 2 mężczyzn), w
tym dwie osoby z orzeczeniem.
Dobrze przebiega współpraca z
Powiatowym Urzędem Pracy na
rzecz wzmocnienia aktywności
osoby bezrobotnej (opłacanie za
osoby bezrobotne, które podpisały
kontrakt socjalny składki na ubezpieczenie zdrowotne)

Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa wraz z Henrykiem Zabrockim, pełnomocnikiem ds. uzależnień i dyrektorami szkół gminy
Polanów zorganizowali Gminne
Seminarium nt. „Współpraca z ro-

dzicami w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania”.
Prelegentką była znana i doświadczona psycholog dr Aleksandra Karasowska, autorka wielu
publikacji o problemach młodzieży

oraz różnych aspektach wychowania. Licencjonowana trenerka
PTP o poruszanych problemach
wypowiadała się z wielką pasją i
znawstwem tematu. Wielokrotnie
podkreślała, że współpraca z rodzicami w zakresie wychowania
dziecka z zaburzeniami zachowania jest zadaniem trudnym i delikatnym, gdyż wymaga od rodzica
i nauczyciela równocześnie miłości
i dystansu, łagodności i stanowczości, cierpliwości i zdecydowania.
Ważne więc by, po zdiagnozowaniu
problemu, w wychowanie włączyć
zespolone działania rodziców i nauczycieli, gdyż odrębne próby ustalania pewnych zasad wychowawczych kończą się często porażką
pedagogiczną. Jeśli szkoła i dom
rodzinny będą działać wspólnie,
szybko osiągną zamierzony sukces wychowawczy. W seminarium
oprócz nauczycieli polanowskich
placówek oświatowych brali udział
nauczyciele z gminy Malechowo.
Druga część spotkania z zaproszonym specjalistą miała charakter
zajęć warsztatowych nt. „Budowanie strategii pracy z dzieckiem
przejawiającym zaburzenia zachowania”. Warsztaty odbywały się 10
i 11 lutego 2012 r. w gimnazjach
w Malechowie i Polanowie, ich
uczestnikami byli nauczyciele
wytypowani przez dyrektorów
poszczególnych szkół. Zdobytym
w trakcie warsztatów doświadczeniem podzielą się z pozostałymi
pedagogami naszej gminy na najbliższych posiedzeniach rad pedagogicznych.
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Jurgen Lux - Polanów
Honorowym Konferencja bibliotekarzy
Obywatelem
powiatu koszalińskiego
Polanowa
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Pamięci Wisławy
Szymborskiej

Nie żyje Wisława Szymborska,
wybitna polska poetka, eseistka,
tłumaczka, felietonistka, krakowianka z wyboru i zamiłowania,
laureatka nagrody Nobla, jedna z
Patronek gimnazjum w Polanowie.
Odeszła „spokojnie we śnie”
1 lutego 2012 roku. Aby złożyć hołd
zmarłej, przed budynkiem szkoły opuszczono do połowy masztu
flagę, a w głównym holu wystawiono okryty kirem portret naszej
Patronki. Uczniowie i pracownicy
szkoły minutą ciszy uczcili pamięć
Noblistki. We wtorek odbędzie się
apel poświęcony życiu i twórczości
Wisławy Szymborskiej, w bibliotece szkolnej będzie można zwiedzać
okolicznościową wystawę obrazującą dokonania pisarki. Była wyjątkowo mądrym, dobrym i skromnym człowiekiem. Stanowiła dla
wszystkich fenomen i ogromną
zagadkę. Odbierając przyznaną
jej w 1996 roku Nagrodę Nobla,
powiedziała: „ Poeta również, jeśli jest prawdziwym poetą, musi
ciągle powtarzać sobie „nie wiem”.
Każdym utworem próbuje na to od-

powiedzieć, ale kiedy tylko postawi kropkę, już ogarnia go wahanie,
już zaczyna sobie zdawać sprawę,
że jest to odpowiedź tymczasowa i
absolutnie niewystarczająca. Więc
próbuje jeszcze raz i jeszcze raz, a
potem te kolejne dowody jego niezadowolenia z siebie historycy literatury zepną wielkim spinaczem i
nazywać będą dorobkiem”. Będziemy wracać do jej wierszy, które są
bardzo skomplikowane i bardzo
proste, a jednocześnie - wyjątkowo
mądre. Uczniowie Gimnazjum im.
Noblistów Polskich uczcili pamięć
Patronki szkoły. Na zajęciach lekcyjnych nauczyciele przypominali
sylwetkę wybitnej Polki, na holu
pojawiła się okolicznościowa gazetka wykonana przez członków
Samorządu Uczniowskiego. W bibliotece szkolnej czytelnicy mogli
zapoznać się z publikacjami prac
pisarki, artykułami na temat jej
twórczości, projektami dotyczącymi biografii Wisławy Szymborskiej
przygotowanymi przez naszych
gimnazjalistów. Przewodnikiem po
wystawie była p. Daniela Bukowska organizatorka ekspozycji.

www.polanow.pl

Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Polanów dla dr Jurgena Lux wystąpili
wspólnie Roman Śledź, proboszcz
parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Polanowie, Bożena
Wruszczak, dyrektor Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie oraz Pani Violetta Ciok
–Malinowska, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w
Polanowie.
W uzasadnieniu do wniosku
przedstawiono sylwetkę dr Jurgena
Lux jako inicjatora wielu działań
podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej gminy Polanów w
ramach polsko-niemieckiego dialogu i pojednania. Wśród nich wymienić należy wystawy fotografii
poświęcone historii Polanowa pt.:
„Polanów w starej fotografii” oraz
„Ziemia Polanowska dzisiaj”, które można było obejrzeć w Galerii
„Pod Kasztanem” w Polanowskim
W Bibliotece Publicz- Powiatowego, Piotr Górniak
Ośrodku Kultury i Sportu.
Oprócz tego doktor Lux jest au- nej Miasta i Gminy w Po- – z-ca Burmistrza Polanotorem wielu prac związanych z lanowie 8 lutego 2012 roku wa, dyrekcja Koszalińskiej
promowaniem potencjału społecz- odbyła się konferencja Biblioteki Publicznej, oraz
no-gospodarczego gminy Polanów
podsumowująca
wyniki dyrektorzy, kierownicy i
publikowanych w Internecie, a
osiągnięte
przez
biblioteki
bibliotekarze z bibliotek
także wydawanych jako pozycje
książkowe „Roczniki Polanow- gminne powiatu koszaliń- gminnych i miejsko – gminskie”. Doktor Jurgen Lux to tak- skiego w 2011 roku.
nych powiatu koszalińskieże fundator pamiątkowych tablic,
go: z Będzina, Biesiekierza,
obrazów i herbów, które można
W konferencji uczestni- Bobolic, Mielna, Sianowa i
podziwiać w kościołach, szkołach
czyli:
Dariusz Kalinowski Polanowa.
w gminie Polanów. Dzięki jego zaAnalizę czytelnictwa w
angażowaniu wiele zabytkowych - przewodniczący rady poobiektów np. organy, obrazy, herb wiatu , Marzena Pawłowska bibliotekach
publicznych
rodziny Von Wrangel znajdujące z Wydziału Organizacyjno powiatu koszalińskiego za
się m.in. w Kościele Parafialnym
– Społecznego Starostwa 2011 rok przedstawiła Małw Polanowie zostało odrestaurowanych i odzyskało swoją wartość
Uwaga!
Gmina Polanów
historyczną. Środki finansowe
pozyskane na ten cel zostały zgro- Zmiana w
madzone dzięki ofiarności byłych
dodatkach
Dużym zainteresowamieszkańców Polanowa i osobistej
aktywności doktora Jurgena Lux.
mieszkaniowych niem cieszyło się spotkanie

gorzata Zychowicz – kierownik Działu Metodyki
i Promocji Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej , zarazem opiekun merytoryczny
bibliotek.
Bibliotekarze z powiatu
mieli okazję obejrzeć multimedialną prezentację historii
biblioteki polanowskiej oraz
z nutką zazdrości zwiedzali
nowy obiekt wraz z nowym
wyposażeniem.
Bożena Wruszczak
Zdjęcia: Roman Giłka

PKO pomoże wspólnotom

Polanów

Lech Żuromski - nowym
radnym, Rady Miejskiej

Od dnia 01 marca 2012 roku
zadania związane z obsługą
dodatków mieszkaniowych
zostają przekazane do MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Polanowie.
Informacja telefoniczna:
94 3481055 - Katarzyna Pasieka

te mają być przeznaczone
dla spółdzielni lub wspólnot
przedstawicieli
wspólnot mieszkaniowych na remonty
mieszkaniowych z pracow- i prace termomodernizacyjnikami PKO BP, którzy po- ne w budynkach zbudowainformowali o możliwości nych przed 1961 r.
uzyskania różnych kredy- Osoby
zainteresowane
tów z bezzwrotną premią szczegóły oferty uzyskają w
termiomodernizacyjną lub PKO BPO
remontową z BGK. Kredyty

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”

ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem żegnamy

Wacława Nakielskiego
Odszedł od nas Wielki Społecznik i Działacz
Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów
Jeden z pierwszych osadników i organizator powoływanych w
okresie powojennym organów samorządu miasta i gminy Polanów
Starosta Dożynek Centralnych w Warszawie w 1969 r.
Wyróżniony odznaczeniami państwowymi i resortowymi
Komisja w Urzędzie Miejskim w Polanowie
Poparcie 94 osób wystarczyło, czaka z mandatu radnego, poszli
aby Lech Żuromski został no- jedynie mieszkańcy okręgu nr 5.
wym radnym Rady Miejskiej Rywalizowało trzech kandydaw Polanowie. Jak każde wy- tów. Do urn przyszły 152 osoby
bory uzupełniające, także i te (32,8 % uprawnionych do głosozarządzone na ostatnią niedzie- wania. Wygrał Lech Żuromski z
lę lutego, nie cieszyły się zbyt 94 głosami, przed Zbigniewem
wielką frekwencją. Do urn, po Murawskim (33 głosów) oraz
rezygnacji Sławomira Wrusz- Arturem Dropko (25 głosów).

Swoją społeczną działalnością wniósł osobisty wkład w rozwój
gminy Polanów i trwale zapisał się w kartach jej historii.
Z rodziną i bliskimi łączymy się w bólu
składając najszczersze wyrazy współczucia
Lech Żuromski, nowy radny
miejski. Lat 60. Od 41 lat związany z Polanowem. Pracownik
tutejszego Nadleśnictwa.

Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski			
z pracownikami

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Wilk
z Radnymi

4

www.polanow.pl

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2012

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2012

Wydarzenia

www.polanow.pl

5

Uhonorowali długoletnie pożycie małżeńskie

Krystyna i Michał Popowicz

Krystyna i Michał Popowicz ślub wzięli 15.12.1951 r. w Polanowie. Dochowali się 2 synów, 4 wnuków. Pan Michał pracował w
polanowskiej cegielni i w firmie budowlanej. Pani Krystyna zajmowała się domem.

Maria i Dionizy Kawiak

Pani Maria i pan Dionizy poznali się na zabawie w świetlicy w
PGR-ze. Do spotkania doszło przez siostrę pana Dionizego, która wyszła za mąż za kuzyna pani Marii. Oni sami pobrali się
20.09.1960 r. w Miastku. Podczas wspólnego życia państwo Kawiakowie doczekali się jednej córki i trzech synów. Wnuków zaś
mają aż dziesięcioro..

Danuta i Janusz Nikiel

Państwo Nikiel obrali się 13.10.1961 r. w Polanowie. Pani Danuta
przez 23 lata pracowała w szkole podstawowej, a Pan Janusz od
ukończenia szkoły do emerytury w Nadleśnictwie Polanów (od
1952 do 1992 r.). Dochowali się dwojga dzieci i trojga wnuków..

Niezwykła uroczystość miała miejsce w sali balowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10 parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziewięć spośród nich
ma staż ponad 50 – cio letni, jedna para – Państwo Krystyna i Michał Popowicze w małżeńskim
stanie przeżyli ponad 60 lat. Jednakże, wśród
Dostojnych Jubilatów są pary, które mogą się poszczycić znacznie dłuższym stażem niż to wynika z urzędowych dokumentów. Jak to możliwe?
Otóż do statystyk brane są daty ślubu cywilnego

Kazimiera i Julian Orzeł

zawieranego przed kierownikiem Urzędu Stanu
Cywilnego. Jednakże wszystkie pary wcześniej
brały ślub kościelny. Czasem nawet kilka miesięcy wcześniej. Dla statystycznej ścisłości należy
zaznaczyć, że 6 par uczestniczących w uroczystości śluby brało w Polanowie, dwie pary w Miastku,
a po jednej w Rzeczenicy i Malechowie.
Redakcja Polanowskich Wiadomości Samorządowych, wszystkim Jubilatom życzy wszystkiego
najlepszego i jak najdłuższego, szczęśliwego życia w małżeńskim związku.

Leokadia i Lech Kraska

Maria i Marian Gabrysiakowie

Pani Maria i pan Marian poznali się w tradycyjny sposób – na
wspólnej zabawie. Tańce i śpiewy połączyły młodych ludzi, którzy
zakochali się w sobie i stanęli na ślubnym kobiercu. Pobrali się
21.10.1960 r. w Polanowie. Rodzina państwa Gabrysiaków jest
bardzo liczna. Mają siedmioro dzieci, aż czternaścioro wnucząt i
dwoje prawnucząt.

Róża i Bogumił Lampkowscy

Stanisława i Henryk Olczakowie

Państwo Lampkowscy ślub wzięli 12.12.1960 r. w Polanowie. Dochowali się trojga dzieci i czworo wnucząt. Pani Róża pracowała
jako nauczycielka w szkole podstawowej w Polanowie, a Pan Bogumił był leśnikiem.

Pan Henryk przyjechał do pracy w rodzinne strony pani Stanisławy.
Mieszkając blisko siebie, wspólnie spędzali czas na zabawach wiejskich,
na których się poznali. Ślub wzięli 11.02.1961 r. w Polanowie. Państwo
Olczakowie mają troje dzieci, czworo wnuków i dwoje prawnucząt.

Janina i Bronisław Anikiej

Brat pana Juliana przyjechał na ziemię polanowską z południa Polski. Tu
poznał piękną dziewczynę, zakochał i ożenił. Pan Julian niestety nie mógł
być na weselu brata, więc przyjechał już po zaślubinach, w odwiedziny do
młodej pary. Po przyjeździe okazało się, że szwagierka ma równie piękną
i uroczą siostrę. Długo nie trzeba było czekać i w rodzinie było kolejne
weselicho. Pobrali się 23.09.1961 r. w Miastku. Podczas półwiecznego
pożycia małżeńskiego doczekali się trzech córek, ośmiorga wnucząt i
czworo prawnucząt.

To była to miłość od pierwszego wejrzenia. Pan Lech zobaczył przyszłą
żonę na ulicy w Szczecinku. Przechodząca dziewczyna wywarła na nim
wielkie wrażenie – niestety, nie miał wtedy odwagi podejść do niej. Niedługo po tym przelotnym spotkaniu Pani Leokadia przyjechała w sprawie
pracy do miejscowości, w której mieszkał pan Lech. Kiedy pan Krasko
zobaczył piękną dziewczynę na wiejskiej zabawie nie chciał już dać jej
uciec. Pobrali się 15.04.1961 r w Rzeczenicy. Państwo Kraska mają czterech synów i pięcioro wnucząt. Tylko czekać na prawnuki!

Nie musieli długo się szukać. Mieszkali bowiem w bardzo bliskim
sąsiedztwie – naprzeciwko siebie. Oboje mogli dokładnie przyjrzeć się przyszłemu towarzyszowi życia. Ślub wzięli 19.11.1960 w
Malechowie. Najbliższa rodzina państwa Anikiejów to troje dzieci
i pięcioro wnucząt.

Władysława i Piotr Drewla

Pan poznali się na zabawie, ale nie byle jakiej! Oboje byli gośćmi
na ślubie wspólnej koleżanki. Widząc szczęście nowożeńców postanowili pójść w ich ślady i wyprawić własne wesele. Pobrali się
22.04.1961 r. w Polanowie. Państwo Drewla mają dwoje dzieci i
pięcioro wnucząt.
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Tłusty czwartek - w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni
tydzień karnawału. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. W Polsce oraz
w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu dozwolone jest objadanie się. Najpopularniejsze potrawy to pączki i faworki, zwane również w niektórych
regionach chrustem lub chruścikami. Dawniej objadano się pączkami nadziewanymi słoniną, boczkiem i mięsem, które suto zapijano wódką.

ZSP Polanów

Tłusty Czwartek obchodzono w ZSP w Polanowie. Pączki
rozdawane w ramach akcji „Pączek” zostały ufundowane przez
Radę Rodziców.
Łukasz Jabłoński

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:

Najsmaczniejszy dzień w roku

Zgodnie z tradycją w „Tłusty
Czwartek” każdy powinien
zjeść przynajmniej jednego
pączka, aby przez cały rok
mieć powodzenie i szczęście w życiu.
Dlatego uczniowie klasy
I wraz ze swoimi mamami
i wychowawczynią urządzili w Szkole Podstawowej w
Bukowie tradycyjny „Tłusty
Czwartek”. Wysiłek wszystkich bardzo się opłacił, bo
zebrano ze sprzedaży 486 zł,
co daje dochód na jednego
ucznia 37,38 zł. Zgromadzone pieniądze uczniowie wykorzystają na wyjazdy do
kina, teatru, filharmonii lub
basen.
Renata Ciubak - Obiała

Starosta
Dożynek Centralnych
w Warszawie w 1969r.
Wyróżniony odznaczeniami państwowymi
i resortowymi

Przebierane zabawy
SP Żydowo

Przedszkole Gminne Polanów

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 .

Swoją społeczną
działalnością wniósł
osobisty wkład
w rozwój gminy Polanów i trwale zapisał się
w kartach jej historii.
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Wacław Nakielski nie żyje - odszedł jeden z bardziej znanych, cenionych i lubianych mieszkańców
Polanowa.
Odszedł w wieku, można rzec,
sędziwym, a jednak dla mnie nieoczekiwanie. Jak chyba każdy
przyzwyczajam się do obecności
wśród nas zwłaszcza tych osób, z
którymi znałem się bliżej i łączyła
nas serdeczność i wzajemny szacunek – każde więc odejście wydaje
mi się niesprawiedliwe, jest bolesne. Bo już nigdy nie spotkamy się,
choćby przypadkiem na ulicy, nie
przystaniemy na chwilę, nie uściśniemy sobie rąk, nie wymienimy
przynajmniej kilku przeważnie
zdawkowych uwag, ale serdecznych, nacechowanych uczuciem
przyjaźni, wzajemnego szacunku.
Miejsce tych przyjaznych spotkań
zastąpiła pustka wypełniona żalem.
Żalem, który wzmaga świadomość,
że ta pustka pozostanie na zawsze,
jest nieodwołalna.
W takich chwilach przypomina
mi się znany wiersz wybitnego poety, ks. Jana Twardowskiego:

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą
Zostaną po nich buty i głuchy telefon
(...) potem cisza normalna więc całkiem
nieznośna jak czystość urodzona najprościej
z rozpaczy kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Może milczenie najpełniej wyraża smutek po odejściu kogoś, kto
był człowiekiem nam bliskim, ale
czy można milczeć, gdy słowa
utkane wieloletnią znajomością cisną się na usta, chcą zaistnieć choćby na skrawku papieru?
Znałem Wacława wiele lat – jeszcze nie mieszkałem w Polanowie,
gdy zetknąłem się z Jego osobą.
Wszak był społecznikiem, jednym
z tych aktywnych ludzi w regionie,
którzy wnosili w przestrzeń społeczną dobro, mieli na względzie
pomyślność współmieszkańców.
To był główny motyw Jego działań.
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku spotykałem Go na sesjach
Powiatowej Rady Narodowej w
Sławnie, wszak pełnił rolę radnego
w województwie, kandydował do
Sejmu, ale z miejsca na liście, które
skazywało go na przegranie wybo- Wacław Nakielski z żoną Heleną
rów. Na otarcie łez zaoferowane pionierami osadnictwa polskiego czasów walki z okupantem - nie
mu mandat radnego w Wojewódz- na ziemi polanowskiej. Osiedlił szczędził bowiem swych sił i czasu
kiej Radzie Narodowej. Głośno się na niej tuż po wojnie i prawie w pracy, mając na względzie dobyło o Wacławie Nakielskim, gdy natychmiast jako młody człowiek bro wspólne.
I chociaż ostatnio ze względu na
w połowie lat sześćdziesiątych re- rozpoczął pracę nad zagospodarowaniem
tych
ziem.
sędziwy
wiek już się nie udzielał
prezentował rolników polskich jako
Już
w
kwietniu
1946
roku
został
w
życiu
publicznym,
to sama Jego
starosta ogólnopolskich dożynek w
członkiem
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Miejskiej
jako
reobecność
wśród
nas
była
wartością
Warszawie. To było zasłużone wyprezentant
Związku
Samopomocy
samą
w
sobie.
Niestety
taka
kolej
różnienie, bo był przede wszystkim
Chłopskiej,
którego
był
jednym
rzeczy,
los
go
zabrał
odszedł
w
rolnikiem, zarówno w działalności
z
twórców,
potem
pełnił
funkcję
nieskończoność,
ale
wierzę,
że
nie
publicznej, jak i wzorowym na owe
czasy prowadzeniu własnego go- podwójta gminy Polanów. Można zostanie zapomniany.
długo by wymieniać Jego rozliczspodarstwa rolnego.
ne
funkcje społeczne, zasługi w
Cześć Jego pamięci.
Wacław Nakielski należał do
rozwoju
miasta,
regionu,
zasługi
z
Jerzy Żelazny
tych ludzi, których można nazwać

Henryk Zabrocki:

Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, a problem uzależnienia

Już po raz trzeci, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie,
odbyła się zabawa karnawałowa dla najmłodszych mieszkańców Żydowa
i okolic. Uczestniczyły w niej dzieci od 3 lat wraz z rodzicami oraz najmłodsi uczniowie szkoły. Spotkania takie pozwalają integrować maluszki
z innymi dziećmi oraz oswoić z atmosferą szkoły.

Żydowo

Wspomnienia z ferii

Charakterystyka problemu. Wskazówki do pracy wychowawczej
Bal przebierańców w Przedszkolu Gminnym w Polanowie. Uczestniczyły
w nim wszystkie grupy, które bawiły się w domu kultury w rytm muzyki i
śpiewu Pani Asi od rytmiki, która wcieliła się w rolę Wodzireja.

Polanów

Dzień od serca

Fot: Sandra Kostecka

Ważne telefony

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

www.polanow.pl

Odszedł Wacław Nakielski

Jeden z pierwszych
osadników i organizator
powoływanych
w okresie powojennym
organów samorządu
miasta i gminy Polanów

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)

Jerzy Żelazny:

Zasłużony dla Miasta
i Gminy Polanów

SP Bukowo

Rozmaitości

„Bawię się i uczę” to hasło ferii
zimowych w filii bibliotecznej w
Żydowie. Dzieci brały udział w
konkursach literackich, quizach,
teleturniejach, rebusach, zabawach
ruchowych, zajęciach komputerowych oraz zajęciach plastycznych
i kulinarnych.
Zapoznano uczestników z postacią Pippi, główną bohaterką
utworu Astrid Lindgren. Przeprowadzono warsztaty na temat "Biblioteka - miejsce bezpiecznego
Internetu". Dzieci poznały zasady

bezpiecznego korzystania z Inter- „Mów szeptem jeśli mówisz o miłości”
netu, bezpiecznego spędzania ferii - William Shakespeare
podczas zabaw na śniegu, jazdy na
14-ego lutego to dzień, który
Na przerwach królowała klisankach, łyżwach, nartach oraz jak całkowicie poświęcony jest miło- matyczna muzyka a każdy otrzybezpiecznie sam spędzam ferie w ści.
mywał słodkie serca. Dodatkową
domu. Mogły wykazać się wiedzą
Samorząd Uczniowski ZSP w atrakcją była możliwość kupienia
w teleturnieju "Eureko ja to wiem" Polanowie zorganizował walentyn- serca, które zwalniało z pytania
oraz w konkursie "Mały omnibus". ki. Uczniowie udekorowali szkołę na danej lekcji. Do walentynkowej
W ostatnim dniu ferii wręczono licznymi miłosnymi dekoracjami. akcji chętnie włączyli się nauczyuczestnikom nagrody, drobne upo- Ściany zapełniły się aforyzmami i ciele liceum.
minki oraz słodki poczęstunek. W sentencjami o tematyce miłosnej. Wszystkim udzielił się romantyczzajęciach średnio dziennie brało Rozdawano plakietki, na których
ny nastrój święta zakochanych.
udział 10 dzieci.
Alicja Piasecka
Judyta Sobotka
zapisywano imiona ukochanych.
Tomasz Fleran

Dzieci, które łatwo sięgają
po substancje psychoaktywne
np. alkohol, leki, narkotyki, a
także szybko uzależniają się
np. od oglądania telewizji lub
gier komputerowych, bardzo
często wychowywane są w
rodzinach dysfunkcyjnych, w
tym szczególnie w rodzinach
z problemem alkoholowym.
Przemoc domowa i poważne
zaniedbywanie obowiązków
wychowawczych mogą występować w związku z alkoholem nawet wtedy, gdy nie
występuje jeszcze kliniczne
zdiagnozowanie uzależnienia
od alkoholu, lecz jedynie okresowe lub agresywne upijanie
się dorosłych członków rodzin. Tak, więc rodzina z problemem alkoholowym to nie
tylko rodzina z tzw. marginesu

trudno jest funkcjonospołecznego. Często Dziecko w rodzinie dysfunkcyjDzieci w rodzinie dysfunkcyjnej wać w układach spoproblem alkoholowy
nej uczy się trzech zasad: odgrywają pięć podstawowych ról.
łecznych. Zachowując
jest głęboko ukryty
- „nie odczuwaj”
się w sposób nieakcepi otoczenie zupełnie
- bohatera rodzinnego
- „nie ufaj”
towany
przez innych,
nie zdaje sobie z nie- wyrzutek (kozioł ofiarny)
ciągle spotykają się z
go sprawy.
- „nie mów”
- maskotki
dezaprobatą.
Przyczyny dysfunkcji
- dziecka niewidzialnego
Dziecko maskotka odrodziny mogą tkwić również Nie odczuwaj – bo to co
- wspomagasz
wraca uwagę od rodzinw innych narastających pro- czujesz za bardzo boli lub
nego problemu skupiając
blemach rodzinnych np. w jest zbyt przerażające
uzależnieniu któregoś z rodzi- Nie ufaj – bo wielokrotnie Bohaterem jest zazwyczaj naj- na ją na sobie, zgrywając się,
ców od hazardu, pornografii, a składane obietnice były łama- starsze dziecko w rodzinie, któ- przymilając, błaznując. Jego
nawet kariery zawodowej.
ne. Nie ma, więc nic pewne- re przejmuje na siebie obowiąz- rola polega na tym, by ulżyć roDziecko w rodzinie dysfunk- go, nic, na czym mógłbyś się ki dorosłych i robi wszystko, co dzinie w ciężkiej sytuacji, rozcyjnej doświadcza wielu trau- oprzeć. Nie mów więc innym może, by naprawić istniejącą weselając ją swoim humorem i
matycznych sytuacji zwią- o problemie który wprowadza sytuacje i utrzymać rodzinę w żartami. „Maskotka” nie cofnie
zanych m.in. z destrukcją ról chaos w rodzinie, ani o tym co normie. Jest odpowiedzialne, się przed niczym, byle tylko
rodzicielskich, chaosem, za- czujesz i myślisz na ten temat. troszczy się o rodzeństwo, zaj- rozweselić innych. W życiu
niedbaniem, przemocą słowną Nie mów – o tym, co, co się muje się całym domem, prze- społecznym „maskotki” są dulub fizyczną. Podstawowym dzieje w domu i o konsekwen- strzega reguł, zawsze kończy szą towarzystwa, ale płacą za to
źródłem zagrożeń dla dziecka cjach wynikających z picia zadaną pracę w wyznaczonym wysoką cenę – nikt nie traktuje
jest stan chronicznego napię- lub innego problemu rodziny. terminie. Stara się być perfek- ich na poważnie.
cia i stresu. Trwanie w ciągłej W ten sposób zanika komu- cyjne we wszystkim, co robi. Dziecko niewidzialne (dziecniepewności i nieprzewidy- nikacja nie tylko wewnątrz „Bohater” żyje w stałym napię- ko we mgle) pozostaje z boku
walność wydarzeń wywołują rodziny, ale i w relacjach ciu, wpada w panikę w sponta- rodziny, nigdy nie sprawując
u dziecka poczucie braku sta- „ze światem zewnętrznym”. nicznych, nie dających się prze- najmniejszych kłopotów. Odizolowane od rodziny, żyje we
bilności, porządku życiowego, Tworzy się swoistego rodza- widzieć sytuacjach.
a co za tym idzie brak kontroli ju „tabu”, rodzinna tajemnica, Wyrzutek (kozioł ofiarny) od- własnym świecie, w poczuciu
nad swoim życiem.
której dzieci usilnie strzegą w wraca uwagę od rzeczywistych samotności i krzywdy. Jest to
Dzieci z rodzin dysfunkcyj- poczuciu wstydu, lęku i na- problemów rodzinnych, stając dziecko niedostrzegane, o któnych bardzo często przeżywa- dziei, że może w końcu będzie się wcieleniem rodzinnych rym nikt nie pamięta. Uczestją wstyd za rodzica, poczucie lepiej. Wszystko to sprawia, iż frustracji. Wdaje się w bójki, nictwo w pracy zespołowej
winy, strach przed rodzicem, dziecko zaczyna przyjmować wchodzi w konflikt z prawem, może sprawiać mu trudność.
osamotnienie, złość lub wręcz postawę obronną i zamkniętą ucieka z domu. W grupie jest Na zewnątrz nieśmiałe i pełne
przeszkadzającym rezerwy, „dziecko niewidzialnienawiść do rodzica.
wobec otaczającej rzeczywi- bardziej
dzieckiem.
„Kozłom
ofiarnym” ne” jest niezdolne do stawiania
stość.

czoła problemom.
Dziecko czasami może podejmować więcej niż jedną rolę i
zachować się różnie w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazło. Czasami zdarza się, że z
chwilą odejścia z domu bohatera rodzinnego, (co jest częste,
bo bohater jest mocno związany z rodziną swoim poczuciem
obowiązku opiekowania się innymi) Wyrzutek przejmuje jego
zadania i sam chodzi w rolę bohatera. Dotychczasowa czarna
owca w rodzinie staje się jej
podporą. Potwierdza to fakt, że
role są nieświadomą próbą odpowiedzi na sytuację rodzinną,
próbą przystosowania się do
„chorego” układu rodzinnego i
utrzymania go w równowadze.
Wspomagacz – przyjmuje wobec pijącego rodzica postawę
podobną do tej, którą przyjęła osoba współuzależniona –
chroni go przed konsekwencjami picia, usprawiedliwia, szuka
sposobów na ograniczenie picia. Przyprowadza pijącego do
domu, przynosi alkohol, aby
go zatrzymać w domu, wylewa
alkohol itp. Dziecko to, gdy dorośnie może wybrać na partnera
życiowego osobę pijącą problemowo.
ciąg dalszy nastąpi
Henryk Zabrocki
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Piłka Nożna

Gryf przygotowuje się
do rundy wiosennej

Zapraszają na
spartakiadę
samorządowców

Kilka sparingów zaplanowali szkoleniowcy Gryfa Polanów w ramach przygotowań
do wiosennych rozgrywek.

Już 17 marca kolejna IX
Spartakiada Samorządowców o
Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu Koszalińskiego. Jak co
roku organizuje ją Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu. W
tym roku do Hali w Polanowie
zaproszono dziesięcioosobowe
zespoły z 13 samorządów województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Według ściśle określonego
regulaminu w skład drużyn
mogą wejść starosta, burmistrz,
wójt lub ich zastępcy, przewodniczący rady lub jego zastępca,
minimum jedna kobieta oraz
pracownicy urzędu i radni.
Zawody zostaną rozegrane w
następujących konkurencjach:
turniej piłki siatkowej, jazda na
rowerze dziecięcym (startują:
starosta, burmistrzowie, wójtowie lub ich zastępcy), strącanie
pachołków (startują: przewodniczący rad lub ich zastępcy),
ruchomy kubek startują kobiety a zadanie polega na dmuchaniu w plastikowy kubek i
przesunięciu go po sznurku
rozciągniętym między palikami, podaj cegłę (konkurencja
drużynowa).
Początek zawodów 17 marca
2012r., godz. 10.oo, hala sportowa przy Gimnazjum w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5.
Serdecznie zapraszamy.

Pierwszy sparing lidera rundy jesiennej koszalińskiej
ligi okręgowej z zespołem
Hubertusa Biały Bór, nie doszedł do skutku ze względu
na zmarzniętą murawę boiska
w Polanowie. W lutym gryfici
rozegrali kilka sparingów.
5 lutego na Euroboisku
w Koszalinie Gryf 7:2 pokonał drużynę Echo Biesowice.
Dla naszych bramki strzelali: Grzegorz Purcel, Patryk
Rajkowski, Kamil Popowicz,
Bartosz Kosek, Piotr Atalski i
Mariusz Zblewski (2).
Tydzień później w Darłowie, na tamtejszym Euroboisku Gryf Polanów musiał
uznać wyższość gospodarzy
- Darłovii Darłowo, która wygrała 2:0.
18 lutego kolejny mecz na
Euroboisku w Koszalinie i kolejna wygrana Gryfa Polanów.
Tym razem po trwającym
3x30 minut spotkaniu gryfici
pokonali 3:0 Arkadię Malechowo po bramkach Zblew-

skiego, Bedusa i Wilusza.
Z kolei 22 lutego także
na Euroboisku w Koszalinie
Gryf Polanów zmierzył się z
drużyną juniorów starszych
Bałtyku Koszalin. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla
zespołu z Polanowa. Bramkach strzelali: Popowicz, Bedus i Wrona.
Ostatni sparing Gryf rozgra 3 marca z Wiekowianka
Wiekowo na boisku w Polanowie.
W dotychczas rozgrywanych meczach na boiskach
pojawiały się nowe twarze.
Testowanych było 2 bramkarzy (jeden wychowanek
Sławy Sławno, drugi zaś to
bramkarz z Nemetona Strzekęcino) oraz obrońca pierwszego składu Sławy Sławno.
Z zespołem żegna się bramkarz Piotr Puchala, który zasili drużynę Pogoni Połczyn
Zdrój. Prawdopodobnie na
boisku nie zobaczymy też
Dariusza Siwieckiego, który
przymierzany jest do zespołu
Start Iskra Mokre oraz Mariusza Jelonka, który ma przejść
do Orła Smardzewo.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2012

Badminton

Po wyniki i naukę

Nasi zawodnicy podczas zawodów w Suchedniowie: Norbert Miarka, Kasia Strzelecka
i Niko Ratkowski
Z udziałem ponad 160
ZKB „Maced” Polanów mieszanej, Niko w singla zazawodniczek i zawodników był reprezentowany w ju- jął XXXIII – miejsce natoz kilkudziesięciu klubów ca- niorach młodszych przez miast Kasia XVII – miejsce
łego kraju, w Suchedniowie trzech zawodników: Kata- i razem w miksta IX – miej(woj. świętokrzyskie) odbył rzynę Strzelecka, Nikodema sce. Niko z Kasią jechali po
się Krajowy Turniej Junio- Ratkowskiego i Norberta naukę jak mocno trzeba grać,
rów, Juniorów Młodszych i Miarka. Najlepiej z naszych żeby znaleźć się w czołówMłodzików w Badmintona.
zawodników spisał się Nor- ce kraju. Natomiast Norbert
bert Miarka, który zagrał w już powinien powalczyć o
Turniej został rozegrany grze pojedynczej zajmując dobre miejsca i tak się stało
systemem pucharowym. Stał IX – miejsce i w grze mie- ale jeszcze mu w singla spona bardzo wysokim pozio- szanej z Martą Małyszko ro brakuje, w grze mieszanej
mie i był jednym z czterech z MKB „Lednk” Miastko gra z partnerką coraz lepiej
turniejów najwyżej punkto- uplasowali się na V – miej- ale też muszą jeszcze dużo
wanych w roku (oprócz Mi- scu. Niko i Kasia zagrali w potrenować jeśli mają dostrzostw Polski).
grach pojedynczych i w grze brze grać.

II Festiwal Sportu i Rekreacji

Polanów przed Rewalem i Świdwinem

Uczestnicy II Festiwalu Sportu i Rekreacji
Sześć zespołów z 5 ośrod- za ta ma długoletnią tradyków opiekuńczo wycho- cję. Organizatorem imprezy
wawczych wzięło udział w od dwóch lat jest MłodzieII Festiwalu Sportu i Rekre- żowy Ośrodek Wychowawacji placówek opiekuńczo- czy z Polanowa. Poprzednio,
wychowawczych z terenu przez dwadzieścia lat młowojewództwa zachodniopo- dzież spotykała się przy stomorskiego.
łach pingpongowych. Obecnie postanowiono poszerzyć
Zawody zorganizowano w formułę i wprowadzić jeszsali widowiskowo – sporto- cze inne konkurencje w celu
wej polanowskiego gimna- uatrakcyjnienia tego sportozjum im. Noblistów Polskich wego święta. I tak od dwóch
o Puchar Przewodniczącego lat, po za tenisem stołowym
Rady Powiatu w Koszalinie. rozgrywane są następujące
Ponadto nagrody ufundo- konkurencje: rzuty do kosza,
wali: puchar za drugie miej- jazda stacjonarnym rowesce - Burmistrz Polanowa, a rem na czas, bieg na tysiąc
za trzecie miejsce dyrektor metrów, skok w zwysz, wieMOW w Polanowie. Impre- lobój siłowy, kręgle. W za-

wodach, w tym roku uczestniczyło 6 zespołów: dwie
drużyny z MOW Polanów,
Dom Dziecka „Dzieciowisko” ze Świdwina, Placówka Wielofunkcyjna ze Sławna, Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy z Rewala
oraz Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii z Bobolic, w
sumie 50 wychowanków rywalizowało w poszczególnych konkurencjach.
Zwyciężyła I drużyna
MOW Polanów, drugie
miejsce zajęła drużyna z
Rewala a trzecie ze Świdwina. Warto dodać, że atrakcją
festiwalu było losowanie
trzech nagród (odtwarzaczy

muzycznych MP-4) pośród
wszystkich uczestników.
Losował najmłodszy uczestnik imprezy 10 - letni Kuba
ze Sławna. W przerwach
pomiędzy poszczególnymi
konkurencjami czas uczestnikom, gościom oraz licznie
zgromadzonej
publiczności umilał zespół taneczny
polanowskiego gimnazjum
po kierunkiem Pań: Jolanty
Behrent i Edyty Knitter. Impreza mogła się odbyć dzięki sponsorom.
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