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To już wiosna

Nacław

„Zgniłkom”
mówimy „Nie”!
Kierownik Szkoły Filialnej w Nacławiu
odmówiła przyjęcia warzyw dla uczniów.
Były zgniłe... 			
str 3

W numerze:
- ZUK to nie tylko walka z zimą
- Dom Pomocy Społecznej w
Cetuniu w nowej odsłonie
- O działalności publicznych
bibliotek
- Jak ruskie z Krągu ołtarz
przepili

Życzenia wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom
gminy i miasta Polanów
z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych

- Wiadomości sportowe,

„Marzanno , Marzanno Ty zimowa panno,
roztop śniegi i lody, i uciekaj hen do wody”

Grzegorz Lipski
Burmistrz
Polanowa
z pracownikami

Składają

Józef Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
z radnymi

Wszyscy mamy już dość tegorocznej zbyt długiej zimy i z utęsknieniem
wyczekujemy
pierwszych
oznak
upragnionej
wiosny. Nadejście kalendarzowej Wiosny
najbardziej
ucieszyło uczniów naszych

przedszkoli i szkół. To oni, zgodnie z tradycją, wykonali przeróżne,
symbolizujące koniec zimy, piękne Marzanny, które w barwnym
pochodzie odprowadzili na miejsce gdzie odejdą wraz z zimą. Na
zdjęciu powyżej pochód uczniów
z Bukowa. Poniżej przedszkolaki
z Polanowa odprowadzają Zimę.
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Polanów

ZUK walczył z
zimą i nie tylko…

Wyjątkowo ciężką zimę
mamy już za sobą (prawdopodobnie). Dla polanowskiego Zakładu Usług Komunalnych była ona wyjątkowo
pracowita, bo po rezygnacji
firmy z Gryfic od 1 lutego
musiał przejąć prowadzenie

tym przekonać. Przed ZUK-iem duże wyzwania: na
wiosnę ruszą prace porządkowe i nasilone zadania
zagospodarowania terenów
zielonych przygotowanych
jesienią 2009r. tj. nasadzenie
drzewek, krzewów i kwia-

Remont w ZOZ Polanów
prac porządkowych na terenie Polanowa. Aby móc dobrze wypełnić zadanie trzeba było dodatkowo, na okres
sześciu i dwunastu miesięcy,
zatrudnić 15 pracowników,
bezrobotnych z terenu gminy.
- To nie pierwsza zima, z
której skutkami musiał dać
sobie radę ZUK - mówi
Andrzej Kulesza dyrektor. - Pracownicy zakładu
to mieszkańcy naszej gmi-

tów w znaczącej ilości.
ZUK pracuje jako zakład
wielobranżowy.
Aktualnie poza zadaniami statutowymi wykonuje:
remonty pomieszczeń biurowych Referatu Obsługi
Zamiejscowej PUP w Polanowie oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także remontuje
świetlicę w Rekowie. W
ZOZ Polanów zlikwidowali
niebezpieczny okap dacho-

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2010

Cetuń

DPS w nowej odsłonie

Dom Pomocy Społecznej w Cetunia od wielu lat słynie z doskonale organizowanych imprez integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych. Na zdjęciu jedna z zabaw karnawałowych
Radni koszalińskiego
powiatu podjęli decyzję o
likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu.
Obecnie przebywa w nim
80 podopiecznych. Wszyscy
z mniej lub bardziej ciężkimi schorzeniami.
Za likwidacją było 10
radnych, przeciw – 6. Według pomysłu samorządowców DPS ma być przekazany

organizacji lub stowarzyszeniu (na razie na 2 lata). Pozwoli to na oszczędności w
budżecie powiatu, bo pobyt
wszystkich pensjonariuszy
w DPS kosztuje 136 tys. zł
miesięcznie (1,7 tys. zł na
osobę). Jednak kwota ta
nie jest całkowicie kosztem
powiatu albowiem źródła
finansowania są różne: renta
lub emerytura podopiecz-

nego, jego rodzina, budżet inni zainteresowani prowapaństwa, także samorząd. 		
dzeniem tej placówki.
Jak dotychczas chętne
Jako jednostka powiado przejęcia zadań jest, za- towa DPS ma istnieć do
łożone przez pracowników końca kwietnia. Likwidatoplacówki Stowarzyszenie rem ma być jego dyrektor
"Niepełnosprawni w Domu Józef Niwiński. Zobowiąi Środowisku", którym kie- zania placówki powiatowy
ruje Józef Niwiński, obecny samorząd bierze na siebie.
dyrektor DPS. Jednak do 		
(sim)
15 marca do godziny 10 do
starostwa mogą zgłaszać się

Polanów

Bezpieczna gmina

Porządkowanie zieleni w Cetuniu
ny, którzy doskonale znają wy a w Rzeczycy Wielkiej
teren i wszystkie problemy wykonali przyłącze wodne
związane z utrzymaniem do nowobudowanej świetlibezpieczeństwa, porządku i cy. Uporządkowali też teren
estetyki w mieście.
po wycince drzew w CetuRównież w tym roku niu. Jak widać ZUK-owi zawszyscy będą się mogli o dań nie brakuje.
(r)

Ostatnia zimowa migawka czyli odśnieżanie polanowskich ulic przez pracowników ZUK-u

Polanowski samorząd stara Kia. Teraz służą one do patro- kaniec ma pod ręką wszystkie mieszkaniec mógł się dowiesię podnosić poczucie bez- lowania terenu miasta i gmi- numery kontaktowe z policją, dzieć o pracy służb porządpieczeństwa mieszkańców. ny. Ważną rolę w propagowa- strażą miejską oraz innymi kowych ale także oznakować
W ubiegłym roku wspomógł niu bezpieczeństwa spełniają służbami publicznymi. Du- i zarejestrować rzeczy wartom.in. Komendę Miejską Po- także wydawane przez Urząd żym wydarzeniem był także ściowe, zdać egzamin teorelicji w Koszalinie w zakupie Miejski w Polanowie ulotki festyn Bezpieczna Gmina, tyczny i praktyczny na kartę
dwóch radiowozów marki dzięki którym każdy miesz- w czasie którego przeciętny rowerową i motorowerową.
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Nacław

Zgniłkom mówimy „Nie” Wielkie

Kierownik Szkoły Podstawo- wę. Umowa ta jest jednak tak
wej w Nacławiu po raz kolejny skonstruowana, że faworyzuje
odmówiła przyjęcia zgniłych dostawcę. Szkoły dosłownie
warzyw i owoców. Do placówki niewiele mogą w tej kwestii.
dotarły one w ramach europej- Na nasz teren warzywa i owoce
skiego programu dożywiania przywozi kurier pojazdem bez
uczniów „Owoce w szkole”.
urządzeń chłodniczych a nawet
- Idea piękna, ale wykonanie bez izotermicznego zabezpiezgniłe. Dostarczono nam zgni- czenia. Na dodatek, po konłe marchewki, w które można troli Sanepidu okazało się, że
było włożyć palec. – mówi dostawca nie figuruje na liście
Elżbieta Zielińska, kierownik firm – producentów żywności.
szkoły. - Przecież głównym Nie podlega więc urzędowej
założeniem programu jest, aby kontroli, a więc tak, jakby żywdzieci polubiły naturalne wi- ność wytwarzał nielegalnie.
taminy zawarte w owocach i W Agencji Rynku Rolnego
nauczyły się je jeść podczas usłyszeliśmy, że jest to jedyny
przerw. Tymczasem do szkoły dostawca warzyw i owoców w
docierały one nieobrane lub na- naszym województwie, trudno
wet, jak ostatnio - zgniłe.
więc będzie rozwiązać z nim
Na 5 dostaw szkoła przyjęła umowę, bo wtedy wszystkie
tylko dwie. Sprawą zaintereso- szkoły zostaną pozbawione dowała się telewizja, bo jak się staw – usłyszeliśmy w ARR w
okazało problem jest szerszy: Szczecinie.
dotyczy ponad 300 szkół i kilW sprawie jest jednak iskierka tysięcy dzieci, z całego za- ka nadziei:
chodniopomorskiego. Zepsuty - Po szumie medialnym, następtowar dostarcza firma ze Szcze- na dostawa była prawie idealna,
cina, która podpisała z Agencją liczę, że tak będzie zawsze –
Rynku Rolnego stosowną umo- dodaje Elżbieta Zielińska. (sim)

wydarzenie
- benefis Jerzego Żelaznego

W skrócie
Nacław

O nową zatoczkę autobusową wzbogaci się ta miejscowość.
Dostojnego jubilata powitano owacją na stojąco
Aby ją zbudować, polanowski samorząd, na styczniowej sesji rady gminy, podjął decyzję o nieodpłatnym przejęciu od
Jerzy Żelazny, wybitny pi- dobre samopoczucie. Od
Skarbu Państwa działki o powierzchni 0,2447 ha, z przeznasarz z Polanowa, obchodził przyjaciół pisarza można
czeniem na budowę w tej miejscowości przystanku autobu25-lecie pracy twórczej
było dowiedzieć się wielu
sowego wraz z zatoką
. Jego „Benefis” połączony szczegółów z jego życia.
z promocją książki pt. „Za Tak więc dowiedzieliśmy się
Polanów
wcześnie do nieba” miał m.in. że J. Żelazny, lubi śpieRada Miejska zezwoliła na wydzierżawienie, znajdującego miejsce w piątkowy wieczór wać, ale „cichutko” żeby nie
się przy ulicy Bobolickiej, zbiornika retencyjnego. Zbiornik w Polanowskim Domu Kul- przeszkadzać sąsiadom, najma prawie 13 ha powierzchni, a jego dzierżawa ma trwać tury. Na uroczystość licznie częściej śpiewa sentymen10 lat. Oczywiście o dzierżawcy i wysokości czynszu zade- przybyli zaproszeni goście, talne piosenki. Maria Ulicka
cyduje ogłoszony przez burmistrza Polanowa przetarg nie- przyjaciele, włodarze miasta zdradziła, że Jerzy Żelazny
ograniczony.
oraz powiatu koszalińskie- pisze nie od 25 lat, lecz od
go. Jednym z najmilszych 14 roku życia, z kolei Jerzy
gestów tego wieczoru było Litwin przeczytał felieton
Polanów
…. wraz z 39 innymi samorządami z terenu województwa przyznanie pisarzowi „Or- „Jak zostałem papugą”. Porzachodniopomorskiego weźmie udział w realizacji przedsię- der za zasługi dla powiatu tret Jubilata, w trakcie imprezy namalowali Grzegorz
wzięcia pod nazwą "System gospodarki odpadami i budowa koszalińskiego”.
Jerzy
Żelazny
skończył
i
Anna Machłaj.
zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i
w
tym
roku
77
lat.
Podczas
Ryszard
Ulicki, wiceprezes
gmin Pomorza Środkowego". Głównym elementem systebenefisu
zaproszeni
goście
Związku
Literatów Polskich
mu ma być spalarnia odpadów, która ma być zbudowana
mogli
przyłączyć
się
do
zaśpiewał
specjalnie dla Juw Koszalinie. Udział Polanowa w tej inwestycji umożliwi
życzeń,
powspominać
jak
i
bilata
i
przypomniał
jak kieosiągniecie najwyższych standardów w zakresie ochrony
pośpiewać.
Wieczór
umidyś
przyjechał
do
Jerzego
ze
środowiska w naszym regionie.
lał zespół 5 S z Polanowa studentem o nazwisku Zaoraz w specjalnym występie rdzewiały. Zabawnie wyszła
zaśpiewał zespół Olszyna, prezentacja obu panów:
którego Jerzy Żelazny jest - No i się zaczęło Żelazny –
Ojcem Chrzestnym.
Zardzewiały - Żelazny – ZaNa pytanie co dokucza naj- rdzewiały - opowiadał Rybardziej pisarzowi, Jerzy szard Ulicki.
Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie,
Żelazny odpowiada – zbyt W trakcie „benefisu” Maria

Uwaga!
Zmiana dyżuru
doradcy obywatelskiego
przy ul. Polnej 4a,

w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
oraz

w czwartek

w godz. od 16.00 do 19.00
dyżur pełni doradca obywatelski (prawnik).
Z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prawnego) skorzystać mogą wszyscy zainteresowani sprawami z
zakresu m.in.: rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań
finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i własności, urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków.
Dyżury doradcy odbywają się w ramach projektu
pn.: "Sieć Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim" realizowanego przez
Stowarzyszenie APERTO w Koszalinie, przy partnerskiej
współpracy Gminy Polanów.

Jerzy Żelazny

- dwa lata wojska w Wałczu. Potem
Pisarz. Dziennikarz. Nauczyciel. studiował filologię polską na UniOd ponad trzydziestu lat mieszka wersytecie im. Mikołaja Koperniw Polanowie. Przez kilka lat był ka w Toruniu. W Człuchowie przez
redaktorem naczelnym lokalnego trzy lata był kierownikiem Wydziamiesięcznika „Echo Polanowskich łu Kultury Powiatowej Rady Narodowej, a w 1963 roku przeniósł
Wzgórz”.
Urodził się w 1933 roku we się do Sławna. Tam najpierw był
wsi Ciche koło Brodnicy, ale nie kierownikiem Powiatowego Domu
zna dobrze tych okolic. Wpraw- Kultury, a potem - trzy i pół roku dzie szkołę podstawową ukończył kierownikiem Powiatowej Poradni
w rodzinnej wsi, ale uczęszczał do Pracy Kulturalno - Oświatowej. W
niej tylko trzy lata i trzy miesiące. 1970 roku zamieszkał w Polanowie.
Potem było liceum pedagogiczne Dwadzieścia lat prowadził tamtejw Grudziądzu , krótki, trwający szy Dom Kultury, dwa lata uczył,
niecałe dwa miesiące okres pracy trzy lata był niezależnym dzienniw szkole w Grudziądzu, jeden rok karzem stale współpracującym z
szkolny w Szkole Podstawowej nr „Głosem Koszalińskim”. W latach
3 w Słupsku, dwa miesiące w ZNP i 1995 -2000 pracował w Urzędzie

Wielkie wrażenie zrobił namalowany przez Grzegorza
Machłaja portret Jerzgo Żelaznego
Ulicka i Dariusz Kalinowski przeprowadzili quiz na
temat wiedzy o twórczości
Jerzego Żelaznego, który
wygrały uczennice Gimnazjum i Zespołu Szkół w Po-

lanowie.
Na koniec Alina, żona pisarza i córka Roksana pokroiły
i poczęstowały każdego gościa tortem.
(mk)

Miejskim Polanowa, najpierw
jako inspektor , potem, po wygranym konkursie - dyrektor Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty. Stamtąd w dwutysięcznym roku odszedł na emeryturę.
Pierwsza powieść Jerzego Żelaznego - „Miasteczko pod wąsem”
( I nagroda w konkursie literackim
Wydawnictwa Poznańskiego) dość
długo leżała w drukarni i ukazała się w 1986 roku, w dwa lata
po wydaniu drugiej w kolejności,
zatytułowanej „Taniec błaznów”.
Potem wydano następne - w 1988
roku „Zgubić cień” ( I nagroda w
konkursie Wydawnictwa Morskiego) i w 1996 - „Wygnańcy Ewy” (
podobna nagroda w takim samym

konkursie). W 1998 roku, Biblioteka Wojewódzka w Koszalinie wydała jego zbiór opowiadań „Szkoda lata”. potem wydał „Ucieczka
na kogucie” a kilka tygodni temu
drukarnię opuściła książka Jerzego
Żelaznego „Za wcześnie do nieba”.
Najnowsza rzecz pisarza z Polanowa rozłamuje się na dwie części.
Pierwsza zawiera prozę - jedenaście opowiadań powstałych w
ostatnich latach. Część druga, zatytułowana „W opinii krytyków”,
niewiele objętościowo ustępująca
części pierwszej, prezentuje wybrane fragmenty omówień twórczości
pisarza. Ich autorami są głównie
inni pisarze, krytycy literaccy, recenzenci oraz dziennikarze.

Rozmowa z Jerzym Żelaznym: na str 6
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Zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Polanów.

Straż Miejska w Polanowie przypomina o obowiązkach wynikających
z Uchwały Nr XVI/135/07 Rady
Miejskiej w Polanowie z dnia 30
października 2007r. w sprawie
ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i
Gminy Polanów:
„I. W zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach
nieruchomości oraz miejscach
przeznaczonych w całości lub
części dla użytkownika:
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania
porządku, czystości, estetyki oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości.
2. Właściciel ma obowiązek oznaczania nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu tabliczki informacyjnej z numerem
porządkowym nieruchomości oraz
dbanie o właściwy stan techniczny
i estetyczny obiektów małej architektury i obiektów budowlanych
usytuowanych na nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości maja
obowiązek czyszczenia chodników
położonych wzdłuż nieruchomości
ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń. Obowiązek
utrzymania czystości i porządku
na drogach publicznych należy do
zarządu dróg .
§ 7. 6. Zabrania się spalania odpadów powodujących wprowadzanie
do atmosfery szkodliwych substancji, tj. tworzywa sztuczne, opon itp.
Oraz zabrania się wypalania traw.
II. W zakresie zasady usuwania
odpadów komunalnych z nieruchomości:
§ 8. 1 Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą
być gromadzone w urządzeniach
odpowiadającym
wymaganiom
określonym w niniejszym w niniejszym Regulaminie .

2. Zabrania się spalania odpadów
komunalnych na powierzchni ziemi
lub w urządzeniach, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia na
podstawie przepisów ustawy z dnia
27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.
U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi
zmianami) poza następującymi rodzajami odpadów:
Bezbarwnego papieru i tektury,
drewna, opakowania z drewna,
opakowania z papieru i tektury, odpady z kory i korka, trociny i ścinki
drewna, które mogą być przekształcone termicznie w domowych instalacjach i urządzeniach centralne
ogrzewania oraz kuchniach i piecach.
3. Zakaz wymieniony w ust.2 nie
dotyczy spalania na powierzchni
odpadów, które są pozostałościami
roślinnymi.
§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości także opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem firm wywozowych, posiadających aktualne
zezwolenie Burmistrza Polanowa
na przeprowadzenie takiej działalności.
§ 14. 1. Odpady komunalne muszą
być usuwane z nieruchomości z
częstotliwością uzgodnioną z firmą
wywozową, jednak nie rzadziej niż
raz w miesiącu na terenach wiejskich, 2 razy na miesiąc na terenach miasta. Nie można dopuścić
do przepełniania pojemników.
2. Nieczystości płynne muszą być
usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi wypływ ze zbiornika,
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód podziemnych.
3. Wykonanie tych obowiązków

podlega karze grzywny.
warunkiem, że pies ma kaganiec, a
§ 17. Właściciel nieruchomości
właściciel (opiekun) ma możliwość
zapewnia wyposażenie jej w urzą- sprawowania bezpośredniej kontrodzenie służące do gromadzenia
li nad jego zachowaniem.
odpadów komunalnych poprzez
3. Właściciel psa ma obowiązek
zakup takich urządzeń lub wy- prowadzania psa na smyczy lub w
dzierżawienie ich od firmy wywo- kagańcu także podczas jego przezowej lub w inny sposób ustalony
prowadzania przez korytarze i klatw drodze umowy z firma wywozo- ki w budynkach wielolokalowych.
wą. Wielkość pojemników w zależ- § 29. Właściciel psa zobowiązaności od potrzeb wynosi od 80 do
ny jest do poddania go obowiąz660 litrów.
kowemu szczepieniu przeciwko
§ 24. 2.Właściciel nieruchomości
wściekliźnie. Dowód aktualnego
zobowiązany jest do przechowywa- szczepienia psa należy okazywać
nia przez okres 3 lat i okazywania
na każde żądanie służb kontroluorganom kontrolnym (w tym pra- jących.
cownikom upoważnionym przez
IV. Odpowiedzialność za nieprzeBurmistrza Polanowa) na zasadach
strzeganie Regulaminu określa:
określonych w ustawie, dokumen- § 34. Kto nie wykonuje obowiąztację potwierdzającą usuniecie od- ków polegających na zapewnieniu
padów oraz wywóz nieczystości
utrzymania czystości i porządku,
ciekłych.
określonych w art. 5 ust. 1 ustawy
III. W zakresie obowiązków osób
z dnia 13 września 1996r. o utrzyutrzymujących zwierzęta domo- maniu czystości i porządku w gmiwe:
nach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
§ 27. 1. Osoby będące właściciela- poz. 2008 z późn. zm.) oraz obomi lub opiekunami psów i innych
wiązków i ustaleń wynikających z
zwierząt domowych, są zobowią- niniejszego Regulaminu podlega
zani do sprawowania właściwej
karze grzywny”.
opieki nad tymi zwierzętami, i w Wszelkie zgłoszenia i uwagi protym w szczególności do ich właści- simy przekazywać do Straży Miejwego dozoru, uniemożliwiającego
skiej.
stworzenie zagrożenia dla innych
W siedzibie Straży Miejskiej od
zwierząt i ludzi, w tym także powo- godz. 7.30 do 15.00 czynny jest tedowania uciążliwości dla innych.
lefon stacjonarny, gdzie informacje
3. Obowiązkiem właściciela nie- odbiera upoważniona osoba, w tych
ruchomości posiadającego psa jest
samych godzinach w siedzibie strazabezpieczenie posesji aby unie- ży przyjmowane są zgłoszenia ustne.
możliwić samowolne wydostanie
Kontakt
się psa na zewnątrz, a przy wejściu
tel.+48(94)3480741;
na posesję winna znajdować się ta- +48(94)3481062
bliczka ostrzegająca.
tel.kom.509695460§ 28. 1. Na terenach ogólnodostęp- AndrzejDrzewiecki
nych psy mogą być wyprowadzane
tel. kom. 509 695 461
tylko na smyczy, a psy ras agresyw- – Adam Wrzosek
nych i ich mieszańce na smyczy i w
tel. kom. 509 695 462
kagańcu. Uwolnienie psa ze smy- - Jacek Karwowski
czy jest dozwolone tylko w miej- e-mail: sm@polanow.pl
scach mało uczęszczanych i pod

Działalność bibliotek publicznych w gminie Polanów

Polanów

Nasi w czołówce s

„Rodzinne” zdjęcie
uczestników Spartakiady
Manowo pierwsze,
Polanów trzeci, a pomiędzy
nimi zespół z Malechowa –
tak w skrócie przedstawia się
ostateczna klasyfikacja VII
Spartakiady
Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego.
W zawodach zorganizowanych w hali sportowej
w Polanowie wzięli udział
przedstawiciele 6 samorządów: Białego Boru, Miastka,
Malechowa, Manowa, Mielna i gospodarzy – Polanowa.
Przedstawiciele samorządów
rywalizowali w kilku konkurencjach sprawnościowych.
M.in. musieli wykazać się
więc umiejętnościami jazdy
na hulajnodze, biegali z balonami, skakali na skakance itd.
Wielkie emocje wzbudził
Turniej Piłki Siatkowej, w

którym najlepszy okazał się
zespół z Polanowa pokonując
w tej konkurencji Malechowo i Biały Bór. Polanowianie
zdobyli tym samym puchar
ufundowany przez burmistrza tego miasta. Ostateczne
wyniki Spartakiady:
1. Gmina Manowo (Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego)
2. Gmina Malechowo (Puchar
Starosty Koszalińskiego)
3. Gmina Polanów (Puchar
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej w Polanowie)
4. Gmina Biały Bór
5. Gmina Miastko
6. Gmina Mielno
Organizatorami imprezy byli:
Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu
Urząd Miejski w Polanowie
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

D

Dzieci nagrodzone z naszej gminy w powiatowym konkursie plastycznym
Na terenie gminy Polanów funkcjonuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

w Polanowie
oraz
jej trzy filie: w Bukowie, Nacławiu i Żydowie. Biblioteki średnio

rocznie rejestrują1450 tek liczy ponad 25 tys.
czytelników, 53% sta- woluminów. 			
nowią czytelnicy do lat
Jest to literatu- Klaudia Dyk, Mistrzyni Pięknego Czytania - laureatka p
15. Księgozbiór biblio- ra dla dzieci, młodzie- wiatowego konkursu
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Bobolice

Przedszkolaki
na
medal
samorządowej Spartakiady

Duży sukces osiągnęły w Bobolicach,
dzieci z przedszkola w
Polanowie.
Wzięły
one
tam udział w turnieju
przedszkolaka „Zostań
Mistrzem”. Imprezie
patronował
Starosta
Koszaliński
a
nasi
sportowcy, reprezentowani przez dwunastoosobową drużynę zajęli

CENTRA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA WSIACH W GMINIE
POLANÓW

Drużyna Gminy Polanów

po-

III miejsce w różnych
konkurencjach
m.in.
sztafetowym
biegu
przez płotki, toczeniu
piłki, slalomie z rakietą
i woreczkiem, i na torze przeszkód, Jednym
słowem do przedszkola wróciły z pucharem
oraz dyplomem. Nie
zabrakło także sukcesów indywidualnych,
zwłaszcza w biegu

ży, dla dorosłych oraz
literatura
popularnonaukowa szczególnie
dla młodzieży uczącej
się i studentów. Z roku
na rok placówka wydaje coraz więcej funduszy na zakup nowości
wydawniczych ze środków własnych i ministerialnych, w związku
z tym czytelnicy na
półkach znajdują bestsellery, pięknie wydane
książki dla dzieci oraz
aktualny księgozbiór w
czytelniach oraz wiele
tytułów czasopism dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Rocznie przybywa nowych zbiorów
około 1800 woluminów. Od kilku lat realizowany jest wskaźnik
zakupu nowości, który
wynosi 18 woluminów

na 100 mieszkańców.
Średnio w roku odnotowuje się 34 tys. odwiedzin oraz ponad 21 tys.
wypożyczeń zbiorów
na zewnątrz i około
20 tys. udostępnionych
zbiorów w czytelni. Są
to wskaźniki zadowalające na tle powiatu a
nawet i województwa.
Biblioteka Polanowska
w swoich działaniach
objęła też opieką ludzi starszych, chorych,
mających problem z
dojściem do biblioteki,
bibliotekarki na życzenie dostarczają książki do domu „Książka
na telefon”. Dla osób
niedowidzących natomiast, sprowadzane są
książki na kasetach tzw.
mówione.
Biblioteka od

wielu lat prowadzi
szeroko
rozwiniętą
działalność oświatową,
popularyzatorską skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży.
Do najpopularniejszych form pracy
z czytelnikami należą:
cykliczne spotkania z
przedszkolakami, lekcje biblioteczne, pogadanki, zajęcia plastyczne, konkursy, zabawy
integracyjne,
głośne
czytanie, turnieje edukacyjne,
spotkania
autorskie,
wycieczki
edukacyjne, okolicznościowe imprezy z okazji
Dnia Dziecka, Święta
Pluszowego Misia, Tygodnia Bibliotek, ferie
i wakacje w bibliotece.
(r)

Od kilku lat Biblioteka aktywnie
uczestniczy w różnego rodzaju programach
unijnych w wyniku czego pozyskuje nowy
sprzęt, nieodpłatne szkolenia, środki na zakup nowości.
Z inicjatywy władz samorządowych
w ramach projektu unijnego zostały utworzone trzy Centra Kształcenia na odległość przy
filiach bibliotecznych w Żydowie, Bukowie
i Nacławiu, które wyposażone zostały w
komputery z oprogramowaniem edukacyjnym z darmowym dostępem do Internetu i
bogatą ofertą szkoleniową poprzez platformę
e-lerningową oraz meble biurowe i wiele dodatkowego wyposażenia. Dzięki tej inicjatywie filie biblioteczne uzyskały
32 komputery.

na 150 m, w którym
w swoich kategoriach
wiekowych na podium
stawali: Maria Kujawska(5 l.) I miejsce,
Hubert Borgul (5l.) III
miejsce, Nikola Niedzielska (6l.) II miejsce,
Filip
Kołodziejczyk
(6l.) II miejsce, Amelia
Gryguła (6l.) III miejsce. Gratulujemy.
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Nacław

Mały Mistrz Ortografii

ZJuż od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w
których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Za ponad
94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym
samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Zakaz wypalania traw jest jednym bo ARiMR każdy przypadek wypaz "Wymogów dobrej kultury rolnej", lania traw rozpatruje indywidualnie
których przestrzeganie jest wyma- i może karę zwiększyć albo zmniejgane m.in. w ramach systemu dopłat szyć. Zgodnie z zasadami, nałożona
bezpośrednich. Rolnikowi, który ich przez ARiMR sankcja, w zależności
nie przestrzega, grozi "zasadniczo" od stwierdzonego stopnia winy, może
zmniejszenie należnej wysokości zostać pomniejszona do 1% jak i podwszystkich rodzajów dopłat bezpo- wyższona do 5% należnych rolnikowi
średnich o 3%. To oznacza, że o tyle płatności obszarowych za dany rok.
mogą być pomniejszone płatności Kary mogą być też jeszcze bardziej
bezpośrednie wynikające zarówno z podwyższone, gdy rolnikowi zostanie
jednolitej i uzupełniającej płatności np. udowodnione celowe wypalanie
obszarowej jak i także np. płatności traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć
"cukrowych" czy płatności do pomido- każdy z rodzajów płatności bezpośredrów, jeśli zostanie stwierdzone, że rol- nich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych
nik wypalał trawy na którymkolwiek przypadkach stwierdzenia uporczyz uprawianych przez niego gruntów. wego wypalania traw, Agencja może
Wysokość kary może jednak odbie- pozbawić rolnika całej kwoty płatnogać od podanej wcześniej wysokości, ści bezpośrednich za dany rok.

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

Już po raz szósty
w Filialnej Szkole Podstawowej w Nacławiu rozstrzygnięto szkolny konkurs
ortograficzny,, Mały Mistrz
Ortografii”.
Uczniowie klas I - III zmagali się z testem ortograficznym, który był dostosowany
do określonej grupy wieko-

wej i stopnia opanowanych
trudności ortograficznych.
Testy nie były łatwe ale
uczniowie poradzili sobie z
nimi doskonale sądząc po
uzyskanych wynikach.
W kategorii klasy I aż 6
uczniów uzyskało I miejsce
1. Klaudia Wolna
2. Aleksandra Paździurska

W kategorii klasy II
I miejsce - Martyna Kij
II miejsce - Marta Chrobocińska
III miejsce - Krzysztof Sto-

kowiecki
W kategorii klasy III
I miejsce - Ewa Witkowska
II miejsce - Milena Polak
III miejsce - Roksana Gorczyca
Kamila Węsierska - Piecyk

Nasze rozmowy:

Trzeba dużo wiedzieć,
patrzeć i obserwować

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
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

3. Michał Kramek
4. Filip Golec
5. Marcel Kula
6. Andrzej Szydłowski

Rozmowa z Jerzym Żelaznym:
OL: Skąd wziął się pomysł
na pisanie?
JŻ: Od zawsze chciałem pisać i to robiłem od dzieciństwa.
OL: Do jakich odbiorców

kieruje Pan swoją twórczość?
JŻ: Do osób dorosłych.
OL: Kilka lat był Pan związany ze Sławnem....
JŻ: Tak. 7 lat byłem kierownikiem Sławieńskiego Domu
Kultury, wcześniej nazywał

się powiatowy. Wówczas pisaniem się nie zajmowałem,
robiłem programy artystyczne, satyrowe i wystawiałem
to z animatorami. Mocny
nacisk był na cenzurę np.
jeżeli w złym kontekście padało słowo przewodniczący,
to Cenzor kazał je zastąpić
wyrażeniem Prezes.
OL: Która z książek jest dla
Pana najbardziej cenna?
JŻ: „Zgubić cień”.
OL: Dlaczego akurat ta?
JŻ: Najlepsza, najwartościowsza. Jest w niej zawarte dużo idei. Obyczajowa,
filozoficzna oparta na chrześcijańskich mitach. Dotyczy
dawnego pogranicza Polsko
– Pruskiego, dzisiejszych
Warmii i Mazur.
OL: Aktualnie pracuje Pan
nad jakimś dziełem?
JŻ: Właśnie załatwiam druk
i realizuję drugi tom polanowskich legend. Dokładnie
o samej Świętej Górze polanowskiej, nie co się dzieje,
ale co ma z nią związek.
OL: Studia w Toruniu, póź-

niej mieszkanie w Słupsku i
Sławnie. Dlaczego zdecydował się Pan właśnie na osiedlenie w Polanowie?
JŻ: Dużo wędrowałem. Najpierw pracowałem w Suchowie później w Sławnie, tam
Kamecki namówił mnie na
wyjazd do Polanowa.
OL: Jakie są aktualne Pana
zainteresowania?
JŻ: Czasem zajmuje się
ogródkiem. Lubię słuchać
muzyki klasycznej Chopina,
Beethovena. Oprócz tego
piszę felietony do dwóch
gazet.
OL: Jakby miał Pan udzielić rad młodym pisarzom,
dziennikarzom jakie to by
były?
JŻ: Trzeba dużo wiedzieć
patrzeć i obserwować. Pisanie tekstu nie jest trudne.
Trudno jest zauważyć problem.
OL: Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała:
Monika Kościerzyńska
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Historia/Rozrywka

Ocalić od zapomnienia cz.II

Machniom czyli jak "ruskie" z
Krągu darłowski ołtarz przepili

W 1945 r. zamek w Krągu był „centralną składnicą” rabowanych w sławińskim powiecie dzieł sztuki.
Grudzień 2007 r. Darłowo. Zamek Książąt Pomorskich.
W dawnej kaplicy zamkowej
odbywa się promocja nowej
książki Doroty Szymczak z Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku. Traktuje ona o losach
srebrnego ołtarza darłowskiego.
Zabytek powstał w XVII wieku.
Początkowo zamontowany był
w kaplicy zamkowej. W roku
1806 przeniesiono go z kaplicy
zamkowej do Kościoła Mariackiego w Darłowie. Do roku 1897
pełnił funkcje głównego ołtarza.
Następnie został ustawiony przy
południowej ścianie w prezbiterium. W czasie II wojny światowej ołtarz rozmontowano. Część
jego elementów zdeponowano
w sławieńskim banku. W 1945 r.
zniknął w tajemniczych okolicznościach. W równie tajemniczych
okolicznościach 8 srebrnych płyt
zdobiących ołtarz znalazło się w
1954 r. .... muzeum w Zamościu.
- Nikt nie zna losu ołtarza pomiędzy 1945 a 1954 rokiem - powiedziała podczas promocji swojej
książki Dorota Szymczak.
Kilka lat temu odbyłem szereg
rozmów m.in. z Antonim Sikorskim, pierwszym komendantem
Milicji Obywatelskiej w Sławnie.
Na podstawie sporządzonych
wtedy notatek oraz przy pomocy Andrzeja Różyckiego, byłego
sławieńskiego nadleśniczego postaram się odtworzyć nie znane
losy ołtarza.
Rok 1945. Marzec. Sławno. W
tutejszym filii Banku Rzeszy zjawia się, podpułkownik Leonid
Denisow. Oczy błyszczą mu z
podniecenia a ręce drżą. Towarzyszący mu żołnierze po kolei
otwierają drzwi. Prowadzą pułkownika do jednego z piwnicznych pomieszczeń, w którym kilka dni wcześniej znaleźli skrzynię
z emblematem Muzeum Powiatowego w Darłowie. Żołnierz w
stopniu starszego szeregowego
jednym uderzeniem kolby karabinu rozbija zabezpieczenie skrzyni
i wyjmuje zawinięty w gruby pergamin przedmiot. Rozwija pergamin - zgromadzonym ukazuje się
jedna z bogato rzeźbionych płyt
darłowskiego ołtarza. Pułkownik ogląda znalezisko a raczej

taksuje je wzrokiem. Za chwilę
rozkarze żołnierzom, załadować
wszystko co cenne do ciężarówek. Nikt im nie przeszkodzi. Są
zwycięzcami. Podobnie dzieje
się w wielu miejscowościach
nie tylko sławieńskiego powiatu.
Rosjanie nie pomni ustaleń jałtańskich z lutego 1945 r., które
deklarowały przejęcie Pomorza
przez Polskę, kradną, rabują i
wywożą wszystko co wydaje się
im cenne do Związku Radzieckiego. W ciągu kilku miesięcy
znikają całe zakłady a nawet linie kolejowe. Straty w zabytkach
są nie do opisania. Wspomniany
na wstępie podpułkownik Leontij Denisow to szef wydzielonej
grupy Armii Czerwonej. Jej zadaniem jest odnalezienie i "zabezpieczenie" wszelkich dzieł
sztuki, obrazów, rzeźb, wyrobów
ze złota, srebra itd. Członkowie
grupy, podzieleni na tzw. "trojki"
(kierowca, NKWD-zista i historyk sztuki) systematycznie objeżdżają wszystkie miejscowości
w powiecie. Przeczesują dom,
po domu zabierając wszystkie
cenne przedmioty. Wszystko co
zdołają zrabować przewożą do
zamku w Krągu. Tutaj znajduje
się centralna składnica, tu trafiają
ogromnej wartości zbiory które
potem wywożone są do Związku
Radzieckiego. O skali rabunku
świadczy historia z pałacu von
Schlisena pomiędzy Lejkowem
a Sulechówkiem. Właściciel, generał hitlerowskiego lotnictwa
przez wiele lat zgromadził cenne
dzieła sztuki. Sowieci weszli do
dworku. Po ich wyjściu w sporym budynku pozostał tylko wieszak na parasole.
17 marca 1945 roku. Warszawa.
Rada Ministrów zadecydowała
o podziale Ziem Odzyskanych.
Jednym z okręgów było Pomorze
Zachodnie. Podzielono skórę na
niedźwiedziu. Tak, na prawdę o
granicach Polski, na zachodzie i
północy definitywnie zadecydowała dopiero w sierpniu Wielka Trójka w Poczdamie. Wtedy
ustalono, że do Polski będą należały między innymi terytoria położone na wschód od linii Świnoujście – Odra, przy czym na rzecz
naszego państwa pozostawiono

ujście
Odry, na następny dzień. Produkcja
Świnoujście
i była trudna, bo wojna spustoszySzczecin.
Co ła pola i produktów nie było zbyt
to oznaczało w wiele, ale Nowak miał swoje
praktyce? Otóż sposoby i potrafił zorganizować
od początku mar- co trzeba, aby gorzelany spirytus
ca 1945 roku na mógł płynąć szeroką strugą.
terenie powiatu Na podwórzu gospodarstwa zastacjonowali Ro- szczekał pies. Nowak podszedł
sjanie. I Polacy do okna. Wydawało mu się, że w
niewiele mieli w zapadającym mroku widzi jakieś
tej kwestii do po- dwie postaci. Po chwili usłyszał
wiedzenia! Sław- głośne łomotanie do drzwi:
nem i powiatem - Towariszcz, otkryj dwieri.
rządzili radziec- Machniom.
cy komendanci. Po chwili do niewielkiej izby,
Traktowali go która w dzień była biurem a w
jak zdobycz wo- nocy sypialnią weszło dwóch
jenną, jak wła- radzieckich żołnierzy. Jeden w
sny teren oku- ręce miał kilkunastolitrową kanę
pacyjny, który na mleko. Drugi jakieś większe
plądrowali. Pol- zawiniątko:
ska administra- - Towariszcz. Machniom
cja nie miała tu Pochodzący z okolic Zamościa
nic do powiedzenia. Ze Sławna, Nowak, na Ziemie Odzyskane
Darłowa, Polanowa czy Siano- przyjechał jesienią 1945r.
wa (znajdował się w granicach W czasie wojny był pracownipowiatu) oraz innych mniej- kiem gorzelni. Wiedział, jak na
szych miejscowości wywieziono skalę przemysłową można pędzić
mnóstwo cennych przedmiotów. bimber. Do sławieńskiego powiaOkradano domy, które często tu przygoniła go chęć urządzenia
podpalano, także w celu ukrycia się. To była jedyna taka chwila,
zbrodni na ludności cywilnej. Ar- gdy mógł stać się właścicielem
mia Czerwona miała w zwyczaju własnego zakładu przemysłopodpalanie miasta, zaraz po jego wego. Ot, chociażby gorzelni. Z
zdobyciu. Polanów płonął przez Rosjanami z pobliskiego Krągu
kilka dni. Przez ponad pół roku- Nowak handlował od dawna.
miasto pozostawiono na łaskę i "Sałdaty" zajęli tamtejszy zamek
niełaskę Rosjan. Polacy bali się z Podewilsów, najpierw splądronimi dyskutować, bo wiele zadań wali go a potem przekształcili w
można było wykonać wyłącznie kwaterę jakiegoś generała. Gdy
przy pomocy czerwonoarmistów. generał wywędrował w inne reJednak gwałty, rabunki i przemoc jony, w zamku utworzono składbyły wówczas czymś normalnym. nicę skarbów rabowanych na
Rok 1945 r. Październik. Boże- terenie całego powiatu (i nie tylnice koło Krągu
ko). Prawie od początku istnienia
Albert Nowak, kierownik gorzel- gorzelni Rosjanie znosili Nowani w Bożenicach już miał się kłaść kowi różne cenne precjoza, które
spać. Właśnie pożegnał ostatnich zamieniali na upragniony płyn.
pracowników, którzy do pracy Były to lichtarze, popielniczki i
przychodzili z pobliskiego Ko- inne drobne przedmioty z srebra
morowa. Przygotowywali zacier i złota. Tym razem było inaczej.

www.polanow.pl

Widocznie cenne drobiazgi musiały się skończyć, bo zdumiony
Nowak zobaczył w ręku Rosjanina sporych rozmiarów płytę
ze srebra. Oczywiście szybko
dokonał transakcji. Zadowoleni
Rosjanie powędrowali z kilkunatolitrową kaną bimbru. W biurze
- sypialni zostało dzieło renesansowego artysty. Jej nowy właściel nawet nie wiedział, że była
częścią zabytkowego ołtarza z
Darłowa. W ciągu najbliższych
kilku tygodni Rosjanie jeszcze
7 razy odwiedzali Nowaka. Za
każdym razem zostawiali jedną
srebrną płytę.
Załamanie interesu przyszło niespodziewanie. Z dnia na dzień
Armia Czerwona zlikwidowała placówkę w Krągu. Zamek
przekazano stronie polskiej. W
kilka lat po wojnie umieszczono
w nim siedzibę nadleśnictwa, a
następnie szkołę, która funkcjonowała do 1956 r. Od tamtej
pory do lat siedemdziesiątych
XX w. zamek stał opuszczony
i popadał w ruinę. Tymczasem
Nowak poczuł się zagrożony.
Wiedział, że od pewnego czasu
interesuje się nim Urząd Bezpieczeństwa, a wśród miejscowej
ludności krążą plotki o jego bogactwie. Nowak zaczął się bać.
Dopóki w pobliżu stacjonowali
żołnierze rosyjscy, wiedział, że
nie pozwolą, aby spadł mu włos
z głowy. Przecież był dla nich
najpewniejszym źródłem życiodajnego płynu. Teraz jednak
mogło wszystko się wydarzyć.
A czas był niebezpieczny. Po po-
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wiecie grasowały bandy
szabrowników. Nie wiadomo czy któraś już nie wzięła go
na celownik. Nowak postanowił
wrócić w rodzinne strony. Zamiar się powiódł. Kilka miesięcy po powrocie do rodzinnej
wioski w okolicach Tomaszowa
Lubelskiego, Nowak postanowił
pójść do kościoła, aby dać na
mszę w intencji uratowania się
z "Dzikiego Zachodu". Jako dar
dla proboszcza zaniósł ... srebrną płytę z darłowskiego ołtarza.
Od tego momentu wypadki potoczyły się szybko. Ksiądz obawiając się UB-eckiej prowokacji
zawiadomił służby muzealne z
Muzeum w Zamościu. Szybko
zorientowano się, że w posiadaniu Nowaka znajduje się prawdziwy skarb. Ocalałe płyty zostały zarekwirowane. Po wojnie,
w roku 1954 Centralny Zarząd
Muzeów i Ochrony Zabytków
przekazał 8 plakiet odnalezionych w Zamościu do Muzeum
Narodowego w Warszawie. Los
pozostałych 19 srebrnych plakiet jest nieznany. Wszystko
wskazuje na to, że znajdują się
one w magazynach sowieckich.
Odnalezione 8 srebrnych plakiet
Muzeum Narodowe przekazało
23 stycznia 1967 r. w bezterminowy depozyt do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Tam też trafiły z Kościoła Mariackiego w Darłowie nastawa i
skrzydła ołtarza. (cdn)
Mieczysław Siwiec

Dowcipy miesiąca
***
- Stefan, czy to prawda, że żona cię
opuściła?
- A skąd, jak zwykle skończyło się
na obietnicach.
***
Malarz zachwala swój obraz
potencjalnemu nabywcy:
- Jeden Japończyk dawał mi za niego 2 tysiące.
- Hm… Ja mogę dać najwyżej 200
zł.
- Bierz pan! Nie można pozwolić,
aby takie arcydzieła opuszczały
ojczyznę!

***
Jaś zatrzymuje na ulicy samochód
sąsiada:
- Czy mógłby mnie pan podwieźć
do szkoły?
- Ale ja jadę w przeciwnym kierunku.
- Nie szkodzi, to nawet lepiej!
***
Na imprezie kumpel pyta kumpla:
- Dlaczego jesteś sam?
- Bo Mariolka miała zły humor.
- A dlaczego?
- Bo nie chciałem jej ze sobą zabrać.
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Badminton

Grad
zwycięstw

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2010

Halowy Turniej Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza Polanowa

Cztery razy na najwyższym podium, raz
miejsce drugie i trzy
razy trzecie to bilans
występu polanowskich
badmintonistów
na
turnieju w Bytowie.

Kolejne sukcesy odnieśli badmintoniści z klubu ZKB Maced Polanów.
Tym razem wystąpili w
Bytowie, w Wojewódzkim Turnieju Juniorów i
Młodzików. W zawodach
udział wzięło 86 z siedmiu
klubów: UKS OSiR Sławno, SKB „Piast” Słupsk,
UKS „Bursztyn” Gdańsk,
ZKB „Maced” Polanów,
MKB „Lednik” Miastko,
Stowarzyszenie Sportowe
„Badminton” Szczecinek i
gospodarze ULKS „U - 2
Lotka” Bytów.
ZKB „Maced” Polanów reprezentowali: Lena Szwed,
Magdalena
Pirzewska,
Mateusz Ryk, Paweł Strzelecki, Patryk Szwed (juniorzy), Katarzyna Strzelecka,
Norbert Miarka, Nikodem
Ratkowski i Radosław Wilk
(juniorzy młodsi). W tej
pierwszej grupie wiekowej
bardzo dobrze spisała się
Lena Szwed, która w singlu
zajęła I – miejsce, w finale
zwyciężając (w dwóch setach) niepokonaną dla niej
do tej pory Klaudię Żalejko z UKS OSiR Sławno,
druga z naszych zawodniczek grających w singla
Magdalena Pirzewska zajęła VII - miejsce. Wśród
juniorów Mateusz Ryk wywalczył III - miejsce, Paweł Strzelecki uplasował
się na V - miejscu a Patryk
Szwed zajął VII - miejsce.
W grze podwójnej juniorek
M. Pirzewska - L. Szwed
zajęły III – miejsce.
Wśród juniorów młodszych bardzo dobrze spisał
się Norbert Miarka zdobywając pierwsze miejsce
w singlu, na V - miejscu
uplasował się Radosław
Wilk. W grze pojedynczej
juniorek młodszych Kasia Strzelecka zajęła VI miejsce. W grze deblowej
juniorów młodszych: I
- miejsce wywalczyła para
Norbert Miarka - Mateusz
Ryk, II - miejsce zdobyła
para Nikodem Ratkowski - Radosław Wilk i w
grze mieszanej I - miejsce
wywalczyła para Kasia
Strzelecka - Nikodem Ratkowski. Start naszych zawodników wypadł bardzo
dobrze a zwłaszcza cieszy
dobra gra naszych par podwójnych.
(r)

Uczestnicy turnieju
Zespół Seniorzy okazał
się bezkonkurencyjny w
Halowym Turnieju Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Polanowa.
W zawodach rozgrywanych w każdy weekend
od 20 lutego do 21 marca
2010 r. wzięło udział 6
drużyn: Żydowo juniorzy,
Żydowo SKS, Niezrzeszeni, MOW Polanów, Seniorzy, Sami Swoi. Grano
na Hali Widowiskowo
Sportowej w Polanowie.
Po fazie eliminacyjnej,
rozgrywanej
systemem
każdy z każdym, wyłoniono 4 finalistów. Zostali
nimi, Żydowo SKS, Niezrzeszeni, Seniorzy, Sami
Swoi. Oni rozegrali po-

między sobą turniej finałowy, który zakończył się
zwycięstwem Seniorów
przed Niezrzeszonymi i
Samymi Swoimi. Wszystkie wymienione zespoły
otrzymały puchary ufundowane przez Burmistrza
Polanowa. Pozostałe zespoły musiały zadowolić
się dyplomami. Poniżej
wyniki końcowe Halowej
Amatorskiej
Ligi Piłki Siatkowej:

I m-ce Seniorzy - zdobywcy pucharu Burmistrza
Polanowa.
II m-ce Niezrzeszeni
III m-ce Sami Swoi
IV m-ce Żydowo SKS
V m-ce Żydowo Juniorzy
VI m-ce MOW Polanów
Organizatorami turnieju
byli Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu oraz Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.
(Tekst i foto: archiwum POKiS)

Pogoń Połczyn Zdrój
– Gryf Polanów 0:2

Udana inauguracja
Bardzo dobrze, w pierw- po rzucie rożnym, głową posłał
szym występie ligowym w tym piłkę w słupek. Potem, także w
roku, spisał się zespół Gryfa słupek, strzałem z 11 metrów
Polanów wygrywając 2:0 w popisał się napastnik Pogoni.
Połczynie Zdroju z tamtejszą Od 64 minuty zaczął wygryPogonią. Mecz był wyjątkowo wać Gryf. Pierwszą bramkę, po
zacięty: aż czterech zawodni- błedzie obrony strzelił Mateusz
ków ujrzało czerwone kartoniki. Urbaniec. Wynik meczu, w 74
Niestety, jednym z nich jest Ad- minucie ustalił Tomasz Felińrian Wrona z Gryfa.
ski. W ostatniej minucie jeszGryf wystąpił wzmocniony cze jedną bramkę mógł zdobyć
Jarosławem Chwastkiem, by- Wilusz.
łym piłkarzem ekstraklasy. Od
Końcówka spotkania
początku przeważał zespół Po- bardzo brzydka. Sędzia zmugoni ale gryfici umiejętnie się szony został do pokazania aż 4
bronili, w czy pomagało im czerwonych kartek.
błotniste boisko. Właśnie, głow- Skład „Gryfa”:
nie z powodu błota, które prze- Puchala Piotr - Rumiński Toszkadzało zawodnikom Pogoni masz, Idzi Piotr, Stokowiecki
w oddaniu skutecznego strzału, Mariusz, Sekuła Łukasz (46’
pierwsza połowa zakończyła Wegner Mariusz) Chwastek
się wynikiem bezbramkowym.
Jarosław, Popowicz Kamil,
Początek drugiej połowy zapo- Feliński Tomasz, Siwiecki Dawiadał zwycięstwo gospodarzy. riusz (45’ Urbaniec Mateusz),
Najpierw jeden z zawodników, Wojnarowski Tomasz (Wilusz

Paweł) - Wrona Adrian
Czerwone kartki:
68’ Woszczyński Sławomir
(Pogoń), 77’ Pietrzela Olaf
(Pogoń), 80’ Woszczyński
Robert (Pogoń)-80’ Wrona
Adrian (Gryf)
Bramki:
67’ Urbaniec Mateusz 0-1
75’ Feliński Tomasz 0-2
V liga koszalińska 2009/2010
1. Bałtyk Koszalin
2. Arkadia Malechowo
3. Głaz Tychowo
4. Lech Czaplinek
5. Sokół Karlino
6. Rasel Dygowo
7. Pogoń Połczyn Zdrój
8. Orzeł Wałcz
9. Wiekowianka W.
10. Wielim Szczecinek
11. Victoria Sianów
12. Darłovia Darłowo
13. Mirstal Mirosławiec
14. Kotwica II K.
15. Gryf Polanów
16. Orzeł Łubowo

15
17
16
16
17
16
17
16
16
14
15
16
15
16
16
16

41
35
29
27
27
27
27
26
23
20
18
16
13
13
12
7

53-10
35-16
37-28
21-16
21-20
36-18
30-27
25-21
18-15
31-25
28-35
25-44
12-24
18-42
14-40
10-39

Terminarz rozgrywek
rundy wiosennej:
Już rozegrane:

Pogoń Połczyn Zdrój - Gryf Polanów 0 : 2

Przed nami:

Gryf Polanów - Kotwica II Kołobrzeg
Wielim Szczecinek - Gryf Polanów
Gryf Polanów - Lech Czaplinek 		
Mirstal Mirosławiec - Gryf Polanów
Gryf Polanów - Orzeł Łubowo 		
Gryf Polanów - Orzeł Wałcz 		
Victoria Sianów - Gryf Polanów 		
Gryf Polanów - Darłovia Darłowo 		
Gryf Polanów - Rasel Dygowo 		
Sokół Karlino - Gryf Polanów 		
Gryf Polanów - Wiekowianka Wiekowo
Głaz Tychowo - Gryf Polanów 		
Gryf Polanów - Bałtyk Koszalin 		
Arkadia Malechowo - Gryf Polanów

3 kwietnia
10 kwietnia
17kwietnia
24 kwietnia
1 maja
3 maja
8 maja
15 maja
22 maja
29 maja
2 czerwca
5 czerwca
12 czerwca
19 czerwca
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