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Wiosna nadchodzi!!!

Polanowskich
inwestycji ciąg dalszy

Co to za Pani,
piękna, radosna.
Idzie już do nas.
Ach wiem, to …

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa.
- Po zimie roboty ruszył....
- I to pełną parą. Obecnie realizujemy trzy
duże inwestycje: dwie kanalizacyjne i jedną
budowlaną, a już od 1 kwietnia zaczyna się
kolejna czyli rusza budowa polanowskich
schetynówek. Kanalizację robimy z dwóch
stron miasta. Trwa właśnie przyłączanie Rzeczycy Wielkiej do kolektorów w Polanowie.
Roboty są tak dalece zaawansowane, że część
ścieków już trafia do naszej oczyszczalni.
Jednocześnie przyłączamy do kanalizacji
przy ulicy Stawnej firmę Maced oraz Zakład
Usług Komunalnych. Ta część inwestycji ma
być zakończona do czerwca br. Jej koszt to
ponad 2 mln. zł. Z tego 900 tys. pochodzi ze
środków unijnych. Rusza też budowa wodociągów i kanalizacji w miejscowościach
wokół Polanowa. Za 4,5 mln. zł zrobimy
kanalizację Dadzewa, Jacinek i zachodniej
części Polanowa. Aż 2,5 mln. zł z tej kwoty
to pozyskane przez nas środki unijne. Rozpoczynamy od wodociągu do Rosochy. Także mieszkańcy ulicy Sławieńskiej doczekają
się wodociągu. Kanalizacja wspomnianych
wcześniej miejscowości zacznie się we wrześni b.r. ,zakończona ma być do czerwca 2012
r. Do czerwca, ale bieżącego roku ma się zakończyć adaptacja dawnego pawilonu handlowego GS na Polanowskie Centrum Kultury. Cały koszt inwestycji to 2,2 mln. zł (około
Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie tradycyjnie, jak każdego roku powitały WIOSNĘ.
1 mln. zł dała Unia Europejska)
Szumnie, z Marzanną na czele, ze śpiewem i z kolorowymi ozdobami przeszły przez całe miasto, kierując się nad rzekę Grabową.
Tam pośród głośnych okrzyków przedszkolaki pożegnały zimę. Marzanna popłynęła rzeką.
Dokończenie na str
Po czym pojawiła się pięknie przystrojona Pani Wiosna. Dzieci wykazały się dużą znajomością na temat oznak wiosny. Były
Polanów
zagadki i zabawy ruchowe z naśladowaniem. Wesoły śpiew dzieci sprawił, że radosna Wiosna postanowiła zagościć w naszej
małej ojczyźnie.
Tego dnia było słonecznie, powiewał lekki wietrzyk. I dlatego dzieci nie spieszyły się do przedszkola. Powitanie wiosny wzbudziło zainteresowanie wśród mieszkańców Polanowa.
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Wybory do
rolniczego
samorządu

Gmina Polanów Sport

Gmina Polanów

Zakończyły się Polanów najlepszy
sołeckie wybory w siatkówce

Konferencja dla
pedagogów

W niedzielę 3 kwietnia rolnicy z
gminy Polanów wybiorą swój samorząd
czyli Powiatową Izbę Rolniczą w Koszalinie.
Kandydatami polanowskich rolników są:
Andrzej Ryłyk z Sowinka (49 lat), Mariusz
Strzelecki z Polanowa (35) oraz Magdalena
Lebioda z Rosochy (31).
Izby Rolnicze są jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Ich członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, które
płacą podatek rolny lub podatek dochodowy
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach
wkłady gruntowe. Na terenie gminy Polanów O profilaktyce zagrożeń sfery psychosek- O ich końcowych wynikach oraz o spo- O zmaganiach sportowych w ramach sparsualnej dzieci i młodzieży dyskutowano na tkaniu w Gołogórze. Na zdjęciu wybory w takiady samorządowej powiatu koszalińdo głosowania uprawnione są 724 osoby.
wielkiej
konferencji
Kościernicy
skiego
Czytaj na str
Czytaj na str
Czytaj na str
Czytaj na str
w Polanowie
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Członkowie Izby raz na cztery
lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową.
Dwie osoby z każdej Rady
Powiatowej wchodzą w skład
Walnego Zgromadzenia ZIR
(36 osób), które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.
W dniu 30 czerwca
2008 roku upłynęło 10 lat od
utworzenia samorządu rolniczego na Pomorzu Zachodnim i
Środkowym. Izby rolnicze mają
ponad stuletnia tradycję. Jako
pierwsza na ziemiach polskich
powstała Wielkopolska Izba
Rolnicza 110 lat temu w oparciu o ustawodawstwo pruskie.
W okresie międzywojennym w
Polsce funkcjonowało 13 izb
rolniczych. Wykazywały one
wiele aktywności w zakresie

oświaty rolniczej, wprowadzania postępu technicznego i racjonalizacji produkcji. Cieszyły
się wysokim autorytetem w środowisku wiejskim. Po II wojnie
światowej izby rolnicze zostały
rozwiązane na podstawie dekretu Rady Ministrów z dnia 26
sierpnia 1946 r. W czasie transformacji ustrojowej po 1990
roku podejmowano w naszym
regionie próby utworzenia samorządu rolniczego. Już w
1992 roku w drodze oddolnych
inicjatyw, w oparciu o ustawę o
izbach gospodarczych, powołano Szczecińską Izbę Rolną, a
nieco później Koszalińską Izbę
Rolną. Pomimo podejmowania
wielu pożytecznych działań,
obie izby były jednostkami
prywatnoprawnymi, Nie były
instytucjami samorządu rolniczego i nie mogły podejmować
zadań publicznych.
(sim)

Pedagodzy
na szkoleniu
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Polanów

Tydzień z Internetem

W połowie marca w Polanowie odbyła się konferencja na temat : „Profilaktyki
zagrożeń sfery psychoseksualnej dzieci i młodzieży”.
Zajęcia prowadziła specjalistka w tej dziedzinie- terapeutka psychoseksualna,
zaprzysiężona biegła sądowa- Bernadetta Jabłońska.
Uczestnikami konferencji
byli nauczyciele wszystkich
polanowskich szkół, pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej,
przedszkola, służby zdrowia, a także funkcjonariusze policji,
straży miejskiej oraz księża.
W konferencji uczestniczyli
również radni powiatowi i
gminni.
Spotkanie to było jednym z wielu przedsięwzięć
zaplanowanych w ramach
Gminnego Programu PrzeW całej Europie w dniach
ciwdziałania Przemocy w
28 lutego - 5 marca odbyła
Rodzinie.
Współorganizatorami kon- się kampania Tygodnia
ferencji była dyrekcja gim- z Internetem 2011 - „Get
nazjum i POKiS w Polano- Online Week 2011", której
celem było zachęcenie jak
wie.
(r)

Polanów

"Radew – energia życia"

największej liczby osób
- przede wszystkim tych,
które dotąd nie korzystały z
Internetu.
Akcję koordynuje Telecentre-Europe, a patronat honorowy nad wydarzeniem
objęła Neelie Kroes - Komisarz Unii Europejskiej
ds. agendy cyfrowej, natomiast koordynatorem polskiej edycji jest Fundacja
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego, realizująca
Program Rozwoju Bibliotek.
W Polsce "Tydzień z Internetem 2011" był skierowany
przede wszystkim do osób
po 50. roku życia, bowiem ta
grupa osób w najmniejszym
stopniu korzysta z Internetu,
a biblioteka jest znakomi-

tym miejscem, by zapoznać
tę grupę społeczną z podstawami obsługi komputera
oraz korzystania z Internetu.
Wyżej wymienione zajęcia
trwają już od kilku miesięcy
w polanowskiej bibliotece.
W ramach kampanii był organizowany ogólnopolski
konkurs pod hasłem "Pomyszkuj w bibliotece - Tydzień z Internetem 2011"
pod patronatem Fundacji
Rozwoju
Społeczeństwa
Informacyjnego. Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy
Polanów również przystąpiła
do konkursu, a tym samym
włączyła we wspomnianą
kampanię, gdzie zorganizowane zostały 2 spotkania z
seniorami. W pierwszych
dniach marca pod nazwą
"Rozmowa? - bezcenna,
czyli jak skorzystać z komunikatora internetowego"
zorganizowano zajęcia, podczas których pokazano seniorom jak w prosty sposób

i bezpłatnie mogą się kontaktować z ludźmi z całego
świata za pośrednictwem
Internetu, przy wykorzystaniu komunikatora internetowego typu Skype i GG.
Każdy z uczestników spotkania założył swoje konto
w serwisie Skype. Poza biblioteką główną udział w
kampanii wzięły file biblioteczne w Żydowie i Nacławiu, które zorganizowały
spotkania 4 marca 2011r.,
gdzie we filie w Żydowie
podczas spotkania przedstawiono tematykę "Poradnia zdrowia", a w Nacławiu
"Koncert życzeń". W Polanowie w spotkaniach udział
wzięło 12 osób, a na filiach
po 4 osoby. W czasie spotkań prowadzący próbowali
pokazać dobrodziejstwa , jakie niesie za sobą Internet i
przedstawić różne możliwości ich wykorzystania.
(r)

Polanów
W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu pokonkursowa wystawa fotograficzna pt.
"Radew - energia życia".
Na ekspozycję składa
się 10 tablic edukacyjnych,
które przybliżają florę doliny Radwi, Chocieli i Cho-

tli.
Wspomniane
tablice
obrazują siedliska przyrodnicze zagrożone wyginięciem.
Mamy tu więc informacje o
torfowiskach, łąkach, jeziorach
i lasach z bogatą dokumentacją
fotograficzną. Druga część wystawy to fotografie wykonane w
makroskali, ukazujące piękno

Uwaga Pożary

roślin porastających owe tereny. Zdjęcia zostały wykonane
w ramach Ogólnopolskiego
Konkursu
Fotograficznego
organizowanego przez Starostwo Powiatowe W Koszalinie.
Wystawę można zwiedzać do
20 kwietna 2011r. Zapraszamy
serdecznie.
(r)

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się "sezon" na wypalanie traw na łąkach, nieużytkach, w
przydrożnych rowach i na miedzach. Niszczący ogień wzniecony przez bezmyślnych, często
nieświadomych skutków swoich działań, podpalaczy przynosi efekty tragiczne dla przyrody i
człowieka.
Niekontrolowany ogień szybko rozprzestrzenia się powodując pożary lasów, zabudowań i stanowi
zagrożenie dla życia ludzkiego.
Dla przyrody wypalanie to katastrofa ekologiczna , giną cenne gatunki roślin, trawy, zioła - pozostają jedynie silne chwasty.
Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów, warunkujących życie roślin.
W wyniku wypalania powstają pożary torfowisk - bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia.
Uwaga! Właściciel, użytkownik gruntów ma obowiązek wykonania pasa przeciwpożarowego o
szerokości 2 m od granicy lasu.
Urząd Miejski w Polanowie informuje, że po stwierdzeniu podpaleń zostanie przeprowadzona
procedura ustalenia właściciela gruntu a następnie wyciągnięte będą sankcje karne (między innymi
obciążenie kosztami wyjazdu wozu bojowego straży pożarnej).
Nie ma żadnych racjonalnych powodów by wypalać trawy. Zabrania tego ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz ustawa z dn. 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej.

Wizyta niemieckich przyjaciół z
Partnerskiej Gminy Rothenklempenow

W spotkaniu z samorządowcami z Polanowa wzięli udział Burmistrz Rothenklempenow Rose-Marie Domlang oraz Przewodniczący Rady Harry
Ellmann.
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W imieniu samorządu jak
i mieszkańców gminy Polanów
składamy serdeczne podziękowanie za aktywną współpracę,
działalność pełną wysiłku i osobistego zaangażowania na rzecz
rozwoju sołectw
dla sołtysów V kadencji:
- Zbigniewa Giłki – sołtysa Bukowa
- Romana Giłki – sołtysa Buszyna
- Marka Kowalowa – sołtysa Cetunia
- Aleksandry Helińskiej – sołtysa Dadzewa
- Ewy Mróz – sołtysa Domachowa
- Dariusza Giergiela – sołtysa Garbna
- Sławomira Króla – sołtysa Jacinek
- Zuzanny Stec – sołtysa Karsinki
-Franciszka Swata – sołtysa Krągu
- Sławomira Bazylewicza – sołtysa Nowego
Żeliborza
- Józefa Żuchowskiego – sołtysa Warblewa
Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Polanów

Medale za
zasługi

Stoją od lewej: Irena Oleksy z Manowa, wicewojewoda
- Ryszard Miśko, Henryk Broda z Będzina oraz Dariusz
Kalinowski z Polanowa.
W ubiegłym tygodniu w Delegaturze Urzędu
Wojewódzkiego w Koszalinie
odbyła się uroczystość wręczenia medali za działalność
na rzecz społeczności samorządowej.
Zasłużonych
dekorował
Ryszard Mićko,
wicewojewoda
zachodniopomorski. Miło jest nam poinformować, że brązowym
Krzyżem Zasługi zostało uhonorowanych czterech działa-

W gminie Polanów
wybrano już wszystkich sołtysów i
wspomagające ich
rady sołeckie.
W gminie Polanów wybrano
już wszystkich sołtysów i
wspomagające ich rady sołeckie. Jako ostatni przedstawicieli najniższego szczebla
samorządu lokalnego wybierali mieszkańcy sołectwa Gołogóra. Tu do wyborów
- Na wszystkich spotkaniach
wiejskich zaskakiwała bardzo
duża frekwencja – mówi Piotr
Górniak, zastępca burmistrza
Polanowa. - To dobrze świadczy o mieszkańcach, którym
nie jest obojętne, kto będzie
ich reprezentować oraz o tym,
że ranga sołtysa jest coraz
większa. Ludzie mobilizują
się do działania, bo chcą aby
w ich miejscowościach działo się coś konkretnego – dodaje P. Górniak.
We wszystkich zebraniach wiejskich, oprócz
mieszkańców, uczestniczyli
także burmistrz i wiceburmistrz Polanowa, przedstawiciele Policji i Straży
Miejskiej,
Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu,
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Oświaty,
Sołectwo Buszyno
Sołtys: Kruszka Elżbieta.
Rada Sołecka:
1.Giłka Roman
2.Gozdal Henryk
3.Jurczak Marek
4.Niewęgłowska Małgorzata
5. Pikór Danuta
Sołectwo Bukowo
Sołtys Pencarska Helena
Rada Sołecka:
1.Chmielewska Magdalena
2.Laskowska Aleksandra
3.Pencarska Justyna
4.Rosołowski Tomasz
5.Wastowska Beata

(r)

Sołtys: Przybylska Bożena
Rada Sołecka:
1.Czok Ewa
2.Grabowski Grzegorz
3.Klawikowski Kamil
4.Kowalewska Beata
5.Stec Tadeusz
Sołectwo Dadzewo
Sołtys: Kumięga Gabriela
Rada Sołecka:
1.Dusza Bartosz
2.Kaprian Bożena
3.Marciniak Magdalena

Stoją od lewej: Ryszard Miśko, Rymigiusz Zalas, Roman Gorczyński oraz Mirosław Hojko.
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Sołeckie wybory zakończone

Sołectwo Bożenice
Sołtys: Włodarczak Ignacy
Rada Sołecka:
czy z naszej gminy.
1.BilińskaMonika
Wyróżnienia
te 2.Jaszkowic Aleksandra
otrzymali:
Dariusz
Kali- 3.Orzarzewka Aniela
nowski,
przewodniczący 4.Rylik Ewelina
Rady Powiatu oraz strażacy 5.Sawicka Justyna
Ochotniczej Straży Pożarnej
w osobach: Roman Gorczyń- Sołectwo Chocimino
ski- OSP Nacław, Mirosław Sołtys: Piskor Krzysztof
Hojko- OSP Nacław oraz Ry- Rada Sołecka:
migiusz Zalas - OSP Żydowo. 1.Antecka Marlena
2.Bartczak Robert
Serdecznie gratulujemy i ży3.Urban Iwona
czymy dalszych sukcesów w
owocnej pracy.
Sołectwo Cetuń

		

www.polanow.pl
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PODZIĘKOWANIE

Józef Wilk 		
Przewodniczący
Rady Miejskiej		

Wydarzenia

Sołectwo Domachowo
Sołtys: Zimny Piotr
Rada Sołecka:
1.Chorzewski Krzysztof
2.Ciubak-Obiała Renata
3.Furmaniak Anna
4.Michalak Sabina
5.Ostrowska Bożena

Podczas wyborów w Gołogórze komisja skrutacyjna liczyła głosy pod
czujnym okiem Piotra Górniaka, wiceburmistrza Polanowa.
radni oraz inni przedstawiciele urzędu miejskiego.
W czasie przygotowywania
kart do głosowania goście
przedstawiali sytuację jednostek, które reprezentowali
oraz odpowiadali na pytania
mieszkańców. Np. w Gołogórze – Jacek Karwowski, funkcjonariusz Straży
Miejskiej przypomniał o konieczności szczepienia psów
przeciwko wściekliźnie, o
obowiązku umieszczania numerów na budynkach a także
o obowiązku przestrzegania
ustawy o utrzymaniu czySołectwo Garbno
Sołtys: Sobczak Romuald
Rada Sołecka:
1.Abramowicz Jolanta
2.Abramowicz Piotr
3.Giergiel Dawid
4.Lewandowska Anna
5.Litwin Zdzisław
6.Piasecki Paweł
Sołectwo Gołogóra
Sołtys: Czesław Staniszewski
Rada Sołecka:
1. Dugołęcka Anetta
2. Jassel Dorota
3. Ogrodowczyk Anna
4. Sołtys Krystian
5. Wąchała Tomasz
6. Zięba Ewelina
Sołectwo Jacinki
Sołtys: Konieczna Wioleta
Rada Sołecka:
1.Pęczak Ewa
2.Urbaniec Zygmunt
3.Walencik Anna
4.Zarychta Elżbieta
5.Zarychta Jan
Sołectwo Karsinka
Sołtys: Dyk Krzysztof
Rada Sołecka:
1.Michalczyk Iwona
2.Ziętek Barbara
3.Żywanowski Mariusz
Sołectwo Kępiny
Sołtys: Wołk Józef
Rada Sołecka:
1. Buczkowski Janusz
2. Grobelny Witold
3. Tota Artur
4. Wiśniewska Halina
Sołectwo Kościenica
Sołtys: Kochańska-Krawiec
Barbara
Rada Sołecka:
1.Augustyniak Tadeusz
2.Bosak Roman
3.Marut Bożena
4.Pantanowska Aneta
5.Rakowska Elżbieta
Sołectwo Krąg
Sołtys: Margielewska Elżbieta
Rada Sołecka:

stości. Z kolei gołogórzanie
zainteresowani byli możliwością wypalania śmieci i
resztek roślinnych.
Feliks Kostrzak, dyrektor
POKiS-u pochwalił mieszkańców za aktywny udział
w ubiegłorocznych dożynkach w Żydowie a Dariusz
Kalinowski, dyrektor ZEAO
ubolewał, że z roku na rok do
szkół przychodzi coraz mniej
dzieci. Np. w ubiegłym roku
w całym okręgu szkolnym
Żydowo urodziło się tylko 5
dzieci.
Ostatecznie w wyborach so1.Gwóźdź Mirosław
2.Janus Grażyna
3.Jarczak Edward
4.Kałużny Mirosław
5.Myśliński Józef
Sołectwo Krytno
Sołtys: Rabka Michał
Rada Sołecka:
1.Kogut Alicja
2.Kozłowska Zdzisława
3.Wielgosińska Danuta
Sołectwo Nowy Żelibórz
Sołtys: Gil Ryszard
Rada Sołecka:
1.Brejniak Józef
2.Bruska Stanisława
3.Kowalczyk Teresa
Sołectwo Nacław
Sołtys: Leśniewska Ewa
Rada Sołecka:
1.Bidziuk Helena
2.Denkiewicz Roman
3.Grzebieniak Halina
4.Hojko Mirosław
5.Klinkosch Krystyna
Sołectwo Powidz
Sołtys: Kocik Zbigniew
Rada Sołecka:
1.Banasiuk Irena
2.Iwański Roman
3.Kocik Magdalena
Sołectwo Rekowo
Sołtys: Krzysztof Nobis
Rada Sołecka:
1.Guła Beata
2.Kostrzewa Kazimiera Wanda
3.Malinowski Tadeusz
4.Martyka Damian
5.Paździurska Agnieszka
6.Stec Maria
Sołectwo Rzeczyca
Wielka
Sołtys: Głowacka Irena
Rada Sołecka:
1.Grulkowski Tomasz
2.Makowiecki Józef
3.Marczak Beata
4.Skrzek Danuta
Sołectwo Rosocha
Sołtys: Szulc Krystyna
Rada Sołecka:

łeckich w Gołogórze wystartowały dwie osoby: Czesław
Staniszewski, aktualny sołtys
i Krystyna Kaczka. Wygrał
stosunkiem głosów 49 do 14
dotychczasowy przedstawiciel samorządu.
Poniżej
przedstawiamy Państwu listę sołtysów wraz ze składem rad sołeckich wybranych na nową
kadencję. Wszystkim wygranym gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy, realizacji
dalszych zamierzeń w pracy
na rzecz wsi.
(sim)

1.Lewandowska Andżelika
2.Szymoniak Andrzej
3.Zelik Agnieszka
Sołectwo Sowinko
Sołtys: Podgórzyński Eustachy
Rada Sołecka:
1.Grzegorczyk Anna
2.Kazimierczak Ewa
3.Nagórna Małgorzata
Sołectwo Stary Żelibórz
Sołtys: Zabłocki Krzysztof
Rada Sołecka:
1.Sominka Aleksandra
2.Sominka Jan
3.Zabłocka Malwina
Sołectwo Świerczyna
Sołtys: Ewa Tkacz
Rada Sołecka:
1.Atalski Piotr
2.Bańczyrowski Jan
3.Literski Bogumił
4.Miara Andrzej
5.Miara Iwona
Sołectwo Warblewo
Sołtys: Michno Adriana
Rada Sołecka:
1.Chamier-Ciemińska Kamila
2.Ekiert Grzegorz
3.Mażulis Katarzyna
Sołectwo Wielin
Sołtys: Cebulska Maria
Rada Sołecka:
1.Brożek Wioleta
2.Ratkowska Zofia
3.Świestowski Maciej
Sołectwo Wietrzno
Sołtys: Perduta Jan
Rada Sołecka:
1.Sominka Edward
2.Zimnicka Iwona
3.Żmuda Józef
Sołectwo Żydowo
Sołtys: Borsuk Krystyna
Rada Sołecka:
1.Dul Helena
2.Galicka Magdalena
3.Nowak Urszula
4.Nowak Waldemar
5.Parszczyńska Krystyna
6.Piepke Ryszard
7.Sekuła Elżbieta
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Polanów

Ponad 50 lat razem

Wzruszająca
uroczystość
miała miejsce w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Polanowie. Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie Państwu
Karolinie i Marianowi Sochajom, mieszkańcom Rzeczycy
Małej, wręczył Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski
w obecności  rodziny Państwa
Sochajów.
Pani Karolina i Pan Marian
poznali się w roku 1959 w
Miastku. Rok później zawarli
związek małżeński w Wałdowie, w gminie Miastko.
Po ślubie zamieszkali w Kołtkach, gdzie przez 5 lat wspólnie z matką Pana Mariana prowadzili gospodarstwo rolne.
W roku 1965 zdecydowali się
przejść „na swoje”. Pan Ma-
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POKiS ogłasza konkursy Beata Guła
„Historia mojej
miejscowości”

kraju. Uczestnicy nie mogą
mieć więcej jak 18 lat. Termin dostarczenia prac upły   Pod takim hasłem PO- wa 16 maja 2011r.
KiS organizuje konkurs dla
uczestników świetlic wiej- Konkurs
skich z całej gminy. Ce- świąteczny
lem konkursu jest przede     Z okazji zbliżających się
wszystkim rozwijanie zain- świąt Polanowski Ośrodek
teresowań przeszłością swo- Kultury i Sportu ogłasza
jego miejsca   zamieszkania, konkurs świąteczny pod nakształtowanie świadomości. zwą „Tradycje wielkanocTematyka konkursu obejmu- ne”.
je wszystko, co związane Prace należy przesłać lub
z miejscem zamieszkania złożyć osobiście w Polauczestnika: położenie, kra- nowskim Ośrodku Kultury i
jobraz i stan środowiska; hi- Sportu do dnia 11.04.2011 r.
storię miejscowości -obiekty Nagrody zostaną przyznazabytkowe, miejsca histo- ne dla   trzech pierwszych
ryczne, zanikające rzemio- miejsc w każdej   kategorii
sła, święta religijne, imprezy wiekowej.
ludyczne, tradycje świątecz- Szczegóły na temat obu konne, ciekawi ludzie zasłużeni kursów w POKiS.
dla regionu, województwa,

Zaproszenie

A może byście tak najmilsi
wpadli na dzień do ... Polanowa .
Splątali myśli z szumem
lasów ,
wpatrzyli w przestrzeń ,
gdzie Grabowa
swym szmerem opowiada
(r)
dzieje
�������������������
czasów zamierzchłych
i tych nowych .
Wówczas wyrywa się
westchnienie
wiatru z obłoków szafirowych .
W dolinie miasto
zasłuchane
DYREKTOR PRZEDSZKOLA GMINNEGO W POLANOWIE
w nocne rozmowy dzikiej
ZAPRASZA OD 01 KWIETNIA 2011 ROKU
���������
����������������������
puszczy ,
RODZICÓW
DZIECI
URODZONYCH W��������
LATACH 2006 - 2008
a nad nim wzgórza
������������
NASZE PRZEDSZKOLE
OFERUJE: ������������ ��������
1. WSPARCIE WASZYCH STARAŃ W WYCHOWANIU, ROZWOJU I OSIĄGNIĘCIU zakochane ,
������������������������������������� ����� �
PRZEZ WASZE DZIECI „GOTOWOŚCI SZKOLNEJ”
pieszczące pięknem od podnóży .
���������� ���������������
2. DOMOWE WARUNKI, PRZYJAZNĄ
DZIECKU ATMOSFERĘ I KLIMAT
... bo w Tomaszowie
3.
TAKIE WARUNKI PRACY- BY NIE ZAKŁÓCAĆ
WASZYM DZIECIOM RADOSNEGO o północy
�� �������������������������������������������������������
�����������������������!������"�����������#
DZIECIŃSTWA
�� ��$���������������������������������$��%�� ������$��
przerwana toczy się rozmowa ...
4. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH
Nie przeszkadzajcie
�� ���������������������&���������'���(������$��������$����������������������
5. NABYWANIE WAŻNYCH W DOROSŁYM ŻYCIU UMIEJĘTNOŚCI, ZGODNIE Z MOŻi wpadnijcie
�� �����'������ �������������������������������������
LIWOŚCIAMI
WASZYCH DZIECI, WSPÓŁCZESNYMI TENDENCJAMI POSTĘPU PEchociaż
na dzień do Polanowa .
�� ��&���������)������������'�$�)������$��� ���"��������������$�)����"���$����������������������'������$�����������$������ ���
DAGOGICZNEGO

rian Sochaj pracował najpierw
w Świerzenku, następnie w
Nadleśnictwie Dretyń, aż w
końcu przyjechali do Rzeczycy Małej, gdzie mieszkają
do tej pory od 1977 roku. Po
przyjeździe do Rzeczycy Małej podjęli oboje pracę w dawnym PGR Rzeczyca Wielka,
skąd odeszli na najpierw na
renty chorobowe, a następnie
otrzymali zasłużone emerytury.
Państwo Karolina i Marian
Sochajowie wychowali 5 córek. Mają 14 wnucząt i 15
prawnucząt.
6. ��������������
PRZYJMOWANIE KART ZGŁOSZEŃ OD 01 KWIETNIA DO 15 MAJA W BUDYNKU
Jubilatom życzymy zdrowia.
�� �����$��������������'��������� ���������������*�$������&��������������������������+��������
                     Grzegorz Lipski
                       Burmistrz Polanowa,
                        oraz
Aleksandra Ostrowska-Chwastek,
Kierownik USC w Polanowie.

                       Autor:  

PRZEDSZKOLA PRZY UL. STAWNEJ
                                     Beata  Guła
7. REGULAMIN REKRUTACJI DOSTĘPNY NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W PRZEDNawiązanie  
                                     do  wiersza
SZKOLU

ZAPEWNIA WAM TO PROFESJONALNA KADRA PEDAGOGICZNA I POMOCNICZA

            Juliana  Tuwima  
                pt." Przy okrągłym stole "

Żydowo

Gołogóra

Występy dla Kobiet „Baby, ach te Baby...”

Występ zespołu Córy Gołogóry. Od lewej P. Teresa Wachala, P. Krystyna
Kaczka, P. Janina Grzelka, P. Wieslaw Lebioda, P. Teresa Kusz oraz Krystyna Grzelka. Autor zdjęcia Monika Ogrodowczyk.
8 marca obchodzili- goście :Feliks Kostrzak, dyrektor
śmy jak co roku Dzień Kobiet. W Polanowskiego Ośrodka Kultury
związku z tymże świętem w Go- i Sprtu, radny Jan Kornas oraz
łogórze odbyła się impreza zor- panie z zespołu z Żydowa - "Olganizowana przez tutejszy zespół szyna" oraz z zespołu z Drzewian
"Córy Gołogóry". Uroczystość - "Drzewianianki", nie mogło takrozpoczęła się od godziny 18:00 i że zabraknąć mieszkanek Gołotrwała aż do północy. Na tę wyjąt- góry. Wszyscy zostali ugoszczeni
kową okazję przybyli zaproszeni słodkim poczęstunkiem, a czas

Tajemnicą jesteś,
z księgi czarów – zbiegłą,
mgłą zaklętą,
umiliły występy zaproszonych którą nieliczni tylko przejdą.
zespołów, w tym "Cór Gołogó- KOBIETO – puchu marny,
ry" oraz muzyka komponowana a nie do zdobycia.
przez  Wiesława Lebiodę. Wszy- KOBIETO – ile w tym słowie
scy zebrani wznieśli toast symbo- - piękna, miłości i życia.
liczną lampką szampana i każdy
W remizie Straży Pożarzostał poczęstowany pysznym nej w Żydowie odbyła się uroczytortem.
stość z okazji Dnia Kobiet. Sala i
Autor : Monika Ogrodowczyk
stoły pięknie przystrojone, pyszne

ciasta i ciasteczka, sałatki i inne
smakołyki. To wszystko zostało
przygotowane dla wspaniałych Pań
z naszej miejscowości. Dzieci i
młodzież w sposób humorystyczny
przedstawiły program artystyczny, prezentując różne typy kobiet.
Uświadomili różnice w odbiorze
rzeczywistości mężczyzn i kobiet
jako dwóch różnych istot, odmiennych od siebie jak dzień i noc, księżyc i słońce, czy Adam i Ewa. Za-

prezentowali też fragment rozmowy
między współczesną kobietą a mężczyzną, między żoną a mężem.
Uroczystość prowadzili
mężczyźni - duzi i mali, śpiewali
piosenki. Burmistrz Polanowa wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej
oraz radni złożyli życzenia i obdarowali każdą kobietę tulipanem.
Każda z pań mogła się
poczuć wyjątkowo w ten szczególny dzień.
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Narodowy Spis
Powszechny 2011
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku
na terytorium Polski będzie przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny 2011r.
Informację będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011 roku godz. 24.00.
ZAPAMIĘTAJMY:
Proszę abyście Państwo nie byli zdziwieni
obecnością rachmistrza w pobliżu Państwa
domu, działki lub budynku. Rachmistrz
musi potwierdzić fakt istnienia tej nieruchomości.
Aby sprawdzić czy osoba przebywająca w
pobliżu jest rachmistrzem, wystarczy poprosić ją o identyfikator.
W identyfikatorze rachmistrza jest jego
zdjęcie, dane osobowe oraz pieczęć imienna
i podpis dyrektora urzędu statystycznego.
Potwierdzić dane rachmistrza można w
Gminnym Biurze Spisowym w Polanowie,
pokój Nr 1 Urzędu Miejskiego w Polanowie,
tel: (94)-348-03-55.
ZAPAMIĘTAJMY:
Spis będzie przeprowadzony na terytorium
Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.
Informacje będą zbierane według stanu na
dzień 31 marca 2011 roku godz. 24.00.
Na terenie miasta i gminy Polanów pracować będzie 5 rachmistrzów. Są to osoby
młode, studiujące.
Liczymy na pomoc ze strony wszystkich
mieszkańców naszej gminy podczas spisu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie
spisu w naszej gminie jest pani Aleksandra
Ostrowska-Chwastek, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. Nr 1,
tel: (94)-348-03-55.
Tajemnica statystyczna.
Wszystkie informacje zebrane
podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej
na zasadach określonych w art. 10 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane i zostaną wykorzystane jedynie
do opracowań, zestawień, analiz statystycznych.
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi,
Kogo spiszemy:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami;
- osoby nie mające miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego
zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
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Nasze rozmowy:

Polanowskich inwestycji ciąg dalszy
dokończenie ze str 1

Przy ulicy Cmentarnej wszystko przygotowane do remontu - kilka dni temu
wycięto tam drzewa.
- Poprawi się także stan polanowskich dróg...
- Już 1 kwietnia na ulicach
Polanowa pojawią się pracownicy firm, które zaczną
realizację kolejnej wielkiej
inwestycji czyli zapowiadanej już w ubiegłym roku
budowy tzw. schetynówek.
Za ponad 3,5 mln. zł kompleksowo wyremontowane zostaną ulice: Stawna,
Cmentarna, Mokra, Wiejska, Zamkowa, Strumykowa i Magazynowa. Aż 75 %
kosztów tego remontu pokrywają środki zewnętrzne.
Połowę da Wojewoda, a 25
procent Powiat Koszaliński.
- Oprócz wielkich inwestycji będą realizowane także
te mniejsze....
- Jesteśmy w trakcie prze-

targu na budowę placów
zabaw dla Polanowa, Dadzewa, Żydowa, Bukowa,
Domachowa, Świerczyny i
kilku innych miejscowości.
Chcę, aby zostały postawione jeszcze przed wakacjami. Całkowity koszt
inwestycji to 500 tys. zł.
My dajemy tylko 150 tys.
zł. W ramach tego projektu
gmina wzbogaci się także
o duży namiot z pełnym
wyposażeniem do imprez
plenerowych. Wyposażona
zostanie także świetlica w
Gołogórze. Mam nadzieję, że wszystkie planowane w tym roku prace będą
zrobione i przyczynią się
do poprawy jakości życia
mieszkańców Polanowa i
okolic.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Całą parą idą roboty przy adaptacji pawilonu GS na Polanowskie Centrum Kultury

Roboty kanalizacyjne w okolicach ulicy Bobolickiej i Kolejowej

Nacław

Bożenice

Pożegnali zimę

Radosne Marzanny Topienie

Uczniowie ze Szkoły Filialnej w Nacławiu bez żalu żegnali zimę. Wesołym pochodem przemierzyli całą wieś, aby przegonić zimę z każdego zakątka. Nie zabrakło okrzyków „Żegnaj zimo,
witaj wiosno!” oraz głośnych odgłosów instrumentów perkusyjnych i trąbek. Te wszystkie odgłosy miały skutecznie przestraszyć zimę. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Uczniowie przynieśli
do szkoły kolorowy gaik, a kukłę spalili na ognisku.

Spacer i nie tylko… Jednym ze staropolskich zwyczajów jest Topienie Marzanny i tak
też dzieci z miejscowości Bożenice uczyniły i w tym roku. Zabawa, poza sprawieniem
dzieciom ogromnej radości, miała też na celu uwrażliwić najmłodszych na piękno
przyrody oraz kształtować w nich empatię i współdziałanie w grupie.
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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 udziela 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

Szkolne sprawy
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Polanów

Spotkanie przedszkolaków
z Czerwonym Kapturkiem

W marcu wiosna budzi się
do życia i topiąc Marzannę
przegania zimę za siódmą
górę i siódmą rzekę.
Bibliotekarki z Biblioteki w Polanowie w ten
wiosenny miesiąc, w ramach
akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom” gościły przedszko-

laków i sześciolatki, dla których przygotowały spotkanie z
baśnią „Czerwony Kapturek”.
Przedstawienie miało formę
teatru, a główne role grały
pacynki. Spotkanie miało na
celu rozbudzenie w najmłodszym czytelniku zamiłowania do czytania i korzystania
z
księgozbioru
biblioteki.

Puentą spotkania był morał:
nigdy
nie
rozmawiaj z nieznajomą osobą.
W zajęciach uczestniczyło
około 120 dzieci. Spotkanie
odbyło się w miłej, wiosennej
atmosferze. Dzieci z niecierpliwością wyczekują kolejnego.
(r)

Polanów

Odlecieli w czasie

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
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W okolicach Dnia Kobiet
Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu gościł aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego
w Koszalinie ze spektaklem
"Odlot w czasie, czyli historia
ostatniego tysiąclecia".
Spektakl opowiadał o wydarzeniach ostatniego tysiąclecia, od ery Wikingów do epoki
komputerów i lotów w kosmos.
Aktorzy wcielali się w postaci
bohaterów historycznych wydarzeń m.in.: Joannę D’arc, Inkwizytorów, Leonarda da Vinci,

postaci z Trylogii, Napoleona, twarzach wychodzących osób,
Hitlera, Stalina i Kosmonautów. wszyscy miło tu spędzili czas.
Myślę, że pomysł zaproszenia
A wszystko to w niesztampowym wykonaniu a na historię "prawdziwego teatru" był trafiospojrzano z przymrużeniem oka. ny, bo nie wszyscy mieszkańcy
Tego dnia odbyły się dwa naszego miasteczka mają możprzedstawienia. W godzinach liwości i czas na wyjazd, choćrannych, dla młodzieży z gim- by do Koszalina aby obcować
nazjum i liceum oraz po połu- z Muzą Teatru. A w ten sposób
dniu dla wszystkich chętnych młodzież oraz dorośli mieszmieszkańców naszej gminy. kańcy naszej gminy (w sumie
Wypełniona sala domu kul- ok. 300 osób) mogli poczuć
tury co rusz rozbrzmiewała namiastkę prawdziwego teatru.
Sponsorem wydarzenia był
gromkimi brawami i salwami śmiechu, a aktorów długo Polanowski Ośrodek Kultury i
nie chciano wypuścić ze sce- Sportu.
ny. Sądząc po roześmianych
(r)

Dyżur pracowników Drugiego Urzędu
Skarbowego w Koszalinie

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Polanowie dnia 22
kwietnia 2011 r. w godz. od 8:30 do 14:00 w sali nr 11 dyżury pełnić będą pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego
w Koszalinie

Wojna domowa
czyli:

O krytykowaniu
rodziców

Radzi Henryk Zabrocki,
pedagog,
działacz
koszalińskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci
W miarę dorastania, dzieci stopniowo odkrywają,
że ich rodzice nie są doskonali. Zaczynają ich
porównywać i oceniać, a
przede wszystkim krytykować. Czy mamy im na
to pozwalać?
Wraz z rozwojem samodzielnego myślenia,
dziecko traci bezkrytyczny stosunek do mamy i
taty. Czasami krytykowanie rodziców jest rodzajem prowokacji, testu.
W ten sposób dziecko
dowiaduje się czegoś
nowego o sobie samym
i o rodzicach. Nie jest
przyjemnie być krytykowanym przez własne
potomstwo. Jeżeli jednak
zareagujesz gniewem lub
złością, może to stać się
początkiem konfliktu. Z
drugiej strony, chcąc zachować rodzicielski autorytet, nie zgadzamy się
na to, żeby nasze dziecko
pozwalało sobie na robienie uwag.
Pamiętajmy jednak, że:
- nie ma nastolatków, którzy bez zastrzeżeń akceptowaliby swoich rodziców.
- Kiedy dziecko krytykuje
cię, to nie znaczy, że już
cię nie kocha lub kocha
mniej.
- Przykre słowa wywołują
u nas emocje, ale próbujmy zapanować nad nimi
na tyle, żeby możliwa
była dalsza rzeczowa
rozmowa.
- Nie obrażajmy naszego
dziecka, chociaż może
oburzają nas jego uwagi.
Stanowczo protestujmy
też, kiedy używa epite-
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tów, ironizuje. Wolno
krytykować, ale nie wolno obrażać. Również nasze dzieci muszą znac tę
zasadę i stosować się do
niej.
Stąd prośmy o konkrety
Np. gdy słyszymy komunikat w rodzaju: „wy
się na niczym nie znacie” albo „nie jesteś dobrym ojcem”. Zapytaj
wówczas: „dlaczego tak
sądzisz?” bądź „co ci się
nie podoba w moim postępowaniu?” Bądźmy
gotowi słuchać spokojnie, nie przerywając i nie
okazując gwałtownych
reakcji. Czasem dopiero wtedy, gdy dziecko
powie więcej, odkryjesz
prawdziwy zarzut lub
problem ukryty dotąd za
ogólnie niechętnym nastawieniem do mamy czy
taty.
Słuchaj aktywnie
Np. spróbuj sformułować
to, co dziecko chce dać
ci do zrozumienia pytając: „czy chodzi ci o to,
że mieliśmy iść razem
do kina, a ja spędziłem
wieczór z ciocią, która niespodziewanie nas
odwiedziła?” albo „czy
mówisz tak dlatego, że
zabroniłem ci przekłuć
ucho?”.

Historia/Rozrywka

www.polanow.pl

7

Krystyna Różańska – Fotografie z lat 40-tych i 50-tych.

Z polanowskimi osadnikami w tle...
„Ze łzami w oczach garną się do tej ziemi darowanej
im łaskawie, niepewnej i obcej”.
					
Jerzy Żelazny

Przerzucam kolejną stronę albumu... Nie da
się ukryć, lubię powroty oraz wędrówki w czasie
i przestrzeni. Stare albumy są dla mnie lekarstwem na troski codzienności.
Polanów – tu nów zasnuty jest mgłą niepaotworzyłam oczy na mięci... Od lat nie ma śladu
po domu, w którym wspólświat i dom...
Dziś nie dowiem nie z rodziną niemiecką zasię dlaczego niektóre foto- mieszkali rodzice... Gdzieś
grafie znalazły się w zbiorze przy torach, za cmentarzem.
moich rodziców? Zdjęcia Do Polanowa przybyli 15 ni są już w Darłowie. Tropię
z Polanowa cofają mnie w sierpnia 1945 roku, ale 29 ślady przeszłości, która staje
czasie... Mój magiczny Pola- maja 1950 roku zameldowa- się coraz większą tajemnicą.
Kim byli – są – ludzie utrwaleni na kliszy? Mój Polanów
ze Świętą Górą to nie tylko
miejsce mego urodzenia,
chrztu, ale ludzie. Znajomi
moich rodziców. Jadwiga i
Leon Zabroccy – nieśli mnie
do chrztu. Halina i Józef Farynowie mieszkali w pobliżu
Domu Dziecka. Zajęli "wygnanowo" – przysiółek pod
lasem. Ze wzniesienia schodziło się do studni. Pamiętam
białe budynki gospodarstwa
i głębokie wykopy na polach
– pamiątkę z wojny – rowy
przeciwczołgowe. Dziś żyje
tylko pani Halina – przyjaciółka mamy. Patrz zdjęcie
po lewej, gdzie stoimy przy
płotku dworca kolejowego
w Darłowie, w tle pociąg...
- Od prawej Halina Faryna,
Weronika Socha i ja przytulona do ramienia mamy oraz
siostry Grażyna i Bogumiła.
Nie wiem, rodzice
nie pamiętają, gdzie – kiedy-przez kogo-została wykonana fotka "czwórki" (foto
po prawej). Wśród drzew od
prawej mama z torebką, dalej mój wujek Władysław
Bronisz – w 1945 roku
mieszkał też w Polanowie
będąc kawalerem, później
ożenił się z Ireną, siostrą
ojca, która stoi obok mojego
chrzestnego, który trzyma
kapelusz. Leon Zabrocki
nie wyprowadził się z tego
miasteczka. Był piekarzem i
znaną osobą. Jest pochowany na polanowskim cmenta-

rzu. To jest jedyna fotografia
z chrzestnym. Nie mam zaś
żadnego zdjęcia jego żony
Jadwigi. Wujek Władek wyjechał z rodziną, wrócił w
swoje rodzinne strony, okolice Otwocka. Ciocia Irka
pracowała w Państwowym
Urzędzie Repatriacyjnym
w Sławnie. Wujostwo powracało na Pomorze, do bliskich...
Nic nie wiem o
uśmiechniętej gromadce na
polu... (fot. powyżej) Nazywali się Kita (?)... W białej czapeczce – czy to nie
jestem ja... Jak potoczyły
się losy tej rodziny? Która
z osób ze zdjęcia mieszka
w Polanowie? A jak wy-

gląda życie pięknej kobiety
z synem, podpisane "Obiwatelka Wardin Jadwiga" –
prawdopodobnie wyjechała
z Polanowa w poznańskie,
w okolice Żnina... Dlaczego
to zdjęcie (fot. powyżej) podarowała rodzicom? Na pamiątkę czego?... Jak układać
zapomniane historie? Jeśli
"czas może być rzeką, która
człowieka niesie..." - to dam
się mu ponieść!
Krystyna Różańska

Dowcipy miesiąca
***
Siedmioletni chłopczyk spaceruje sobie chodnikiem w drodze
do szkoły.
Podjeżdża samochód. Kierowca
odsuwa szybkę i mówi:
- Wsiadaj do środka to dam Ci
10 złotych i lizaka!
Chłopczyk nie reaguje i przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się
zatrzymuje przy krawężniku...
- No wsiadaj! Dam Ci 20 złotych,
lizaka i chipsy!

Chłopczyk ponownie kręci głową i przyspiesza kroku... Samochód nadal powoli jedzie za nim.
Znowu się zatrzymuje.
- No nie bądź taki ... wsiadaj!
Moja ostatnia oferta - 50 złotych, chipsy, cola i pudełko chupa-chups!
- Oj odczep się Tato! Kupiłeś
Matiza to musisz z tym żyć.
***
Zima. Alpy. Stok narciarski.
Facet rusza z góry, odbija się
kijkami i jedzie na bombę.

Nagle podskakuje na muldzie,
obraca go, leci, koziołkuje, w
tumanie śniegu wali w drzewo...
Kijki w jedną, narty w drugą,
gość rozwalony, zęby wybite,
krew z nosa, nogi poskręcane w
dziwny sposób.
Otwiera nieprzytomne oczy,
wciąga górskie powietrze i
mówi:
- A czort, i tak lepiej niż w pracy!
***
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Badminton

Piłka Nożna

Dobry start Gryfa w rundzie wiosennej Niko i Kasia wrócili z

Płońska z pucharami

W drugi weekend
marca w Płońsku odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Mazowsza
Juniorów i Młodzików w
Badmintona.

Na zdjęciu uchwyciliśmy niefortunny dla Gryfa moment straty bramki w meczu z drużyną z Białogórzyna
Gryf Polanów - Radew Białogórzyno 3 : 1
To było dobre spo- w osłabieniu po czerwonej
tkanie polanowskiego Gry- kartce Zblewskiego.
fa, które zadowoliło licznie     Bramki dla Gryfa zdobyli:
zgromadzonych
kibiców Wilusz, Zblewski i Purcel.    
(około 200 osób). Gryf cały
Mecz sędziowała trójka:
czas przeważał ale radew Michalski, Ciszewski, Kupotrafiła groźnie kontratako- rant.
wać ( w taki sposób zdobyli       Poniżej wiosenny „rozjedyna bramkę). W drugiej kład jazdy” seniorów Gryfa
połowie gospodarze grali Polanów.
15 kolejka 02-04   Płomień
Myślino - Gryf Polanów
16 kolejka 09-04   Gryf Polanów - Leśnik/Rossa/Zefir II
Manowo
17 kolejka 16-04   Gryf Polanów - Wybrzeże Biesiekierz
18 kolejka 23-04   Kotwica II

Kołobrzeg - Gryf Polanów
19 kolejka 30-04   Gryf Polanów - Saturn Mielno
20 kolejka 07-05   Olimp
Gościno - Gryf Polanów
21 kolejka 15-05   Gryf Polanów - Mechanik Bobolice
22 kolejka 22-05   Zryw Kre-

Tabela Klasy Okręgowej po 14 kolejce
1.  Mechanik Bobolice
14   35  45 -15
2.  Wybrzeże Biesiekierz
14   35  43 - 12
3.  Kotwica II Kołobrzeg
14   35  60 - 13
4.  Olimp Gościno
14   30  48 – 20
5.  Saturn Mielno
14   26  37 - 26
6.  Leśnik/Rossa/Zefir II Manowo 14   25  26 – 18
7.  Graf Bukówko
14   18  32 – 35
8.  Nemeton Strzekęcino
14   17  40 – 65
9.  Gryf Polanów
14   14  19 – 22
10.  Zryw Kretomino
14   13  24 – 38
11.  Wrzos Wrzosowo
14   12  29 – 34
12.  Błękitni Stary Jarosław
14     7  15 – 56
13.  Płomień Myślino
14     6  14 – 54
14.  Radew Białogórzyno
14     5  22 - 46
tomino - Gryf Polanów
23 kolejka 28-05   Gryf Polanów - Nemeton Strzekęcino
24 kolejka 04-06   Wrzos
Wrzosowo - Gryf Polanów

W zawodach wzięło udział 180 zawodników z
całego kraju. ZKB "Maced"
Polanów
reprezentowali
tylko w młodzikach: Katarzyna Strzelecka i Nikodem
Ratkowski. Bardzo dobrze
spisał się Nikodem, który
w grze w singla zajął miejsce od V do VIII a w grze
mieszanej z Kasią zajęli II
- miejsce w finale przegrali z parą Damian Sadalski
- Magdalena Świerczyńska "Orkan" Przeźmierowo,
ale po bardzo dobrej grze
12:21, 21:19 i 21:23 gdzie
dwa tygodnie wcześniej, z
tą samą parą, na turnieju w
Solcu Kujawskim przegrali gładko w dwóch setach.
Po drodze do finału
nasza para pokonała w grupie: Krystiana Stokowskiego - Magdę Kopacz Akro Bad. Warszawa 21:11, 21:11,
w drugiej rundzie pokonali
Franciszka Ebert - Zofię
Kudełka "Hubertus" Zalesie
Górne 21:5, 21:4 i w półfi-

nale wygrali z Szymonem
Gapińskim - Katarzyną Kozłowską UKS "70" Płock
21:14, 21:11. K. Strzelecka
w singla uplasowała się na
miejscu od XI do XX, w
pierwszej rundzie fazy grupowej, wygrała z Idą Wiśniewską 21:13 i 21:10 w
drugiej rundzie przegrała
z Anetą Niklas "U-2 Lotka"
Bytów 12:21 i 8:21. N. Ratkowski w drodze do ćwierćfinału w grupie wygrał z
Danielem Knap 21:9 i 21:13
w drugiej pokonał Daniela Kozakiewicza "Krokus"
Góralice 21:10 i 21:4 w grze
ćwierćfinał wygrał z Bartoszem Markiewiczem MLKS
Solec Kujawski po ciężkim
boju 19:21, 21:16 i 21:19,
by w ćwierćfinale przegrać z
trzecim zawodnikiem wśród
młodzików z listy krajowej
PZBad po bardzo ciekawej
i ciężkiej grze z Patrykiem
Kwaśniewskim
"Orlicz"
Suchedniuw 13:21, 21:13 i
20:22.
Dla naszych zawodników należą się słowa
uznania za dobrą grę i podziękowania. Oboje zdobyli
punkty do listy klasyfikacyjnej i za drugie miejsce w
grze mieszanej puchary.
(r)

Polanów

XII Turniej Amatorskiej Ligi Piłki
Siatkowej o Puchar Burmistrza

25 kolejka 11-06   Gryf Polanów - Błękitni Stary Jarosław
26 kolejka 8-06   Graf Bukówko - Gryf Polanów

Spartakiada samorządowa

Polanów najlepszy w piłce siatkowej
Już po raz ósmy samorządowcy powiatu koszalińskiego
oraz gmin ościennych uczestniczyli w spartakiadzie sportowej,
której gospodarzem jest gmina
Polanów. Impreza tradycyjnie
odbywa się na polanowskiej hali
widowiskowo – sportowej. W sobotę przybyło   tam osiem reprezentacji z Bobolic, Białego Boru,
Manowa, Mielna, Świeszyna,  
Polanowa, Powiatu Koszalińskiego oraz Malechowa jedynego z
Powiatu Sławno.
Imprezę
uroczyście
otworzył Dariusz Kalinowki,
Przewodniczący Rady Powiatu
Koszalińskiego zaznaczając, że
priorytetem spartakiady jest poznanie się pracowników i działaczy samorządowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej
bezcennej dla zdrowia fizycznego
i samopoczucia emocjonalnego.
Wiodącą dyscypliną
zawodów była piłka siatkowa,
w przerwach między meczami
konkurowano w innych dyscyplinach przypisanych ściśle określonym funkcjom samorządowym
z zachowaniem równowagi płci

W finałowym meczu turnieju siatkarskiego Polanów pewnie pokonał Malechowo
uczestników.
W ogólnej klasyfikacji
spartakiady najlepsi okazali się
samorządowcy z Bobolic. Miej-

sce II zajęła reprezentacja gminy
Malechowo, miejsce III Starostwo Powiatowe Koszalin, miejsce IV gmina Polanów, miejsce V

gmina Manowo, miejsce VI gmina Biały Bór, miejsce VII gmina
Świeszyno i miejsce VIII gmina
Mielno.

Od połowy marca trwają rozgrywki o Puchar Burmistrza
Polanowa w Piłce Siatkowej.
W Turnieju startuje 8 drużyn: "Młynarze", "Żydowoseniorzy", "Żydowo-juniorzy", "Nadleśnictwo", "Sami
Swoi", "MOW", "Seniorzy",
"3 x P". Mecze rozgrywane
są w hali sportowej przy
Gimnazjum w Polanowie.
Pierwszego dnia
Turnieju (19 marca) rozegrano 4 mecze:		
Młynarze - Żydowo seniorzy ( 1 : 3)
Nadleśnictwo - Żydowo juniorzy (1 : 3)

3 x P - MOW          (3 : 0)
Sami Swoi - Seniorzy
                                (1 : 3)		
Drugiego dnia Turnieju
(20 marca) w rozgrywkach
spotkali się:
3 x P - Żydowo seniorzy        
                                 (2 : 3)
Nadleśnictwo - Seniorzy       
                                (1 : 3)
MOW - Młynarze   (0 : 3)
Sami Swoi - Żydowo juniorzy                           (0 : 3)
Serdecznie zapraszamy
na następne mecze w dniu
3 kwietnia.
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