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Podstawówka
zmieni oblicze

Zmień swoje życie
– pomożemy Ci w tym

Przeciwko
przemocy w rodzinie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Polanów,
uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe
prawa człowieka, w tym prawa do życia i zdrowia oraz
poszanowanie godności osobistej, a władze publiczne
mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom
równe traktowanie i poznawanie ich praw i wolności,
a także w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Polanów został
powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Robocze.
W ich skład wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty, służby
zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy
sądowi.
dokończenie na str 8

Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Polanowie serdecznie zaprasza na
Festyn

Objęta
patronatem medialnym przez
Objęta patronatem medialnym
Radio Koszalin
przez Radio Koszalin
13 maja 2012r.
13
maja 2012r.
Start godz. 1400
Start
godz. 14:00
na terenie Gimnazjum

na terenie
Gimnazjum
W programie
:

Już niedługo polanowska podstawówka całkowicie zmieni swój wygląd. Właśnie zakończyły się prace projektowe dzięki, którym będzie możliwe złożenie wniosku w ramach rewitalizacji centrum Polanowa do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści. Planowo ma on być złożony jeszcze w tym roku. Jego realizacja może nastąpić w
roku 2013-2014. Szkoła uzyska nie tylko nową, kolorową elewację, ale także zostanie zmieniona konstrukcja dachu. Obecnie
jest on płaski, tak jak w każdej budowanej w latach 60 i 70. ubiegłego wieku tzw. tysiąclatce. Po remoncie zostanie on zamieniony na dużo ładniejszy, dwuspadowy dach kopertowy. Początkowo projekt zakładał zaadaptowanie na powiększonym
w ten sposób poddaszu powierzchni na kilka sal lekcyjnych. Niestety, po przeprowadzeniu szczegółowych ekspertyz okazało
się, że grunt na którym jest posadowiony budynek szkolny, uniemożliwia aż taką rozbudowę szkoły. Gmina Polanów już zabezpieczyła pieniądze na projekt. Szacunkowy koszt remontu to około 2 miliony zł z czego większą część będzie stanowiło
dofinansowanie z DLGR.

Polanów

Jubilaci uhonorowani

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa wręczył dwom parom: Państwu Krystynie i Leonowi Wąchałom oraz Państwu Barbarze i Kazimierzowi Grzelakom. O jubilatach na str 4

Polanów

Festiwal języków obcych

Młodzież z polanowskiego liceum popisywała się znajomością języka angielskiego i niemieckiego, a także znajomością... tamtejszej kuchni. Więcej na str 6

 wystawa psów

 dyktando gminne
W programie:
 występy artystyczne
sportowe gminne
• wystawa psów •zawody
dyktando
 zawody kulinarne
• występy artystyczne
•
zawody sportowe
 konkursy wiedzowe
 loteria
fantowa
• zawody kulinarne
• konkursy
wiedzowe
 jazda konna
• loteria fantowa
• jazda konna • strzelanie
 strzelanie z łuku i wiatrówki
z łuku i wiatrówki
Zapraszają organizatorzy :

Zapraszają
organizatorzy:
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Polanowie
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna
Gimnazjum w Polanowie
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Będzie Specjalna Strefa Ekonomiczna
plany zostały pozytywnie ocenione przez
Słupsk, Urząd Marszałkowski, Ministra
Infrastruktury oraz Radę Ministrów. To dla
nas ogromna szansa.
Preferowane przez gminę branże, które
mogłyby powstać na terenie strefy to hale
produkcyjne przemysłu motoryzacyjnego,
przetwórczego, montownie sprzętu, stacje
paliwowe itp.

Minister Infrastruktury wyraził zgodę na
przystąpienie gminy Polanów do Słupskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To ogromna szansa dla naszej gminy.
Mimo, że uchwała o utworzeniu Podstrefy
„Polanów” w ramach Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej została przyjęta pod
koniec czerwca ubiegłego roku, to faktyczna zgoda na jej otwarcie przyszła dopiero
teraz. Prawie rok ciągnęło się załatwiane
sprawy przez ministerialnych urzędników
w Warszawie.
Teren przeznaczony na Strefę położony
jest przy drodze wylotowej w kierunku
Koszalina. Jego całkowita powierzchnia to
37 ha, znajdują się tam dwie działki o wielkości 13,8476 ha oraz 23,1640 ha. Działki
te przeznaczone są pod tereny przemysłowe i produkcyjno-magazynowe. Teren ma
bliski dostęp do energii i wody, posiada
równe, żwirowe podłoże bez wzniesień
czy pagórków. Dodatkowym atutem jest
brak występujących zastoisk wody. W roku
ubiegłym wykonana została tam budowa
sieci kanalizacyjnej.
- Strefa Ekonomiczna to obszar, na którym mogą być tworzone inwestycje ponadlokalne. To miejsce, gdzie łatwiej pozyskać inwestora. - mówi Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa. - Cieszę się, że nasze

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE)
– wydzielona część terytorium kraju, w której
działalność gospodarcza może być prowadzona
na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w
formie zwolnienia podatkowego.
W Polsce jest czternaście SSE. Zajmują one
łącznie ponad 11 tys. ha. Zostały powołane w
celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego
w niektórych regionach Polski. Z biegiem czasu poszczególne strefy rozrastały się. Obecnie
niektóre z nich prowadzą działalność także w
miejscach dość odległych od swych macierzystych lokalizacji.
Nowelizacja ustawy o SSE, umożliwia rozszerzenie strefy oraz korzystanie z preferencji
podatkowych również na gruntach prywatnych
- poza tradycyjnym obszarem SSE, który był
ograniczony wyłącznie do wcześniej wyznaczonego terenu. Stąd możliwość działania w
Polanowie Słupskiej SSE.

Podstrefa „Polanów” będzie
funkcjonowała w ramach
Słupskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Zlokalizowana została przed
Jacinkami po obu stronach
drogi do Koszalina.

ARR wniosku o przyznanie
dopłaty do 25 czerwca. Jednocześnie informujemy, iż
przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na
Przypominamy! Szkody po- zużyli do siewu materiał mis w rolnictwie do upraw, celu likwidację zniszczonej
wstałe w uprawach zbóż w siewny kategorii elitarny które uległy zniszczeniu w uprawy (założonej z mawyniku ujemnych skutków lub kwalifikowany, mogą wyniku ujemnych skutków teriału siewnego kategorii
przezimowania w okresie ubiegać się o dopłatę z ty- przezimowania. Producenci elitarny lub kwalifikowany),
zimowym 2011/2012 są ob- tułu zużytego do siewu lub rolni, którzy chcą skorzystać producent rolny powinien
jęte dopłatami w ramach de sadzenia materiału siew- z pomocy są zobowiązani powiadomić właściwy Odminimis.
nego kategorii elitarny lub do złożenia do właściwe- dział Terenowy ARR o plakwalifikowany
mającej go ze względu na siedzibę
Producenci rolni, którzy charakter pomocy de mini- lub adres zamieszkania OT

Uwaga rolnicy!

Szkody objęte dopłatami

nowanych czynnościach w
formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty,
faxu lub poczty elektronicznej. Dopłata ma charakter
pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym,
w okresie 3 lat łączna kwota
pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć
7500 euro.
Szczegółowe informacje

dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie
internetowej ARR www.arr.
gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie w
2012 r."
Infolinia ARR 22 661 72 72.

Uwaga!

Polanów

Warsztaty dla miłośników teatru

Ochronne szczepienia lisów

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Szczecinie informuje, że
w dniach od 21 do 28 kwietnia na obszarze województwa zachodniopomorskiego
będzie
przeprowadzona
wiosenna akcja szczepienia
lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Jeżeli
wystąpią niekorzystne warunki meteorologiczne lub
inne przeszkody. Uniemoż- W przypadkach kontak- zwłocznie zgłosić się do
liwiające loty samolotów w tu zwierząt domowych ze najbliższego zakładu leczniwyżej okreśłonym czasie , szczepionką należy nie- czego dla zwierząt.
akcja będzie prowadzona w
kolejnych dniach. Podob- W trakcie rozrzucania szczepionki i przez konie jak w latach ubiegłych, lejne 7 dni po wyrzuceniu, czyli w okresie od
szczepienie będzie wyko- 21 kwietnia do 5 maja prosimy:
nie urządzać polować,
nane za pomocą doustnej
nie wprowadzać wycieczek grup szkolnych oraz innych
Polanowski Ośrodek Kultu- Zajęcia prowadzi pan Miro- występu przed widownią, szczepionki, zatopionej w
grup
zorganizowanych na obszar objęty szczepieniem,
ry i Sportu zorganizował i sław Gliniecki, dyrektor i ak- odgrywając różnego rodzaju zanęcie, wyrzucanej z sanie
dotykać,
nie zbierać i nie niszczyć przynęt zawierająmolotów na lasy, pola, łąki i
sfinansował warsztaty te- tor Teatru STOP. Uczestnicy scenki teatralne.
cych
szczepionkę,
atralne dla osób pracują- otrzymują fachowe wska- Warsztaty cieszą się dużym nieużytki.
zwierzęta gospodarskie trzymać pod kontrolą,
cych z dziećmi i młodzieżą. zówki na co zwracać uwagę zainteresowaniem. Kolejne W razie kontaktu człowienie wypuszczać psów i kotów poza własne gospodarUczestniczą w nich głównie podczas pracy z dziećmi i spotkanie odbędzie się w ka ze szczepionką należy
stwo,
niezwłocznie zgłosić się do
nauczyciele i instruktorzy młodzieżą, czym kierować maju.
pouczyć dzieci o konieczności unikania kontaktu ze
najbliższej placówki służby
świetlic wiejskich z gminy się wybierając tekst oraz na
szczepionką.
zdrowia.
Polanów.
własnej skórze czują ciężar
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Przeciwko przemocy w rodzinie Nowe place zabaw już w budowie

Dokończenie ze str 1

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie
i koordynowanie działań wymienionych podmiotów oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
diagnozowanie
problemów,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechnianie
informacji o możliwościach
uzyskania pomocy oraz inicjowanie działań w stosunku do
osób stosujących przemoc. Do
zadań grup roboczych należy

m.in. opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin,
w których wystąpiło zjawisko
przemocy.
Przyjmując, że obok rozwiązań
prawnych skutecznie do ograniczenia tego zjawiska może
przyczynić się szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa
proponujemy szereg artykułów
omawiających różne aspekty
związane z przemocą w rodzinie. Powstały one z myślą
przekazania osobom dotknię-

Polanów

Nowy gabinet w ZOZ

Wyposażenie gabinetu już trafiło do Polanowa
Jeszcze przed wakacjami zosta- nowie. - Wiele wskazuje na to, że
nie w Polanowie uruchomiony no- już za kilka tygodni wszelkie prace
woczesny gabinet stomatologiczny. instalacyjne się zakończą i mieszPowstanie w miejscu dawnej re- kańcy naszej gminy będą mogli w
cepcji ZOZ. Remont trwał ponad pełni korzystać ze świadczonych tu
dwa miesiące. W nowym gabine- usług dentystycznych.
cie już zainstalowano wszystkie W porozumieniu z Urzędem Miejpotrzebne media. Wartość inwesty- skim w Polanowie zaproszono do
cji to około 90 tys. zł. Są to środki współpracy dwóch stomatologów
własne Zespołu Opieki Zdrowotnej ze Szczecina. Umowa polegała na
w Polanowie, które są wydatkowa- tym, że ZOZ Polanów wyremonne w porozumieniu z właścicielem tuje pomieszczenia na gabinet stoZOZ-u czyli Urzędem Miejskim w matologiczny, zaś lekarze sami go
wyposażą. Obecnie do Polanowa
Polanowie.
- To wyjście naprzeciw potrzebom wyżej wymienione wyposażenie
mieszkańców - mówi Marek Sta- już trafiło. Teraz będzie montowa(sim)
chowicz, dyrektor ZOZ w Pola- ne.

tym przemocą niezbędnej informacji na temat charakterystyki
zjawiska, a także możliwości
uzyskania wsparcia w zakresie
uwolnienia się od krzywdzenia
i egzekwowania swoich praw.
Problem przemocy w rodzinie od wielu lat niszczy nasze
społeczeństwo. Ze względu na
znaczenie, jak i rozmiar występowania tego zjawiska, przeciwdziałanie mu stanowi jedno
z ważniejszych zadań przyjętych do realizacji przez Samorząd Gminy Polanów.
Ufamy, że informacje zawarte
w artykułach, które publikowane będą w kolejnych numerach
PWS, okażą się dla Państwa
bardzo ważną i cenną wskazówką w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych, które
zapewnią w przyszłości osobom doznającym przemocy po- Wykonawcą nowych placów zabaw jest firma Józefa Kozłowskiego z Tychowa koło Sławna
czucie bezpieczeństwa, spokoju
O 10 nowych placów za- w ramach programu „Lider” niopomorskiego
Urzędu
i równości.
baw
wzbogaci
się
gmina
mówi
Grzegorz
Lipski,
burMarszałkowskiego,
który
Proszę pamiętać, że nigdy nie
Polanów.
Kilka
dni
temu
mistrz
Polanowa.
wspólnie
ze
Środkowopo
jest za późno na szukanie pomocy! Przemoc w rodzinie rozpoczęły się prace mon- Obecnie budowane place morską Grupą Działania
można przezwyciężyć.
tażowe w Jacinkach, gdzie zabaw to efekt organizowa- ogłosił konkurs w ramach
Warto wiedzieć, że są osoby powstaje pierwszy w tym nych w ubiegłym roku spo- programu „Odnowa i roz
reprezentujące różne instytucje,
roku taki obiekt. Koloro- tkań z mieszkańcami miej- wój wsi”.
które mogą pomóc w powrocie
we
huśtawki, ślizgawki, scowości gminy Polanów,
Wygranie
przez
do godnego życia, wolnego od
piaskownice
itp.
jeszcze
których
tematem
były
plany
polanowski
samorząd
tego
przemocy
Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Polanów

Zapraszają
na majową
sesję
Stan dróg publicznych na
terenie gminy Polanów
(gminne, powiatowe, wojewódzkie), ocena stanu
bezpieczeństwa na terenie
Miasta i Gminy Polanów
(Policja, Straż Miejska,
OSP) a także upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu na terenie miasta
i gminy to główne tematy najbliższej, XVIII już
sesji Rady Miejskiej w
Polanowie. Ponadto radni
wysłuchają sprawozdania z
realizacji ''Programu współpracy Gminy Polanów z
organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego” w
roku 2011 oraz podejmą
uchwały wynikających ze
spraw bieżących gminy.
Początek sesji - 17 maja
2012 r. (czwartek) o godz.
10.00.
Serdecznie zapraszamy.

Najserdeczniejsze podziękowanie
dla mieszkańców
okręgu nr 5 w Polanowie
za zaufanie i wybór mojej osoby
na radnego Rady Miejskiej w Polanowie.
Dziękuję także wszystkim osobom, które z zaangażowaniem wspierały moją kandydaturę w wyborach uzupełniaLech Żuromski
jących.

Radny Rady Miejskiej
w Polanowie

w tym roku pojawią się w
Gołogórze, Garbnie, Rekowie, Chociminie, Sowinku,
Krytnie, Karsinie, Rososze
oraz w Powidzu. Każdy z
placów ma kosztować około
20 tys. zł.

- Place powstają zgodnie z
Planem Odnowy Miejscowości. Koszty inwestycji
pokryte zostaną niemal w
całości ze środków unijnych

„Odnowy
miejscowości”. konkursu pozwoliło na
Podczas spotkań z władzami budowę nowych placów.
Gminy mieszkańcy wyżej Wcześniej w pierwszym
wymienionych miejscowo- konkursie samorząd pozyści sugerowali, że najbar- skał dofinansowanie na budziej przydałyby się place dowę i wyposażenie placów
zabaw dla dzieci, natomiast zabaw w Polanowie, Domaw Żydowie ścieżka rowero- chowie, Bukowie, Świerwa, a w Nacławiu świetlica czynie, Dadzewie, Żydowie
wiejska z remizą.
oraz na wyposażenie świeWnioski dostarczone bur tlicy w miejscowości Gołomistrzowi Polanowa prze góra.
(sim)
kazane zostały do Zachod

Żydowo

Zrobili wiosenne porządki
I nadszedł taki dzień…
Poszliśmy zbierać śmieci.
By czyste było Żydowo.
By cieszyła wszystkich ludzi
Pięknem swym przyroda…

Tak jak wiosna, lato, je- przeprowadzona była akcja poranek śmieci zbierali z
sień, zima – nigdy się nie wielkich porządków w Ży- przydrożnych rowów na trazatrzyma, tak też trudno dowie. Naszą miejscowość sach do Bobolic, Polanowa i
jest spowodować, by na na- sprzątali więźniowie ze Sta- Miastka. Sprzątali również
szej Ziemi nie było śmieci. rego Bornego. Pierwszy raz, drogę na cmentarz i plac
Nie brakuje ich i w naszej tuż przed świętami, choć wokół kościoła.
miejscowości, zwłaszcza po pogoda była bardzo kapry- Mamy nadzieję, że teraz…
zimie.
śna - sprzątali środek naszej zamiast śmieci długo ogląwsi: przystanek autobusowy, dać będziemy budzącą się
Stąd, z inicjatywy radnego parking przy kościele, oto- do życia przyrodę i piękno
Zbigniewa Sekuły i Janusza czenie remizy strażackiej. naszej miejscowości.
Parszczyńskiego dwukrotnie Kolejnym razem, w sobotni
Tekst: Elżbieta Sekuła
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„Zaczarowany Świat Astrid Lindgren”
czyli IX Powiatowa Dziecięca Sesja Naukowa
W dniu 02 kwietnia 2012
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Polanowie wzięła udział w IX Powiatowej
Dziecięcej Sesji „naukowej”
ph. „Zaczarowany Świat
Astrid Lindgren”
z okazji przypadającej w
tym roku 10 rocznicy śmierci szwedzkiej autorki książek dla dzieci. Sesja odbyła
się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Podczas
sesji podsumowano powia-

towy konkurs plastyczny pt.
„Świat namalowany według
Astrid Lindgren”. Polanowska biblioteka wraz z filiami
na konkurs wysłała 28 prac,
z czego nagrodzono 18. Prace wyeksponowane zostały
w Galerii koszalińskiej biblioteki. Wszystkie dzieci
nagrodzone i wyróżnione w
konkursie otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.
Małgorzata Szkołuda
Fot. Alicja Piasecka

Nagrodzone dzieci:
Filia biblioteczna w Nacławiu – Oliwia Czachor, Maja
Kalicka, Julia Kantorska, Oliwia Kij, Jagoda Korlaga,
Igor Landzberg, Kacper Majchrzak, Milena Makowska,
Fabian Manowski, Karolina Tomaszewska, Julia Kot,
Filip Golec, Aleksandra Paździurska.
Filia biblioteczna w Bukowie – Natalia Czekaj.
Filia biblioteczna w Żydowie – Roksana Piasecka.
Biblioteka Polanów – Klaudia Turzyńska, Paula Gawrylczyk, Klaudia Walencik.

Polanów

W oczekiwaniu na wielkanoc

Nauczycielki Przedszkola Gminnego w Polanowie szukały różnych
sposobów rozwijania zainteresowań dzieci tradycjami wielkanocnymi. Były więc rozmowy o palmach,
malowaniu jaj, śmigusie- dyngusie,
święceniu pokarmów i spożywaniu
ich w wielkanocny poranek. Pani

Polanów

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Jadzia Wegner pracująca w grupie
maluchów zdradziła swoje tajemnice dotyczące malowania jaj woskiem. Przedszkolaki złożyły też,
jak co roku życzenia świąteczne
w instytucjach i zakładach pracy
Polanowa.
Punktem kulminacyjnym i niewątpliwie największą atrakcją świątecznych przygotowań było szukanie słodyczy od Zająca.

Polanów

Uhonorowali jubilatów
dokończenie ze str. 1
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Polanowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie dwóm parom: Państwu
Krystynie i Leonowi Wąchałom i Państwiu Barbarze i Kazimierzowi Grzelakom.
Medale wręczył Jubilatom
Burmistrz Polanowa, Pan Grzegorz Lipski. W uroczystości
wziął również udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie, pan Józef Wilk.
Jubilatom towarzyszyła najbliższa rodzina.
Państwo Krystyna i Leon Wąchałowie poznali się w 1959

roku na potańcówce w Żydowie, a 11 marca 1961 r. zawarli
związek małżeński.( na zdjęciu
stoją od strony okna).
Pani Krystyna przez 30 lat pracowała w warzelni serów w
polanowskiej mleczarni. Pan
Leon na emeryturę przeszedł z
Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Świerczynie,
gdzie pracował jako murarz w
grupie budowlanej.
Państwo Wąchałowie wychowali dwoje dzieci i doczekali
się pięciorga wnucząt i dwóch
prawnuków.
Państwo Barbara i Kazimierz Grzelakowie poznali się
w 1960 roku. Pan Kazimierz
przychodził początkowo do

braci przyszłej żony do Gilewa,
a później już do Pani Barbary.
Kiedyś po wizycie wracając do
domu, stwierdził, że należy się
oświadczyć. Ślub został zawarty dnia 23 grudnia 1961 roku.
Oboje Państwo Grzelakowie
pracowali w cegielni w Polanowie, skąd przeszli na emerytury.
Państwo Grzelakowie wychowali troje dzieci i doczekali się
jedenaściorga wnucząt i sześciu
prawnuków (tylko chłopców,
co z dumą podkreślił Pan Kazimierz).
Jubilatom życzymy zdrowia i
wszelkiej pomyślności.
(r)

Międzynarodowy
Dzień
Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2
kwietnia, w dzień urodzin
duńskiego
baśniopisarza
Hansa Christiana Andersena, autora najbardziej poczytnych książek dla dzieci.
Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla
dzieci. Ma również zwrócić
uwagę dorosłych na wartość
książki w rozwoju młodego
pokolenia i pomóc dorosłym
w zaszczepieniu w dzieciach
zwyczaju czytania książek.
W związku z tym Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy

w Polanowie zorganizowała imprezę czytelniczą dla
wszystkich klas pierwszych,
drugich i trzecich Szkoły
Podstawowej w Polanowie
ph. „Biblioteczny pociąg”.
Dzieci w zabawny sposób
zwiedzały w bibliotece stacje książkowe: „Stacja Bajka, Stacja Przygoda, Stacja
Poezja, Stacja Czytelnia,
Stacja Komputer”, przy
których bibliotekarki promowały piękno literatury
dziecięcej. Na zakończenie
dzieci z zainteresowaniem
wysłuchały baśni Andersena
„Stokrotka”, którą przeczyta-

ła aktywistka Seniorów Elżbieta Majcher. Razem udział
wzięło ponad 150 dzieci.
Bożena Wruszczak
Fot. Roman Giłka

Hans Christian Andersen
(ur. 2 kwietnia 1805 w Odense,
zm. 4 sierpnia 1875 w Rolighed
koło Kopenhagi) – duński pisarz i poeta, najbardziej znany
ze swej twórczości baśniopisarskiej. Debiutował w 1822
zbiorem utworów „Młodzieńcze
próby” wydanych pod pseudonimem William Christian Walter.
Największy rozgłos i sławę
przyniosły mu „Baśnie” wydawana w latach 1835 do 1872.
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Biblioteka
dla seniora

Wycieczka do ,,Skansenu Chleba”

28 marca 2012 w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie odbyło się kolejne spotkanie z seniorami.
Tym razem uczestnicy wysłuchali wykładu nt. „Satysfakcja z życia na różnych
jego etapach”. Wykład wygłosiła psycholog, socjolog
Liliana Krzywicka, wykładowca na Wydziale Nauk
Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Spotkanie było dla uczestników doskonałą okazją do

lepszego poznania samych
siebie i otaczających ich ludzi. Wzięło w nim udział ok.
30 osób. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski. Na zakończenie dla wszystkich chętnych rozdane zostały Regulaminy I Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego „ O
Trzos Króla Eryka”. Dla
przypomnienia: spotykamy
się w każdą ostatnią środę
miesiąca o godz. 16.00.
Jolanta Skowrońska
Fot. Małgorzata Szkołuda

Polanów

Spotkanie autorskie
z Grażyną Bąkiewicz

W środę (4 kwietnia 2012) w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
odbyło się spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz,
historykiem, pedagogiem, a
przede wszystkim autorką
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, między innymi: „Korniszonek”, „Muchy
w butelce”, „ Syn złodziejki”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas
czwartych i szóstych Szkoły
Podstawowej w Polanowie.
Podczas spotkania panowała iście domowa atmosfera. Pani Grażyna to osoba
niezwykle miła, otwarta,

mająca dystans do siebie, a
przede wszystkim umiejąca
zainteresować i zaintrygować swoimi opowieściami
uczestników spotkania.
Autorka przedstawiła swoją
drogę zawodową od dziennikarstwa do pisania książek.
Krótkie omówienie treści
książek dla dzieci i młodzieży, wywołało niezwykłe
zainteresowanie przybyłych
uczestników, a także uruchomiło lawinę pytań, na
które Pani Bąkiewicz odpowiadała z pasją i oddaniem.
Zapraszamy do biblioteki po
utwory autorki.
Małgorzata Szkołuda
Zdjęcia: Jolanta Skowrońska

Dzieci pięcioletnie z Przedszkola Gminnego w Polanowie
odwiedziły ,,Skansen Chleba”
w Ustroniu Morskim.
Przedszkolaki miały okazję
poznać historię produkcji chleba, obejrzały dziś już zabytkowe
narzędzia pracy i urządzenia.
Niesamowitą atrakcją była możliwość wypieku swojego własnego ,,chlebka”, który po upieczeniu dzieci zabrały do domu.
Czas oczekiwania na swoje
wypieki dzieci wykorzystały na
oglądanie chaty wiejskiej pokrytej trzciną, a wokół niej wyeksponowanych dawnych maszyn.
W ramach poczęstunku wszyscy
otrzymali pizzę i soczek. Pobyt
w tak ciekawym miejscu i zapach pieczonego chleba na pewno długo pozostanie w pamięci
pięciolatków.
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Festiwal Języków Obcych Z Magdaleną Omilianowicz pod podszewką świata

W auli ZSP Polanów talentami aktorskimi, przyodbył się Festiwal Języków szedł czas na pokazanie taObcych. Wszystkie klasy lentów wokalnych. Klasa II,
wzięły udział w wyznaczo- jak co roku, porwała całą
nych przez organizatorów publiczność energetyczną,
konkurencjach.
rockową piosenką grupy
Rammstein - " Du Hast".
Po przywitaniu rozwiązy- Następnie przygotowywawaliśmy quiz dotyczący liśmy potrawę popularną w
krajów anglo - i niemiecko- Niemczech i Anglii. Po krótjęzycznych. Następnie loso- kim namyśle, jury ogłosiło
waliśmy puzzle, z których wyniki. Bezkonkurencyjna
układaliśmy mapkę danego okazała się klasa II. Miejsce
kraju, o którym należało 2 zajęła klasa III, a miejsce 3
napisać kilka zdań w języ- klasa I . Każda z klas otrzyku, jaki tam obowiązuje. mała dyplomy oraz nagrody.
Kolejnym zadaniem było Był to wspaniale zorganiwykonanie "mega" pocz- zowany dzień. Dziękujemy
tówki z wybranych miejsc. Pani Justynie Syga i Pani
Następną konkurencją było Marioli Parszczyńskiej za
odegranie scenki przez każ- przygotowania nam tak oddą z klas w dwóch językach. miennej lekcji języka.
Monika Ogrodowczyk
Po pochwaleniu się naszymi

W ramach obchodów Światowego Tygodnia Książki 18
kwietnia 2012 r. w Gimnazjum
In. Noblistów Polskich w Polanowie miało miejsce spotkanie
z Magdaleną Omilianowicz,
koszalińską dziennikarką, autorką licznych reportaży o tematyce społecznej i podróżniczej. Jego organizatorami byli:
p. D. Bukowska, p. J. Basara, p.
M. Pusz. Finansowego wsparcia udzieliła Rada Rodziców,
za co organizatorzy składają
podziękowania. Pretekstem do
rozmowy z pisarką był jej najnowszy utwór „ Pod podszewką
świata”, ukazujący sylwetki
ciekawych Polaków – podróżników, dla których podróżowanie to sposób nażycie. Pani
Magda, podczas prelekcji ,cały
czas skupiała uwagę na sobie
i nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest człowiekiem, który
znalazł swoje miejsce na ziemi,
swoją misję, swój czas. Bez trudu oprowadzała słuchaczy po
swoim nietuzinkowym świecie.
Spotkanie od początku do końca miało spontaniczny charakter. Pisarka niezwykle barwnie
mówiła o sobie i swoich przyja- Powiało luksusem, kiedy dzienciołach, posiłkując się pokazem nikarka opowiadała o podróży
slajdów. Wyobraźnię gimnazja- na luksusowym wycieczkowcu
listów rozbudziła opowieść o w towarzystwie Sophie Loren.
Cizii Zyke - byłym legioniście, Wiele sympatii wzbudziła poposzukiwaczu złota, prekurso- stać Maksa Skrzeczkowskiego,
rze rajdu Paryż – Dakar, właści- gdyż udowodnił, że można
cielu nielegalnych kasyn gry, a podróżować mając 300 zł w
przy okazji autorze 21 książek. kieszeni, liczy się pomysł i cel.
Nasz gość jest wydawcą jednej Kolejnym bohaterem prelekcji
z powieści C. Zyke p.t.„Tuan”. była szczecinianka, Irena So-

wiecka, która opiekuje się ptakami w swym dwupokojowym
mieszkaniu; przy okazji gimnazjaliści dowiedzieli się, że
bociany mogą być … niebezpieczne. Magdalena Omilianowicz wielokrotnie podkreślała,
że w życiu ma wiele szczęścia,
gdyż spotyka prawdziwych
pasjonatów. W dorobku literackim ma utwory zainspiro-

wane niezwykłymi biografiami
przyjaciół. Mamy nadzieję, iż
wizyta naszego gościa na długo
pozostanie w pamięci, ponieważ książki pisarza, którego
można osobiście poznać, czyta
się o wiele przyjemniej, bo w
wyobraźni widzi się twórcę.

Polanów

Gościnny występ zespołu Wrzosy
Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Ważne telefony

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

Najstarsze grupy przedszkolne – pięciolatki z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie gościły zespół
ludowy ,,Wrzosy”.

rownikiem i instruktorem przyglądały się kolorowym kartkę.
muzycznym jest Irena Pa- strojom. Na zakończenie Ponieważ folklor jest częścią
łac – babcia Miłosza z grupy spotkania każda grupa wy- naszej kultury należy już od
,,Jeżyków”.
konała wiosenną piosenkę
najmłodszych lat przywiąPięciolatki z uwagą słucha- a przy okazji w imieniu zywać dzieci do tradycji i
ły wesołych piosenek przy wszystkich dzieci i pań, Mi- zwyczajów regionalnych.
Działa on przy Domu Kultu- akompaniamencie akorde- łosz złożył życzenia świąry w Polanowie, a jego kie- onu oraz z zainteresowaniem teczne i wręczył kolorową
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Nasze rozmowy:

Ta praca to spełnianie dziecięcych marzeń
Rozmowa z Krystyną Byrzykowską, emerytowaną nauczycielką przedszkola w Polanowie.
Maja Byrzykowska, uczennica klasy dziennikarskiejZespołu Szkół Ponadpodstawowych w Polanowie
rozmawia z Krystyną Byrzykowską, emerytowaną nauczycielką polanowskiego
przedszkola, a prywatnie jej
własną babcią.
- Wiele osób w Polanowie
twierdzi, że w przedszkolu
byłaś od zawsze....
- Krystyna Byrzykowska,
nauczycielka przedszkola
w Polanowie: Tak mogłoby
to wyglądać. W tej placówce
przepracowałam 31 lat, a od
14 jestem na emeryturze.
M.B.: Jak wspominasz lata
pracy?
K.B.: Już jako uczennica
szkoły podstawowej bawiłam się w szkołę, gromadząc
wokół siebie dzieci. Nie miałam też problemu z wybraniem zawodu. Gdy ukończy-

łam szkołę, podjęłam naukę
w Liceum Pedagogicznym
a następnie kontynuowałam
pracę w przedszkolu. Praca
ta nie należy do najłatwiejszych, ponieważ grupa dzieci
licząca 25-30 osób, w wieku
3-6 lat wymaga bardzo dużej
wiedzy pedagogicznej i psychologicznej. Aby uatrakcyjnić pracę z dziećmi, zajęcia
były organizowane w Sali
lub na dworze. Wiele zajęć
prowadzonych było poza
terenem przedszkola. Dzieciom wiele radości sprawiały
uroczystości przedszkolne.
Maluchy organizowały występy np.: Dzień Matki, Dzień
Babci, Boże Narodzenie lub
Choinka.
M.B.: Czy interesowało Cię
jakie postępy w nauce czynią
wychowankowie?
K.B.: Większość dzieci z
mojej grupy to nauczyciele
pracujący w szkołach w Po-

lanowie. Miło jest spotykać
się i rozmawiać o pracy z
dziećmi.
M.B.: Czy w chwili obecnej
rozpoznajesz swoich wychowanków?
K.B.: Nie wszystkich, ponieważ większość przeprowadziła się i nie mamy kontaktu.
Dorosły człowiek różni się
od dziecka w wieku przedszkolnym, ale niektóry cechy
pozostają, dlatego wiele osób
rozpoznaję bez problemu. Z
wieloma rozmawiam do dzisiaj.
M.B.: Czy widzisz różnicę w
pracy w przedszkolu 30 lat
temu a w chwili obecnej?
K.B.: Potrzeby są takie same,
bezpieczeństwo,
zabawa,
ruch, sen. Są mniejsze grupy
dzieci, jest podział wiekowy.
M.B.: Czy praca z dziećmi
była Twoim spełnieniem marzeń?
K.B.: Od zawsze chciałam

Żydowo

Teatralne zmagania na wysokim poziomie

Oliwia Maśniak z klasy V ze Szkoły Podstawowej w Drzewianach Jubileuszowy X Przegląd
oraz Michał Kasprzak z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Pola- Małych Form Teatralnych
nowie to najlepsi aktorzy Przeglądu Małych Form Teatralnych. zorganizowany został w w
Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie.
Wzięły w nim udział zespoły: SP w Drzewianach,
SP w Bukowie, SP w Polanowie oraz SP w Żydowie.
Prezentacje odbywały się
w kategorii klas I – III.
Atrakcją imprezy był występ zespołu pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Zmagania
konkursowe oceniała Jury
pod przewodnictwem Violety Ciok – Malinowskiej,
dyrektor SP w Żydowie.
Ostateczny werdykt to I

miejsce dla SP w Drzewianach, przed SP w Polanowie,
SP w Żydowie i SP w Bukowie. Również zespół DPS
Żydowo został nagrodzony i
otrzymał dyplom uczestnictwa w X Przeglądzie Małych
Form Teatralnych. W opinii
jurorów poziom prezentacji
był jak zawsze wysoki. Autorzy nie zawiedli i wykazali
się odwagą oraz spontanicznością. Poszczególne prezentacje wywołały wśród
publiczności niesamowite
emocje. Miłym akcentem
przeglądu był poczęstunek
przygotowany przez organizatorów dla uczestników i
pozostałych gości.

pracować z dziećmi, w planach miałam pracę w żłobku
lub przedszkolu. Wybrałam
zawód nauczycielki w przedszkolu. Możliwość wpływania na rozwój dziecka, na
rozwijanie jego zainteresowań, uczenia podstawowych
czynności powodowały, że
czułam się potrzebna i pomocna w tym zawodzie.
Starałam się zdobytą wiedzę
wykorzystać w pracy. Nikt
nie myślał jak to będzie na
początku, kierowałam się teraźniejszością. Skrupulatnie
analizowałam program zabaw
i przynosiłam go do pracy.
Dziecko było zawsze najważniejsze. Byłyśmy dla niego
często, i panią pielęgniarką, i
ciocią i osobą, do której mogły się w każdej chwili zwrócić ze swoimi problemami.
M.B.: Bardzo dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiała: Maja Byrzykowska
Klasa dziennikarska ZSP w Polanowie
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Piłka Nożna

Siatkówka

Pierwszy w życiu egzamin Maced ze
Gryf nie Młynarze najlepsi w Turzmiennym zwalnia nieju o Puchar Burmistrza
szczęściem tempa

3 kwietnia 2012 roku szóstoklasiści SP w Polanowie
napisali swój pierwszy w życiu
egzamin.
Kilka minut po godzinie ósmej
wszyscy zdający spotkali się w
klasach ze swoimi wychowawcami, którzy życzyli im połamania piór i powodzenia. Do
egzaminu przystąpiło 65 osób.
Uczniowie rozwiązywali za-

dania matematyczne, przyrodnicze i napisali wypracowanie
z języka polskiego. Niektórzy
zdający stwierdzili, że zabrakło
im czasu, by rozwiązać wszystkie zadania, bo były one dość
trudne. Wyniki egzaminu już za
kilka tygodni. Miejmy nadzieję,
że będą powodem do dumy dla
uczniów, rodziców i nauczycieli. 		
(r)

Polanów

Agencja już działa

Pierwsi klienci agencji pojawili się już na początku marca
Od początku marca w Polanowie pojawiła się nowa placówka bankowa. Tym razem
swoją agencję otworzył Bank
Państwowa Kasa Oszczędności (PKO), Oddział w Miastku.

Klienci z Polanowa mogą wpłacać i wypłacać pieniądze oraz
dokonywać innych transakcji
i rozliczeń od poniedziałku do
soboty.

Od zwycięstwa do zwycięstwa, w rundzie wiosennej
kroczą piłkarze polanowskiego Gryfa.
Co prawda, na początku
miesiąca, na własnym boisku, ale w bardzo trudnych
warunkach
pogodowych,
zremisowali 2:2 z Gromem
Świelino, ale potem były już
same zwycięstwa. Najpierw
3:0 z Kotwicą II Kołobrzeg
(na boisku w Kołobrzegu),
potem 3:1 z Olimpem Gościno i 5:1 z Wrzosem Wrzosowo.
Dzięki temu obecnie Gryf
jest liderem rozgrywek ReOliwia Reichel
71 zawodniczek i zawodni- gionalnej Klasy Okręgowej
ków z kilkunastu klubów wzię- i przewagą 9 punktów wyło udział w Krajowym Turnieju przedza następne w tabeli:
Seniorów i Juniorów Młodszych Olimp Gościno i Zryw Krew Badmintona. Odbył się on w tomino
Sianowie, a ZKB „Maced” Polanów reprezentowali: Norbert
Miarka, Nikodem Ratkowski,
Katarzyna Strzelecka i Patryk
Szwed. Najlepiej z naszych
zawodników zaprezentował się
Norbert Miarka zdobywając II miejsce w grze pojedynczej.
Następnego dnia, w rozgrywanych w Polanowie, eliminacjach do Indywidualnych
Mistrzostw Polski Młodzików
zawodnikom Macedu nie udało
się wywalczyć żadnego awansu. ZKB „Maced” Polanów
reprezentowali: Agata Karolak,
Paulina Majtka, Monika Barańska, Hanna Barańska, Oliwia
Reichel i Hubert Sznyter. Najlepiej spisała się Oliwia Reichel
(na zdjęciu) ale czwarte miejsce
to za mało, aby awansować do
Mistrzostw Polski Młodzików.

Zespół Młynarzy przed Seniorami, Samymi Swoimi
oraz MKM Żydowo - to kolejność Turnieju o Puchar
Burmistrza Polanowa XIII
edycji rozgrywek Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej w
roku 2012.
W dniu 24 marca 2012r. w
hali widowiskowo-sporto-

wej w Polanowie odbyły się
półfinałowe i finałowe rozgrywki Turnieju Piłki Siatkowej Ligi Amatorskiej.
Za pierwsze trzy miejsca
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa wręczył złote,
srebrne i brązowe medale,
wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

O sztuce cyrkowej, dziedziczonej w linii prostej
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przez jeden dzień
zajęcia miała akrobatka z cyrku Juremix - Sonia TurekDmitriev (lat 17). Rodzina Soni zorganizowała w Polanowie występ cyrkowy. Zainteresowani jej nietypowym
życiem, postanowiliśmy zadać kilka pytań.

- Skąd pochodzisz i jak to
się stało, że jesteś związana z cyrkiem?
- Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego. Sztukę cyrkową odziedziczyłam po ojcu.
Tato pochodzi z Rosji, gdzie
sztuka cyrkowa ma długą
tradycję. Oboje rodzice pracują w cyrku i prowadzą go.

- Czy łatwo jest Ci pogodzić pracę w cyrku z
życiem prywatnym oraz
szkołą?
- Jest to bardzo trudne. W
trasie jestem od marca
do listopada. Mieszkamy
wówczas w przyczepie
kempingowej, która na
większa część roku staje się
- Czym zajmujesz się w naszym domem. Mamy w
niej wszystko co potrzebne
cyrku?
- Zajmuję się iluzją i nume- do życia: łazienkę, kuchnię
i miejsca do spania.
rami powietrznymi.

- Czy Twoja rodzina wspiera Cię w czasie występów
oraz jak zareagowali na
wieść, ze chcesz się tym
zajmować?
- Wszyscy członkowie mojej
rodziny występują. Wspierają mnie, jeżeli dokonam
czegoś nowego to gratulują
mi i jest to bardzo krępują- Co skłoniło Cię do tego ce.
żeby odwiedzić naszą - Czy swoją przyszłość
wiążesz z cyrkiem? Czy
szkołę?
- Zawsze gdy jestem w tra- trzeba skończyć jakąś
sie muszę chodzić do szko- specjalną szkołę aby zajły, która akurat znajduje się mować się tym?
w danym miejscu. To nie - Jeżeli ktoś ma pasję i trejest łatwe, codziennie uczę nuje to może dużo osiągnąć.
się gdzie indziej a na koniec Nie zastanawiałam się jeszcze czy przyszłość wiąże z
semestru zdaję egzaminy.
- Czy ta praca daje Ci sa- cyrkiem czy z aktorstwem.
padek był nie znaczy, że tak
jest w każdym cyrku. Zwierzęta, to dodatkowy kłopot
organizacyjny. Trzeba mieć
pozwolenia, opiekę i klatki
do przewozu zwierząt.
Nasze przedstawienia nie
są zarezerwowane tylko dla
dzieci, ale także dla dorosłych i młodzieży.

- Czy w swojej pracy masz
do czynienia ze zwierzętami?
- W naszym cyrku nie ma
raczej zwierząt. Mamy psy
i gołębie. Towarzystwa
ochrony zwierząt oburzają
się, że zwierzęta w cyrku są tysfakcje?
Rozmawiały:
źle traktowane. To nie jest - Gratulacje ludzi są najlepSandra Kostecka,
Katarzyna Kil
prawda. Fakt, że taki przy- szym podziękowaniem.
- Od ilu lat się tym zajmujesz?
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kiem jeżdżę od małego.

- Czy jest to Twoje pasja?
Co fascynującego jest w
pracy cyrkowej?
- To moja pasja. Interesuje
się aktorstwem i planuje
studia z tym. Uważam, że
powinno się robić to co się
lubi, tak jest z każdym życiowym zajęciem.
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