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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Ruszyły gminne
inwestycje

W ramach dwóch projektów - „Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Polanów” oraz
„Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie gminy Polanów” zostaną przeprowadzone liczne prace, które poprawią wygląd oraz atrakcyjność naszej gminy. O tym, jakie będą to inwestycje przeczytasz
na stronie
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Gmina Polanów

Działaj lokalnie - kolejna edycja „Hej, pamiętny ów dzień
Gmina Polanów informuje, że ruszyła kolejna
edycja Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie
2013 Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację
Nauka dla Środowiska.
Wzorem lat ubiegłych zachęcamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą
wyzwalać społeczną energię
do tworzenia swoich projektów, opartych na konkretnych potrzebach. Zapraszamy do podjęcia działań
angażujących mieszkańców
do aktywnego uczestnictwa
na rzecz dobra wspólnego,
dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie trwałych
zmian w lokalnych społecznościach.
W latach ubiegłych w ramach Konkursu Grantowego
Działaj Lokalnie, na terenie
Gminy Polanów zrealizowano m.in. niżej wymienione
projekty, gdzie przyznana
wartość
dofinansowania
wynosiła od 2.570,00zł do
5.200,00zł.:

- Grupa nieformalna Sołectwo Domachowo - projekt
pn.: Mini Park – Integracja
- Grupa nieformalna „Rekowin” Świetlica w Rekowie
i Rada Sołecka w Rekowie
– projekt pn.: Nie taki teatr
straszny, jak go malują –
Warsztaty Teatralne
- Sołectwo Żydowo – projekt
pn.: Z remizy, na festyn i do
teatru
- Uczniowski Klub Sportowy
Żak w Polanowie projekt
pn.: Gonić Króla oraz Bractwo Gradowe Wzgórza
- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu Sołectwo Wielin
oraz Rada Sołecka - projekt
pn.: Przy jeziorze – naszym
miejscu rekreacji i integracji
- Grupa nieformalna Grupa
Świetliczek – projekt pn.:
Niby bliskie, a nieznane –
tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie
- Grupa nieformalna Sołectwo Buszyno projekt pn.:
Wszyscy jesteśmy częścią
tej historii – odnawiamy co
zapomniane
- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu / Sołectwo
Świerczyna – projekt pn.:

Ekologia i zabawa
- Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku Cetuń – projekt pn.: Daj
szansę – naucz się ratować
życie.
W związku z powyższym
zapraszamy na bezpłatne
spotkanie, które odbędzie
się 21 maja w godzinach od
9:00 do 11:00 w Urzędzie
Miejskim w Polanowie, sala
nr 11. Podczas spotkania zostanie omówiona:
- Idea programu, do kogo
jest kierowany
- Analiza wniosku aplikacyjnego
- Prezentacja wzorcowych
projektów realizowanych
dotychczas
- Przeprowadzone zostaną
ćwiczenia praktyczne dot.
wypełniania wniosków aplikacyjnych
- Pytania i dyskusje - mile
widzane zarysy projektów
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w spotkaniu
oraz do realizacji projektów!
Potwierdzenie
przybycia:
Urząd Miejski w Polanowie
pokój nr 18, tel. 94 348 07
60.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
FILIA W KOSZALINIE
oraz

URZĄD MIEJSKI W POLANOWIE
zapraszają na

chwały. Cudny: trzeci Maj!”

ZAPROSZENIE
Organizatorzy oraz ks. Proboszcz
Parafii Niepokalanego Serca N.M.P. w
Bukowie mają zaszczyt zaprosić na XII
FESTYN PARAFIALNY, który
odbędzie się w Bukowie dnia
09.06.2013r. Rozpoczęcie Mszą świętą
o godz.11.00.
W programie m.in.
- loteria fantowa
- licytacja
- konkursy
- strzelanie z wiatrówki.
- zawody sportowe dla dzieci
- oprawa muzyczna
- ciasto, pieczony dzik, ryba, frytki, rożen,
zapiekanki, pizze itp.

Karsina

Poplenerowa
edukacja
„Kącik” edukacji historyczno-przyrodniczej
powstanie w Karsinie.
Podstawą do jego stworzenia
będą rzeźby, które powstaną
podczas
organizowanego
w tej miejscowości pleneru
rzeźbiarskiego. Na pomys
taki wpadł tutejszy sołtys Krzysztof Dyk. W plenerze
będzie uczestniczyło trzech
podleśniczych i 6 górników-rzeźbiarzy. Wszyscy
rzeźbią przy użyciu pilarek,
a ich prace będą okazałych
rozmiarów 2-3metrowej wysokości i podobnej średnicy.
Plener będzie trwał od 20 do
26 maja W sobotę i niedzielę (25-26. 05) poplenerowa
wystawa rzeźb. Zapraszamy.
Kontakt do organizatora:
Krzysztof Dyk, Karsina 12,
76-010 Polanów, tel.kom.
602 211 641

Wydarzenia

W ramach obchodów tego
święta, w sali widowiskowej domu kultury rozpoczął
się program artystyczny poświęcony tej, jakże ważnej
dla naszego narodu rocznicy.
Młodzież z Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
zaprezentowała
montaż
słowno-muzyczny pt. „Hej,
pamiętny ów dzień chwały.
Cudny: trzeci Maj!” składający się z tekstów i pieśni
patriotycznych. Kolejnym
akcentem, który uświetnił
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Ruszyły gminne inwestycje
tury. Ponadto w miejscowo- wów, zostaną także założone
Rozpoczęły się prace buściach Krąg i Buszyno zosta- trawniki i łąki kwiatowe. Dodowlane, związane z realiną wybudowane place zabaw, datkowo wyremontowane zozacją projektów „Poprawa
infrastruktury turystycznej a istniejące w Kościernicy i staną chodniki w parku oraz
Rzeczycy Wielkiej zostaną zamontowana mała architeki rekreacyjnej w miejdoposażone.
tura.
scowości Polanów” oraz
Dzięki realizacji projektu Oprócz tego w Polanowie
„Budowa infrastruktury
rekreacyjnej i turystycznej „Poprawa infrastruktury tu- zostanie utwardzony plac z
na terenie gminy Polanów”. rystycznej i rekreacyjnej w miejscami postojowymi przy
miejscowości Polanów” park ulicy Cmentarnej oraz wykoZadania te obejmują zagospo- miejski w Polanowie zo- nany zostanie remont ciągów
darowanie parku miejskiego stanie wzbogacony o nowe pieszych przy Szkole Podstaw Polanowie - między innymi nowe gatunki drzew i krze- wowej w Polanowie.
zostanie wybudowana fontanna oraz zainstalowane oświetlenie. Kolejnym punktem
projektu jest budowa miejsca
parkingowo-wypoczynkowego, gdzie powstanie toelata
oraz elementy małej architek-

Występują aktorzy Teatru Muzycznego „Hals”.
program uroczystości był
wspaniały występ aktorów
Teatru Muzycznego „Hals”.
Publiczność z zaciekawieniem obejrzała spektakl pt.
„A piosenka za nimi szła”,
który przy pomocy poezji
i piosenek, opisywał drogę
żołnierza do niepodległej
Polski. Gromkie brawa dla
występujących były wyrazem podziękowania ze stro-

ny publiczności.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz gminy - burmistrz Grzegorz
Lipski,
przewodniczący
Rady Miejskiej Józef Wilk,
z-ca burmistrza Piotr Górniak oraz zaproszeni goście,
młodzież i mieszkańcy Polanowa.
Tekst i foto: POKiS

Polanów

komputerowego dla Seniorów

Wręczeniem certyfikatów
5 kwietnia 2013 roku w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
odbyło się uroczyste zakończenie kursu komputerowego dla Seniorów.
Kurs ukończyło 29 osób aktywnie uczestniczących w
zajęciach. Prowadzony był
przez pracowników biblioteki. Kurs odbył się w ramach
realizowanego
projektu:
„Aktywny Senior w przyjaznej bibliotece” z konkursu
grantowego AKTYWNA BIBLIOTEKA, którego celem
była aktywizacja i integracja
osób starszych w środowisku lokalnym. Zapobieganie
marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu, umiejętność
korzystania z nowych technologii i efektywnego korzystania z informacji.
Seniorzy od stycznia do końca marca zdobywali umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera.
Zapoznali się z praktycznym
wykorzystaniem edytorów
tekstu, nauczyli się zakładania i korzystania z poczty

www.polanow.pl

Gmina Polanów

222 lata temu - 3 maja
1791 r. - Sejm Czteroletni po burzliwej debacie
przyjął przez aklamację
ustawę rządową, która
przeszła do historii jako
Konstytucja 3 Maja.

DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO Zakończenie kursu
w dniu 13.05.2013 r., poniedziałek w godzinach 9:00 – 13:00
w Bibliotece MiG w Polanowie (sala konferencyjna)
Skorzystaj z oferty! Przekonasz się, że warto!

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2013
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Zapraszamy na sesję
W ostatni wtorek miesiąca, czyli 28 maja, na sali
nr 11 Urzędu Miejskiego
w Polanowie odbędzie się
sesja Rady Miasta.
Podczas spotkania między
innymi poruszone zostaną

takie tematy, jak stan dróg
publicznych na terenie gminy, sport i turystyka na terenie miasta i gminy Polanów,
a także ocena działalności
polanowskiego
Zespołu
Opieki Zdrowotnej.
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Zaginął!
Artur Kocimski
Naczelnik Urzędu Pocztowego
w Polanowie,
zamieszkały w Koszalinie.

elektronicznej oraz komunikatorów społecznościowych
np.: Skape, Gadu-Gadu,
portali społecznościowych
(Facebook, Nasza Klasa).
To tylko niektóre umiejętności, które zdobyli kursanci.
Przekonali się, że komputer
czy Internet jest użytecznym narzędziem i sposobem
do nawiązywania kontaktów
oraz realizowania wszelkich
zainteresowań i pasji. Wyrażali bardzo pozytywne
opinie na temat prowadzonych zajęć, doceniając miłą
i spokojną atmosferę
w

bibliotece. Zapewniali, że
zdobytą wiedzę na pewno
wykorzystają w przyszłości
oraz pilnie śledzić będą wydarzenia na stronie internetowej biblioteki.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycił burmistrz
Polanowa Grzegorz Lipski
oraz Radio Koszalin. Burmistrz wszystkim uczestnikom wręczył zaświadczenia
ukończenia kursu. W swojej
wypowiedzi podkreślił celowość prowadzenia tej formy
zajęć dla osób starszych.
Bożena Wruszczak
Fot.:BPMiG

Polanów

Zmiana w harmonogramie
Na nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta, która odbyła się 23 kwietnia, podjęto
uchwałę, dotyczącą częstotliwości wywozu odpadów
komunalnych.

Zmiana w uchwale była
spowodowana rozmowami
przeprowadzanymi podczas
zebrań wiejskich z mieszkańcami gminy.
- W wyniku zebrań wiejskich, na wniosek mieszkań-

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH / PO ZMIANACH
BUDYNKI W ZABUDOWIE
ODPADY
JEDNORODZINNEJ
WIELORODZINNEJ
Komunalne odpady zmieszane

1 raz na dwa tygodnie

1 raz w tygodniu

Odpady opakowaniowe ze szkła
( w tym opakowania)

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Odpady papieru i tektury

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Odpady tworzyw sztucznych , metali

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Meble i inne odpady wielkogabarytowe ,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony

1 raz w roku

2 razy w roku

Odpady komunalne ulegające
biodegradacji

określa regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Polanów

określa regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta i Gminy
Polanów

Odbiorowi podlegają odpady:

przed nieruchomością

przy osłonie śmietnikowej lub w
miejscu służącym do zbierania
odpadów

Odbiorowi nie podlegają odpady:
Dnia 21 kwietnia wyszedł z domu. Wysoki, szczupły, wiek
46 lat.
Informacje prosimy zgłaszać pod numer 726 789 202, Policja: 997, Numer alarmowy: 112

ców, rada podjęła uchwałę Górniak, zastępca burmizmieniającą częstotliwość strza Polanowa.
odbioru odpadów na mniej- W związku z wprowadzonyszą, co widocznie obniży mi zmianami poniżej przedkoszty usługi wywozu od- stawiamy nowy harmonopadów komunalnych na gram wywozu odpadów
terenie gminy - mówi Piotr komunalnych.

wystawione w innych miejscach do których nie jest zapewniony dojazd
pojazdem odbierającym te odpady nie podlegają odbiorowi

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli , na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne uzależniona jest od liczbypojemników pojemności :0,12 m3; 0,24 m3; 1,1 m3; 2,2 m3; 5 m3 ; 7 m3 ; lub
worków 0.08m3 na odpady
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Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Polanowa do lat 14-tu

Oskar Żywanowski
zdobył tytułu Wędkarskiego Mistrza Polanowa.
Jednocześnie przypadł mu
puchar ufundowany przez
burmistrza miasta.

Polanowa i Puchar Burmistrza. W tym roku w zawodach wystartowali zawodnicy do lat 14. Nad basenem
miejskim rywalizowało 15
młodych wędkarzy. Zwyciężył wspomniany na wstępie
Tradycją już jest, że każ- Oskar Żywanowski przed
da polanowska majówka Norbertem Żywanowskim i
rozpoczyna się zawodami Miłoszem Belką.
wędkarskimi o Mistrzostwo
Po wręczeniu Pucharu,
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„Piknik majowy ze strażakami”

dyplomów oraz nagród odbył się poczęstunek – kiełbaski z grilla oraz napoje.
Puchar, dyplomy oraz poczęstunek ufundował Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, a nagrody przekazał
Sklep Wędkarki Tomasz
Nowak Organizatorami zawodów był: PZW oddział
Polanów oraz POKiS. (r)

Polanów

Przegląd Recytatorski „Ewusie”

Wśród gości widzieliśmy Senatora Piotra Zientarskiego (powyżej w towarzystwie Grzegorza
Lipskiego, burmistrza Polanowa oraz strażaków).

4 maja, w sobotę, na rynku
miejskim w Polanowie
odbył się „Piknik majowy
ze strażakami”.
Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. w intencji strażaków i ich rodzin. Następnie
druhowie z OSP w Polanowie, Nacławiu i Żydowie
przemaszerowali
ulicami
miasta na rynek. Meldunek o
gotowości służb OSP, składany przez prezesa OSP Polanów Zenona Dropko, odebrał
burmistrz Grzegorz Lipski w
towarzystwie przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Józefa
Wilka,
przewodniczącego
Rady Powiatu Dariusza Kalinowskiego oraz ks. dziekana Romana Śledzia. Uroczystość zaszczycił swoją
obecnością senator Piotr
Zientarski z małżonką.
Po części oficjalnej rozpoczął się piknik. Na scenie
wystąpili artyści ze studia
Juno prezentując program
pt. „Pali się”, który składał
się licznych konkursów oraz
znanych i lubianych pieśni
biesiadnych. Wiele emocji,
zwłaszcza wśród młodzie-

ży, wzbudził koncert zagrany przez grupę muzyków z
domu kultury. Pogoda dopisała więc na rynku było
gwarno i wesoło. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
prezentacja sprzętu gaśniczego oraz pokaz ratownictwa
medycznego
przygotowany przez strażaków. Dzieci
oblegały wozy strażackie,
dmuchaną zjeżdżalnię oraz
stoisko z zabawkami i watą
cukrową. Piknik zakończył
się zabawą taneczną przy
muzyce zespołu „Sylwia i
Wiesław”.

Najmłodsi czynni uczestniczyli w licznych konkursach

Organizatorami
imprezy byli:
Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu
OSP w Polanowie
Serdecznie
dziękujemy za pomoc
Zakładowi
Usług
Komunalnych w Polanowie.
Aktorzy ze Studia Juno w inscenizacji „Pali się”.

Polanów

Człowieczy los nie jest bajką...

W
przeglądzie
wzięły
udział dzieci z oddziałów
przedszkolnych z Bukowa, Nacławia i Polanowa.
Mali wykonawcy recytowali wiersze Ewy SzelburgZarembiny np. "Idzie niebo ciemną nocą", "Srebrny
deszczyk", "Krasnoludki".
W przeglądzie wzięło udział
70 uczestników. Na widowni oprócz dzieci obecni byli
nie mniej stremowani rodzice i dziadkowie oraz dopin-

www.polanow.pl
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Po raz ósmy 23 kwietnia
biblioteka polanowska
zorganizowała Gminny
Przegląd Recytatorski dla
przedszkolaków. Tym razem pod hasłem "Ewusie".

Wydarzenia

gujące i wspierające panie
przedszkolanki. Konkursu
pobudza aktywność twórczą i odkrywa młode talenty
recytatorskie. Ponadto była
to także świetna okazja do
przełamywania barier związanych z pierwszymi występami przed nieznaną dużą
publicznością. Jury konkursu miało za zadanie wyłonić
trzech najlepszych uczestników, którzy 8 maja będą
naszą gminę reprezentować
na Powiatowym Przeglądzie
Recytatorskim przedszkolaków w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Na przegląd
powiatowy zakwalifikowano:
Małgorzatę Pyżuk, Tomasza
Kaszubowskiego i Mateusza

Mentla z Przedszkola w Polanowie. Ponadto wyróżniono 6 dzieci: Różę Głuszakiewicz z Bukowa, Martynę
Rossa i Aleksandrę Cieśla z
Nacławia oraz z Polanowa:
Zofię Robakiewicz, Przemysława Guzowskiego i Kacpra
Maculewicz. Zwycięzcą, wyróżnionym oraz pozostałym
uczestnikom przeglądu biblioteka ufundowała nagrody
książkowe. Rok 2013 to rok
Tuwima, w związku z tym
biblioteka nagrodziła dzieci
książkami tego właśnie autora.
Wszystkim małym recytatorom gratulujemy odwagi, a
zwycięzcom życzymy powodzenia na przeglądzie powiatowym.

To oczywiście słowa znanej piosenki w wykonaniu
Anny German, które
stanowiły tło muzyczne do
sztuki teatralnej "Tylko
cień" Jerzego Żelaznego,
której fragment przedstawił "Teatrzyk przy
stoliku" 24 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Polanowie.

Treścią sztuki jest transformacja ustrojowa i związane
z tym historycznym zdarzeniem przeżycia i doświadczenia mieszkańców małego
miasta.
Teatrzyk powstał niedawno
przy Klubie Aktywnego Seniora. Jest to jedna z form
prezentowania
literatury
dramatycznej, prosta w swej

konwencji teatralnej, polegającej na oddaniu głównie
mówionym słowem istotnego przesłania ideowego
utworu, jak i kreowania
przeżyć jego bohaterów. W
postaci sztuki wcieliła się
Krystyna
Byrzykowska,
grająca główną rolę, Piotr
Drewla i Jerzy Żelazny, który również czuwał nad stroną

realizacyjną przedstawienia.
Epizodyczną rolę odtworzył Henryk Zabrocki, a nad
stroną muzyczną spektaklu
czuwał Kazimierz Knitter.
Przedstawienie zostało gorąco przyjęte przez licznie przybyłych na imprezę
członków klubu oraz osoby
spoza klubu. W biciu brawa
nie szczędził rąk burmistrz
Polanowa, Grzegorz Lipski. W krótkim wystąpieniu
wyraził zadowolenie z powstania tej formy teatralnej.
Postanowiono ją kontynuować. Zgłosili się chętni do
udziału w przygotowaniu
następnego spektaklu. Padła propozycja, że będzie to
sztuka jednoaktowa Jerzego
Szaniawskiego pt. "Matka",
która jest częścią dramatu
"Dwa teatry" tego wybitnego polskiego dramaturga z
okresu międzywojennego,
jak i tuż powojennego.
Dk

Najlepiej bawili się najmłodsi

Jan Kłudkowski wyjaśniał zaciekawionym
gościom działanie elementów wozu bojowego

6

Rozmaitości

www.polanow.pl

Polanów

Konkurs plastyczny

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2013

Polanów

Igraszki z mamą i tatą

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2013

W marcu 2013r. skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału
w Powiatowym Konkursie
Plastycznym na temat ,,Witaj
wiosenko”, zorganizowanym
przez Przedszkole nr 2 im.
Jana Brzechwy w Sławnie.
Zgodnie z regulaminem mogliśmy wysłać do oceny tylko
trzy prace.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że Patrycja Starczewska z grupy ,,Sarenek” znalazła się wśród zwycięzców i
zajęła III miejsce, a Natalia
Hejnowska i Julia Piąstka
otrzymały za udział dyplomy.
Oprócz tego wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodyczami.
Serdecznie dziękujemy naszym koleżankom ze sławieńskiego przedszkola za
dotychczasową współpracę, a
Patrycji i jej wychowawczyni
- pani Annie Bosak życzymy W sali gimnastycznej
dalszych sukcesów.
Szkoły Podstawowej
Jadwiga Nowosad
odbyło się spotkanie
z rodzicami i dziećmi
5,6-letnimi zatytułowane „Igraszki z mamą
i tatą”. W spotkaniu
uczestniczyło 13 dzieci i

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

14 odważnych rodziców,
którzy ciągle czują się
dziećmi i nie liczą swoich lat. Zabawy rozpoczęliśmy od nieśmiałej
rozgrzewki, a potem
były konkursy!

III G I MN AZJAL N A
MAJ Ó W KA
19-05-2013
GODZ. 14.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKANCÓW
GMINY POLANÓW NA ŚWIETNĄ
RODZINNĄ ZABAWĘ

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
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
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
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

W programie:

 Wystawa psów

 Krwiodawstwo (możliwość oddania krwi)
 Strzelanie z łuków , wiatrówki
 Konkursy rodzinne
 Salon piękności dla dzieci
 Kulinaria
 Konkurs wiedzy o ruchu drogowym
 Loteria fantowa
Organizatorzy:
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Rada Rodziców przy ZSP w Polanowie

Zapraszamy ponadto absolwentów polanowskiego gimnazjum i liceum na spotkanie z nauczycielami, połączone z prezentacją zdjęć z
„dawnych lat”.

Ponieważ rywalizacja była
bardzo „zdrowa”, a drużyny
wszystkich grup pomieszane, zależało nam najbardziej
na dobrej zabawie. Trzy
pierwsze konkursy to: toczenie dużej piłki do celu,
chód z dzieckiem „na barana”, jazda na kocu- rodzic
wiózł dziecko. Oczywiście
najwięcej radości sprawiła
dzieciom zabawa: jazda na
kocu. Dzieci czuły się jak na
latającym dywanie, a śmiech
wypełniał całą salę.
W przerwie między konkursami do zabawy „Ach,
gimnastyka dobra sprawa”,
przygrywał nam niezastąpiony pan Wiesław Lebioda.
Okazało się, że nasi rodzice
są świetnie wygimnastykowani!
Następne konkursy sprawdzały naszą zręczność i koordynację, były to: chód z
łyżką, na której była piłka,
rzuty woreczkami do obręczy. Dużo śmiechu wywołał
konkurs: chód z dzieckiem
na nogach. Był to nie lada
wyczyn, zgrać ruch kroków
dorosłego i dziecka.
I znów była krótka przerwa
w konkursach, wszyscy mogli odpocząć przy muzyce i
spokojnych zabawach. Każdy rodzic ze swoim dzieckiem wykonywał różne
polecenia np. dziecko przechodziło pod nogami stojącego rodzica, potem pod
brzuchem klęczącego rodzica, pod kolanami, rodzice
ciągnęli dzieci za nogi, ręce,
dzieci turlały rodziców i na
odwrót, zadaniem rodziców
było także ukryć dziecko w

ramionach tak, aby go nie
było widać i to się wszystkim rodzicom udało!
Ostatnie konkursy to: skakanie na skakance przez
rodziców, „zaprzęgi”- rodzic prowadził dziecko ze
skakanką i skoki w workach.
Zaskoczeniem był jeszcze
jeden konkurs specjalny dla
chętnych rodziców: „siłacze”- wiezienie rodzica na
kocu przez czwórkę dzieci.
I okazało się, że dzieci dały
radę!
Potem pan Wiesiu z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”
zabrał nas w podróż. Pociąg
zatrzymywał się na różnych
stacjach ćwiczeń np. stacji
przysiadów,
podskoków,
równowagi, wysokości, itp.
W ten sposób pociąg przywiózł nas do końca naszej
zabawy. Zrobiliśmy sobie
oczywiście
pamiątkowe
zdjęcie. Dzieci zostały poczęstowane sokiem i czekoladkami, bardzo dziękujemy
sponsorowi.
Pan Wiesiu pożegnał wszystkich piosenką:
„Fajnie było, fajnie było!
Dziękujemy za zabawę!
Fajnie było, fajnie było!
Spotkamy się innym razem!”
Dziękuję przybyłym Rodzicom i dzieciom, Panu
Dyrektorowi POKiS-u za
udostępnienie nagłośnienia,
a także Panu Wiesławowi
Lebioda, Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej za
udostępnienie sali gimnastycznej.
Anna Bosak

www.polanow.pl
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„Najlepsza droga do celu… - Polanów - Moje Liceum”

Nowy profil licealny w Zespole
Szkół Publicznych w Polanowie

W roku szkolnym
2013/2014 po raz pierwszy w ZSP w Polanowie
zostanie utworzona klasa
liceum ogólnokształcącego
o profilu kulturowo-społecznym. W związku z
tym poprosiliśmy panią
Aleksandrę Kalinowską
– dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych o informacje
dotyczące nowej klasy
licealnej.

Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie chętnie
uczestniczą w różnego
rodzaju konkursach, które
umożliwiają rozwój indywidualnych zainteresowań
oraz zdobywanie sukcesów.

Rozmaitości

Izabela Janiec: Od pewnego czasu wiadomo, że w
przyszłym roku szkolnym
w ZSP w Polanowie ruszy
nowy profil licealny: kulturowo-społeczny. Do kogo
jest on skierowany?
Aleksandra
Kalinowska: Profil skierowany jest
oczywiście do wszystkich
chętnych. Zdajemy sobie
jednak sprawę, że większość uczniów przyszłej
klasy pierwszej to nasi gimnazjaliści. W związku z tym
pozwoliliśmy
pośrednio
wybrać go Wam - uczniom
klas trzecich, poprzez skierowane do Was ankiety,
przeprowadzane wśród Was
rozmowy, w których wyraziliście swoje zdanie na temat
przyszłego profilu. Nasze
działania wskazały nam, że
najchętniej uczęszczalibyście do klasy LO o profilu
humanistycznym, stąd pomysł na profil. Zatem zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby rozwijać swoje
zainteresowania
humani-

styczne, dziennikarskie, literackie, historyczne, językowe, ale także informatyczne.
Osoby, które interesują się
sztuką, światem mediów, filmem, teatrem, rolą mediów
we współczesnym świecie
nie powinny pominąć naszej
oferty. Wskazany profil jest
dla tych, którzy w przyszłości chcą podjąć studia na
kierunku humanistycznym,
językowym, a także informatycznym. Warto dodać,
że w tym roku, dokładnie 11,
12 kwietnia po raz pierwszy
uczestniczyliśmy w Targach Zawodoznawczych w
Koszalinie, wychodząc z
naszą ofertą edukacyjną do
uczniów z całego powiatu
koszalińskiego.
I.J.: Będzie to profil z rozszerzonym
nauczaniem
języków obcych. Na jakie
przedmioty będzie stawiany
nacisk?
A.K.: We wskazanym profilu, będziemy kładli nacisk
na wspomniane przeze mnie
przedmioty humanistyczne:
język polski, historię, języki
obce, ale także informatykę. Wspólnie obserwujemy,
iż informatyka w dobie
mediów, ma bardzo duże
znaczenie, a posługiwanie
się językiem obcym jest cenioną umiejętnością także
przez pracodawców, ułatwia
więc znalezienie pracy.
Na to stawiamy!
I.J.: Które przedmioty ze
świadectwa
ukończenia
gimnazjum będą punktowa-

ne przy rekrutacji?
A.K.: Język polski, język
obcy nowożytny, oraz WOS
i informatyka. Warto zatem
wykorzystać czas jaki mamy
do końca roku szkolnego,
aby oceny na świadectwie,
były jak najwyższe, a następnie miały przełożenie na
punkty, potrzebne do rekrutacji...
I.J.: Do kiedy i gdzie należy
złożyć dokumenty?
A.K.: Dokumenty składamy w sekretariacie Zespołu
Szkół Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze
5, od 13 maja do 5 czerwca.
Natomiast od 28 czerwca do
2 lipca do godz. 15.00, należy pamiętać o dostarczeniu
następujących dokumentów:
potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimna-

zjum oraz zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia
oraz trzech fotografii. Lista
zakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona
w dniu 5 lipca. Szczegóły
rekrutacji znajdują się na
szkolnej stronie internetowej zsp.polanow.pl
I.J.: Szkoła to nie tylko nauka w ramach poszczególnych przedmiotów. Jakie
inne działania podejmuje ZSP w Polanowie, aby
uatrakcyjnić ofertę edukacyjną.
A.K.: Na pewno różnego
rodzaju imprezy jakie Wam
oferujemy, których także jesteście współorganizatorami,
koła zainteresowań, SKS-y
różnego rodzaju wyjazdy
kulturalne: do kina, teatru,

na wystawy. Poza tym wyjazdy na zawody sportowe,
wycieczki, basen, kręgle
czy lodowisko, co z pewnością jest uatrakcyjnieniem
dnia codziennego. Ponadto
projekty, które realizujemy
wraz z uczniami. ZSP w Polanowie współpracuje również z uczelniami wyższymi,
które chętnie zapraszają naszych uczniów na wykłady i
spotkania z prelegentami w
szkole. Od przyszłego roku
szkolnego, mam już potwierdzoną informację, będziemy
realizowali bardzo duży projekt, pozyskany przez nas z
Piorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
o nazwie „Szkoła nowych
możliwości” dotyczący m.in.
wyrównywania szans edukacyjnych. Uczestnictwo w
nim pozwoli także naszym
uczniom na rozwijanie licznych zainteresowań, umiejętności oraz pasji. Warto też
dodać, że skoro jako gimnazjum nosimy ministerialny
tytuł „Szkoły Odkrywców
Talentów”, to z pewnością
przełoży się to także na pracę w odkrywaniu talentów
uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Nasza szkoła
uczestniczy w cyklicznej
wymianie młodzieży polskoniemieckiej - w wyjazdach
do zaprzyjaźnionej szkoły
w Gedern. Od przyszłego
roku w wymianie będą brali udział także licealiści. To
świetna okazja, aby usprawnić swoje umiejętności języ-

kowe, poznawać kulturę innego państwa i nawiązywać
nowe przyjaźnie...
I.J.: Jakie są najważniejsze
atuty Zespołu Szkół Publicznych? Dlaczego warto
podjąć naukę w polanowskim liceum?
A.K: Plusem szkoły jest
przede wszystkim jej dobre
usytuowanie.
Możliwość
nauki „na miejscu”, bez
uciążliwych porannych i
popołudniowych dojazdów
oraz dodatkowych kosztów,
ponadto dla uczniów z terenu gminy korzystanie z
darmowych dowozów autobusami szkolnymi. Dużym
atutem jest bardzo dobrze
wykwalifikowana
kadra
nauczycielska. Wśród nauczycieli są egzaminatorzy,
którzy mają bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu do matury. Oprócz tego
szkoła posiada atrakcyjne
zaplecze edukacyjne: boiska
– Orlik, piękną halę sportową, pracownie przedmiotowe, salę informatyczną, bibliotekę szkolną, uczniowie
mają możliwość korzystania
ze stołówki szkolnej. Budynek szkoły dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie
placówki posiadamy też
bezpłatny, bezprzewodowy
dostęp do Internetu. Wiemy,
że to duża dla Was atrakcja.
Serdecznie zapraszamy do
polanowskiego liceum w
roku szkolnym 2013/2014.

Polanów

Żydowo

XI Przegląd Małych Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem
W Bibliotece Publicznej
Form Teatralnych
Miasta i Gminy w PolaTegoroczny XI Przegląd
Małych Form Teatralnych,
którego organizatorem była
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Żydowie,
odbył się 10 kwietnia.

W przeglądzie wzięły udział
trzy zespoły: Szkoła Podstawowa w Polanowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie i Szkoła Podstawowa
w Drzewianach, których prezentacje przebiegały w kategoriach klas IV-VI.
Atrakcją był występ, poza
konkursem,
mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w
Żydowie oraz wokalny występ ucznia klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Żydowie.
Zmagania
konkursowe
oceniało Jury w składzie:
Zbigniew Biliński - przewodniczący, z-ca dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Miastku, Krystyna
Jakubczyk - pracownik kulturowo – oświatowy z Domu

Pomocy Społecznej w Żydowie, Katarzyna Filipowicz dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żydowie.
Werdykt Jury przedstawia sie
następująco:
I miejsce - SP w Drzewianach,
II miejsce - SP w Polanowie,
III miejsce - SP w Żydowie.
W opinii jurorów poziom
prezentacji
konkursowych
był wysoki. Imponująca była
przede wszystkim spontaniczna gra aktorów. Wyróżniono osobę za najlepszą rolę
żeńską. Najlepszą aktorką
została uczennica ze Szkoły
Podstawowej w Drzewianach.
Uwagę przykuwały również
przepiękne dekoracje, rekwizyty jak i oprawa muzyczna
towarzysząca prezentacji.
Miłym akcentem przeglądu
był poczęstunek dla uczestników i pozostałych uczniów.
mgr Milena Iwaszko

nowie 8 kwietnia odbyło
się spotkanie z Marcinem
Pałaszem z Wrocławia,
pisarzem książek dla dzieci
i młodzieży.

Marcin Pałasz jest autorem
takich książek, jak: „Ptaś i
Miaugosia”, „Heca nie z tej
ziemi”, „Licencja na zakochanie”, „Bardzo dzikie historie”,
„Zwłokopolscy”, B@jki. Jest
on także autorem słuchowisk radiowych. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klas
czwartych i piątych Szkoły
Podstawowej w Polanowie.
Na początku spotkania autor
opowiadał o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z pisaniem, skąd czerpie pomysły
na nowe książki, o swoich
przezabawnych przygodach
życiowych.
Pan Marcin mówiąc o swoich
książkach często wspominał
swój dom rodzinny, rodziców
oraz dziadków. Z ogromnym
poczuciem humoru i opty-

mizmu niejednokrotnie doprowadzał uczestników do
wybuchu śmiechu. Jak sam
twierdzi książki pisze po to,
aby rozśmieszyć i przynieść
radość czytelnikom, a jednocześnie pokazać, że czytanie
może być naprawdę dobrą
rozrywką. Podkreślał, że kocha zwierzaki wszelkiej ma-

ści i rodzaju, a od niedawna
ma swojego psa Elfa, którego
przygarnął ze schroniska. I
właśnie on jest bohaterem
najnowszej powieści przygodowej, kryminału i dramatu w
wersji dla młodych czytelników – „Sposób na Elfa”, „Elfie, gdzie jesteś?!” .
Uczestnicy spotkania ośmie-

leni naturalnym sposobem
bycia zadawali wiele pytań.
Na koniec autor chętnie składał autografy i zapraszał do
wypowiedzi na swoim profilu
facebook. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób.
Małgorzata Szkołuda
Zdjęcia: Jolanta Skowrońska
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Zostań mistrzem

Drużyna Pingwinków z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie zajęła I miejsce
w Powiatowym Turnieju
Sportowym Przedszkolaków o Puchar Starosty Koszalińskiego pn.
,,Zostań mistrzem”, który
odbył się 17 kwietnia.
Imprezę
zorganizowało
Przedszkole
Samorządowe w Bobolicach. Zawody
odbyły się na hali widowiskowo-sportowej. W konkurencjach sportowych wzięło
udział 7 zespołów: Przedszkole z Bobolic - Pszczółki i Biedronki, Przedszkole
Samorządowe z Będzina
- Mandarynki, Przedszkole z Mielna - Słoneczka,
Przedszkole
Samorządo-

we z Rosnowa - Gumisie,
Przedszkole z Biesiekierza
- Pomidorki i nasze przedszkole. Dzieci rywalizowały
ze sobą w 7 konkurencjach:
Bieg ok. 100 m dziewcząt,
Bieg ok. 100 m chłopców,
Sztafetowy bieg pod płotkami, Toczenie piłki rehabilitacyjnej, Sztafetowy bieg
wahadłowy, Przenoszenie
piłek, Tor przeszkód.
Do waliki zachęcali naszych
małych sportowców ich
rówieśnicy i nauczycielki
Jadwiga Nowosad i Anna
Bosak, które przygotowały
hasła i okrzyki na cześć naszej drużyny. Mimo zaciętej
walki, zawody przebiegły w
zdrowym duchu rywalizacji,
uśmiechu i dobrej zabawy
dla wszystkich. Dzieci mia-

ły możliwość przyjęcia swoich pierwszych indywidualnych, sportowych sukcesów.
Pingwinki stanęły na wysokości zadania wygrywając
większość konkrecji, za co
otrzymywały gromkie brawa od kibiców. Najwięcej
emocji towarzyszyło w rywalizacjach drużynowych i
w konkurencji ,,niespodziance” w której udział brały nauczycielki przygotowujące
grupy. Nasi mali mistrzowie
wrócili do przedszkola z pucharem, złotymi medalami
i pogodnym nastrojem za
zajęcie pierwszego miejsca
- Gratulujemy. Sportowców
z naszego przedszkola przygotowała Beata Parszczyńska.
(bp)

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2013

Polanów

Grand Prix Polanowa o nagrodę
Banku Spółdzielczego w Sławnie

Od lewej: Dyrektor Oddziału w Polanowie – Paweł Gut, zwycięzcy w kategorii 1-2 klasa szkoły podstawowej: Jan Bukowski, Dawid Jasiński, Jan Gostomczyk, Maciej Kazusek – wszyscy UKS OSiR Badminton
w Sławnie, Prezes Banku Spółdzielczego w Sławnie – Aleksandra Bukowska

natomiast w czerwcu odbędzie się Grand Prix Sławna,
który będzie jednocześnie
podsumowaniem
całego
cyklu turniejów. Grand Prix
o główną nagrodę Banku
Spółdzielczego w Sławnie
Wzięło w nim udział oko- to nie tylko rywalizacja, ale
ło 80 dzieci i młodzieży ze dobra zabawa oraz sprawszkół podstawowych oraz
gimnazjalnych, będących Lekkoatletyka
członkami klubów: ZKB
„Maced”
w
Polanowie,
„UKS Kometa” w Sianowie
oraz „UKS OSiR Badminton” w Sławnie. Turniej
w Polanowie to już drugie
spotkanie w tym składzie.
Pierwszy odbył się w grudniu 2012 roku w Sianowie,
W hali sportowej Gimnazjum w Polanowie odbył
się turniej badmintona
- Grand Prix Polanowa o
główną nagrodę Banku
Spółdzielczego w Sławnie

dzian dotychczas zdobytych
umiejętności. Inicjatorem
oraz sponsorem turnieju
jest Bank Spółdzielczy w
Sławnie, posiadający swoje placówki bankowe m.in.
w Polanowie, Sianowie i
Sławnie.

Udany początek
dzieci z Bukowa

Piłka nożna. Wojewódzka okręgówka

Bezbramkowy remis Gryfa ze Sławą
Skład Gryfa
Maciej Stelmach - Paweł Ostrowski, Kamil
Popowicz,
Mateusz
Polechoński, Łukasz
Matuszewski, Bartosz
Kosek (od 75 min. Sebastian Gryciuk), Paweł
Wilusz,
Przemysław
Skoczylas, Piotr Atalski, Maciej Szaniawski, Mariusz Zblewski.
Rezerwa: Dawid Kozdra (bramkarz), Dawid Skoczylas, Miłosz
Szkołuda,
Sebastian
Gryciuk, Adrian Wrona,
Wojciech Fonfara
Mecze Gryfa Polanów ze Sławą Sławno od dawna mają
wspaniałą otoczkę i cieszą się
sporym zainteresowaniem
wśród kibiców.

nek obu zespołów zakończony rzystał w 43 minucie Jarowski
bezbramkowym remisem. W uderzając futbolówkę głową
pierwszej połowie gry uwi- nad poprzeczką. Od pierwszych
doczniła się lekka przewaga go- minut drugiej odsłony do ataku
ści, którzy częściej przebywali uszyli podopiecznych Maciepod bramką Macieja Stelmacha, ja Mikulskiego siejąc popłoch
Tak też było i tym razem na co jednak nie przyniosło efek- w polu karnym przyjezdnych.
stadionie w Polanowie, gdzie tów bramkowych. Pierwsi gola To, że sławianie nie strcili goli
miejscowi w obecności około mogli zdobyć jednak gospoda- między 63 i 72 minutą zawdzię300 sympatyków piłki nożnej rze jednak w 33 minucie piłki czają jedynie Mateuszowi Tomprzy słonecznej sprzyjającej po główce Atalskiego poszybo- czykowi, który w znakomitym
grze pogodzie oglądali niezbyt wała obok bramki, a najlepszej stylu obronił strzały Popowicza
ciekawy tym razem pojedy- okazji dla Sławy nie wyko- i Zblewskiego.

W międzyczasie goście przeprowadzili niezwykle szybką
kontrę, ale w efekcie Kozdra
strzelił minimalnie obok bramki. W 72 minucie rzut wolny z
rogu pola karnego wykonywał
Atalski jednak piłka po jego
uderzeniu otarła się o poprzeczkę i wylądowała za bramką.

Na stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sławnie
rozegrano czwartą rundę X
edycji Sławieńskich Czwartków Lekkoatletycznych. były
to pierwsze zawody edycji
wiosennej sezonu 20012/2013.
Wśród dzieci ze sławieńskich
szkół z powodzeniem zaprezentowali się uczniowie z SP
Bukowo Polanowskie startujące pod opieką nauczyciela WF
Kamila Popowicza. Mimo sporej odległości od Sławna dzieci
z tej szkoły juz od kilku lat systematycznie startują w sławieńskiej imprezie. Najlepsze wyniki w tej rundzie zanotowali:
* rocznik 2002 i młodsi - bieg
60m, 2. Patrycja Łysko 10.24,
3. Patrycja Olejarczyk 10.40.
Chłopcy: 1. Szymon Milczanowski 9.94, 6. Błażej Atalski
11.05, 7. Dawid Biliński 11.42.
Skok w dal, dziewczęta, 2. Patrycja Łysko 3.14, 3. Patrycja
Olejarczyk 3.09. Chłopcy: 1.
Szymon Milczanowski 3.78, 2.
Błażej Atalski 3.20. Rzut pi-

łeczka palant. 5. Dawid Biliński 35m.
* rocznik 2001: 60m, 2. Zuzanna Kaliniewicz 10,24, 3. Ewa
Kobylska 10,87. Chłopcy: 1.
Krystian Kruk 9,87. 300m, 5.
Jakub Ostrowski 1.03.40. Skok
w dal: dziewczęta, 1. Ewa Kobylska 2,82m, 2. Zuzanna Kaliniewicz 2,50m. Chłopcy: 1.
Krystian Kruk 3,77m, 3. Jakub
Ostrowski 3,53m.
* rocznik 2000 bieg 60m - dziewczęta, 2. Klaudia Kaliniewicz
9.87, 5. Julia Gabrysiak 10.14,
9. Paulina Szram 11.90. Chłopcy: 5. Szymon Czekaj 10.14,
7. Hubert Polak 10.40. 300m,
4. Oskar Pencarski 0.58,46.
Skok w dal dziewczęta: 4. Julia Gabrysiak 3,26m, 6. Paulina Szram 3,02m. Chłopcy: 2.
Szymon Czekaj 3,81, 4. Oskar
Pencarski 3,52m. Rzut piłeczką
dziewczęta: 2. Klaudia Kaliniewicz 32,0m, 3. Aleksandra
Wróbel 32,0m. Chłopcy: 1. Hubert Polak 54,0m.
(AL)
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