AKTUALNOŚCI, LUDZIE, WYDARZENIA

Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe

Maj 2012 r.

Nr 5/2012

Polanów
Bożenice
Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
Gołogóra
Jacinki
Karsinka
Kępiny
Komorowo
Kościernica

Krąg
Krytno
Nacław
Nowy Żelibórz
Powidz
Rekowo
Rosocha
Rzeczyca
Sowinko
Stary Żelibórz
Świerczyna
Warblewo
Wielin
Wietrzno
Żydowo

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Majowe uroczystości

Rozstrzygnięto konkursy
na dyrektorów szkół
W dniach 21-22 maja br. Komisje Konkursowe
powołane przez Burmistrza Polanowa wyłoniły
kandydatów na dyrektorów:
- Szkoły Podstawowej w Bukowie - Pani
Regina Pooch
- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Żydowie - Pani Katarzyna Filipowicz
- Szkoły Podstawowej w Polanowie - Pan
Sławomir Wruszczak
- Przedszkola Gminnego w Polanowie Pani Elżbieta Sekuła
- Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie Pani Aleksandra Kalinowska
Burmistrz Polanowa powierzy wyłonionym kandydatom stanowiska od 1 września 2012r. na
okres 5 lat szkolnych.
Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy, a członkom komisji dziękujemy za udział w
pracach komisji.

Polanów

Wizyta tybetańskiego mistrza
Trzeci maja jest dla wszystkich Polaków ważnym świętem narodowym. Z tej właśnie okazji niemal
wszystkie szkoły w naszej gminie przygotowały uroczyste apele, które miały przypomnieć uczniom,
wszystko to, co powinni wiedzieć na temat Konstytucji 3 Maja. Patriotyczny charakter uroczystości podkreślały stroje galowe i dźwięki hymnu państwowego. O uroczystościach tych wewnątrz numeru.
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Nowe place już cieszą dzieci

W ostatnim tygodniu maja, w domu kultury gościł mistrz tybetański Nyima Dakpa Rinpocze, który wygłosił wykład „Święte góry Tybetu”.
Wizyta gościa związana była z budową ośrodka
medytacyjnego Instytutu Sardza Ling w Żydowie.
Wybór tego miejsca podyktowany został pięknym naturalnym otoczeniem lasów. Zasadniczym
celem budowy ośrodka jest stworzenie miejsca
sprzyjającego głębokiej relaksacji, wkomponowanego w otoczenie w sensie geograficznym i
społeczno – kulturowym. Zgodnie z tybetańska
tradycją ekologii traktującej ziemię z szacunkiem,
ośrodek zawsze będzie otoczony naturą.
Wykład, który wygłosił Rinpocze w dużej mierze odnosił się do naszego naturalnego otoczenia. Mistrz zwrócił uwagę, że żyjemy w pięknym
nieskażonym środowisku i to z lasów, gór, wody,
słońca powinniśmy czerpać energię. Powinniśmy
przekazywać ją innym ludziom, bo ile sami damy,
tyle otrzymamy.
Podczas spotkania z mistrzem można było skosztować pysznych ciasteczek upieczonych z naturalnych składników oraz napić się herbaty o dość
wyrafinowanym smaku.
Przybliżając naszej społeczności kulturę
tybetańską zapraszamy do obejrzenia wysta-

wy „Śladami Tybetu”. Na ekspozycję składają się
oryginalne przedmioty używane podczas modlitw
i różnych rytuałów: młynki modlitewne, male
(różańce), thanki – rodzaj malowanego lub haftowanego zwoju o tematyce religijnej. To tylko
kilka przedmiotów wartych obejrzenia, jest ich
znacznie więcej, do których poznania serdecznie
Państwa zapraszamy.
Wystawa udostępniona jest do końca czerwca
w go dzinach otwarcia domu kultury.
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Nowy plac zabaw w Jacinkach już służy
dzieciom
O kolejne 10 placów zabaw wzbogaciła się
gmina Polanów. Warte ponad 226 tys. zł powstały w Chociminie, Garbnie, Gołogórze, Jacinkach, Karsinie, Krytnie, Powidzu, Rekowie,
Rososze i Sowinku.
Zostały wybudowane w ramach programu „Lider” za dotacje uzyskane z Unii Europejskiej. Już w najbliższym czasie zostaną
przekazane w opiekę i zarząd radom sołeckim, tych miejscowości, w których się znaj- Krągu i Buszynie. Z kolei place w Rzeczycy
dują lub Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Wielkiej i Kościernicy mają być powiększone
Sportu(tam, gdzie są świetlice).
i doposażone.
W poprzednim roku zbudowane zosta- - Obiekty muszą mieć gospodarza, dlatego
ły place zabaw w Polanowie, Domachowie, po wybudowaniu zostaną przekazane radom
Świerczynie, Bukowie, Dadzewie i Żydowie, sołeckim lub POKiS-owi – mówi Piotr Górniak,
w 2013 r. planowane są takie obiekty w wiceburmistrz Polanowa.

Lasy otwarte dla wszystkich

Plener artystyczny, rekreacyjne zabawy
dla najmłodszych i dorosłych, a także
poznawanie walorów przyrodniczych okolic
Polanowa - bardzo atrakcyjnie zapowiada
się program tegorocznych Dni Otwartych
Lasów Państwowych.
Już teraz zaprasza nań Nadleśnictwo Polanów.
Cykl imprez zacznie się już 31 maja w Żydowie, gdzie planowany jest Drugi Plener Plastyczny.
Miejscem imprezy będzie Punkt Edukacyjny „Winniczek” Rozpoczęcie godz. 10.00, zakończenie
godz. 14.00. Udział w imprezie potwierdziło ponad 170 reprezentantów kilkunastu szkół z terenu
powiatu Koszalin i Sławno.
Na 1 czerwca od godziny 8:15 przewidziano
Marsz Przedszkolaka na Świętą Górę Polanowską.
Udział bierze 288 przedszkolaków z kilku przed-

szkoli z powiatu koszalińskiego.
Z kolei 2 czerwca odbędzie się Marsz Nordic Walking „Dbając o posturę poznaję naturę”.
Miejsce imprezy – okolice Żydowa. Rozpoczęcie i
zakończenie marszu w punkcie edukacyjnym Winniczek. Początek imprezy godz. 9:00, planowane
zakończenie godz. 15:15.
Równocześnie ze wspomnianymi wyżej imprezami, w okolicy Rzeczycy od 1 do 3 czerwca trwały
będą IV Dni Różnorodności Przyrodniczej. W ich
trakcie pracownicy Nadleśnictwa z grupą specjalistów i miłośników przyrody rozpoznawać będą
świat roślin i zwierząt torowisk na Gołogórze,
Jezioro Bobięcińskiego, Jeziora Szpitalnego, okolic rzeki Pustynki. Rozpoczęcie imprezy godzina
10:00 leśniczówka łowiecka Rzeczyca.
Serdecznie zapraszamy. (r)
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Nowe stawki
za wodę i ścieki

Od 1 czerwca nastąpią zmiany stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Stosowną
uchwałę, już w marcu podjęła Rada Miejska w Polanowie. Poniżej nowa taryfa opłat:
1. Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodę:
a) 3,39 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla odbiorców
wody opomiarowanych za pomocą wodomierzy,
b) 3,67 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla odbiorców
nieopomiarowanych, rozliczanych ryczałtowo.
2. za 1 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacji sanitarnej:
1) 5,48 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla wprowadzających ścieki bytowe,
2) 5,48 zł netto, plus obowiązujący podatek VAT - stawka dla
wprowadzających ścieki komunalne o dopuszczalnych stężeniach: BZT 5 - 416 mg/dm3, Fosfor ogólny - 12,6 mg/dm3, Azot
ogólny - 63 mg/dm3 z tym, że
a) Przy przekroczeniach dopuszczalnych norm stawka za m3
ścieków wzrasta o:
- 0,0131 zł/mg netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla BZT
5,
- 0,4349 zł/mg netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla Fosforu ogólnego,
- 0,0870 zł/mg netto, plus obowiązujący podatek VAT - dla Azotu
ogólnego.
b) Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji dotyczy więcej niż jednego wskaźnika określonego w ppkt a, opłata
będzie naliczana tylko za jeden wskaźnik, którego przekroczenie
procentowe będzie największe.
Zgodnie z uchwałą taryfa powyższa obowiązywać będzie od
1.06.2012 r. do 31.05.2013 r.
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Tydzień
dla Zdrowia
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Trening kompetencji
i umiejętności społecznych

Podczas obrad omówione zostały kwestie stanu dróg
publicznych na terenie gminy
Polanów – zarówno gminnych,
powiatowych, jak i wojewódzkich, oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, upowszechniania kultury i
sportu na naszym terenie. Poruszony został także temat zasobów pomocy społecznej. Radni
wysłuchali też sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi

Ćwiczyli
dystrybucję jodu
„Preparat 2012” to kryptonim
ćwiczeń prowadzonych w
dniach 23 – 24 maja na terenie
powiatu koszalińskiego. Ich
istotą była realizacja zadań operacyjnych ujętych w Planach
Operacyjnego Funkcjonowania.
W ćwiczeniach na terenie gminy Polanów po za Urzędem
Miejskim w Polanowie uczestniczyły również wszystkie
instytucje i jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane
przez Burmistrza Polanowa tj.
Zespół Opieki Zdrowotnej w
Polanowie, Zespół Ekonomicz-

no Administracyjny Oświaty w
Polanowie, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Polanowie,
Kulminację ćwiczeń
stanowiła dystrybucja preparatu ze stabilnym jodem. Oczywiście, na potrzeby ćwiczenia nie
użyto prawdziwego preparatu a
jego zamiennik czyli cukierki,
które rozdysponowano w Szkole Podstawowej w Polanowie.

25.06.2012r. (Poniedziałek) godzina 10.00 Świetlica w Rzeczycy Wielkiej
26.06.2012r. (Wtorek)
godzina 10.00 Ośrodek
Zdrowia w Żydowie
27.06.2012r. (Środa)
godzina 10.00 Świetlica w
Bożenicach
28.06.2012r. (Czwartek)
godzina 10.00 Świetlica w
Kościernicy
29.06.2012r. (Piątek)
godzina 10.00 Polanowskie Centrum Zdrowia w
Polanowie

W dniach od 11 do 13 maja
2012r. beneficjenci projektu
po raz drugi uczestniczyli, tym
razem wraz z rodzinami, w
wyjazdowych warsztatach, zorganizowanych również w Chłopach. Celem było zapoznanie z
procesem komunikacji i rozwijanie tych umiejętności w praktyce. Ważnym elementem zajęć
była również praca w zespole
oraz zintegrowanie grupy.
Podczas, gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach, ich dzieci
spędzały czas pod okiem wykwalifikowanych opiekunów
na grach i zabawach. Dzieci
miały również szansę wykonać
własnoręcznie piękne i niepowtarzalne dekoracje metodą
decoupage, malowały na szkle,
nauczyły się sposobu pakowania upominków.
Kolejny wyjazd w ramach
warsztatów planowany jest w
miesiącu wrześniu 2012r.

Wiosenny Piknik Folk
W sobotę 19 maja plac przy
Szkole Podstawowej w Jeleniu
zamienił się w miejsce umajone kwiatami, zapełnione strojami, śpiewem i tańcami regionu
Pomorza Zachodniego.
Spotkały się tam zespoły
ludowe, w tym także zespoły
śpiewacze działające przy Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu, aby podzielić się swoim
dorobkiem artystycznym podczas II Regionalnego Przeglądu
Zespołów Śpiewaczych i Kapel
pn. „Wiosenny Piknik Folk”.
Gospodarze przygotowali poczęstunek dla zebranych
gości. Wspaniałe wyroby, począwszy od smalcu i ogórków,
poprzez grochówkę oraz słodkie wypieki, zachwycały podniebienia degustujących gości.
Impreza nie miała charakte-

ru konkursu.
Na zakończenie odbył się
wspólny występ, podczas któ-

www.polanow.pl
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Pierwszy taki plener

działalność pożytku publicznego” w roku 2011.
Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące nieruchomości
położonych na terenie miasta
i gminy. Ponadto obniżono
wysokość wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego,
zmieniono Statut Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Oświaty w Polanowie, zatwierdzono sprawozdanie finansowe
Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Polanowie za 2011 rok i nadano
tytuł „Honorowego Obywatela
Gminy Polanów” Wolfgangowi
Kunertowi.

Wofgang Kunert

Wyróżnili naszego strażaka

Spotkania w ramach
Tygodnia dla Zdrowia
odbędą się w następujących placówkach:

Samorząd
obradował

17 maja odbyła się XVIII sesja
Rady Miejskiej.

Wydarzenia

Warblewo

Polanów

Gmina Polanów

Wzorem lat ubiegłych, w
czerwcu, zostanie zorganizowany przez ZOZ Polanów ,w koordynacji z
Urzędem Miejskim w Polanowie , "Tydzień Dla Zdrowia". W tym roku Tydzień
dla Zdrowia przypadnie w
dniach 25. - 29 czerwca.
Ideą przewodnią Tygodnia
jest możliwość przybliżenia mieszkańcom Miasta i
Gminy Polanów wiedzy o
problemach zdrowotnych,
które wcześnie zdiagnozowane mogą być skutecznie leczone. W tym roku
tematyką wiodącą będą
trzy rodzaje problemów
zdrowotnych. Cukrzycajej wczesne wykrywanie
Miejsko – Gminny Ośrodek
i leczenie. Także wiedza
Pomocy Społecznej w Polanoo powikłaniach zdrowotwie od 2008r. uczestniczy w
nych w przypadkach nie le- projekcie systemowym „Poczonych lub traktowanych
mocna dłoń plus” współfinanprzez chorych w sposób
sowanym przez Unię Europej"beztroski". Drugim pro- ską w ramach Europejskiego
blemem wiodącym będzie Funduszu Społecznego.
Świnoujście
W ramach tegorocznej edyprzewlekła
obturacyjna
choroba płuc. Choroba ta cji projektu zakwalifikowano
ma związek z paleniem 19 beneficjentów ostatecznych.
z grupą projektową beneficjentytoniu, także przebywa- Dwie z tych osób kontynuują ci poznali planowane działania
działania projektowe po raz
niem w środowisku ludzi trzeci, ponieważ podjęły na- i poznali terminarz najbliższych
palących. Trzecim
pro- ukę w szkołach ponadgimna- działań. Największą uwagę poblemem wiodącym będzie
zjalnych. Dwie osoby zostały święcono planowanym wyjaznadciśnienie tętnicze. Ta zakwalifikowane do projektu dowym warsztatom kompetencoraz bardziej powszech- ponownie jako powracające, cji i umiejętności społecznych,
aby umożliwić im aktywizację które odbędą się trzykrotnie na
na choroba jest wynikiem
przestrzeni całego roku.
w znacznym stopniu trybu zawodową.
W ramach cyklu w dniach od 24
W
dniu
13
kwietnia
2012r.
odżycia, niskiej aktywności
do 26 kwietnia 2012 w Ośrodfizycznej oraz nawyków było się spotkanie informacyjno ku Wypoczynkowo-Rehabilita–promocyjne, podczas którego
dietetycznych. W ramach zespół projektowy przedstawił cyjnym ,,Ledan” w Chłopach
prowadzonych działań bę- założenia i cele projektu ,,Po- odbył się pierwszy z trzech
dzie możliwym spotkanie
mocna dłoń plus” na rok 2012. zaplanowanych wyjazdów. Cez personelem medycznym, Spotkanie dało możliwość miłe- lem tego działania jest poprawa
który wstępnie oceni pro- go i produktywnego spędzenia funkcjonowania naszych beblemy zdrowotne, ukierun- czasu. Tego samego dnia do- neficjentów ostatecznych oraz
radca zawodowy przeprowadził ich otoczenia poprzez wsparcie
kuje dalsze postępowanie
konsultacje
z beneficjentami. oraz podnoszenie kompetencji
medyczno-lecznicze. ZaMieli oni możliwość zdobycia i umiejętności społecznych jak
praszamy wszystkich tych,
wiedzy na temat różnego rodza- również rozwój i doskonalenie
którzy ciągle "nie mają ju metod poznania swoich moż- umiejętności interpersonalnych
czasu dla zdrowia" i odkła- liwości, by w przyszłości jak niezbędnych przeciwstawianiu
Duże wyróżnienie spotkało druha Grzegorza Szkołudę, naczel- dają swe problemy zdro- najlepiej aktywnie zaistnieć na się sytuacji bezradności i wywotne "na jutro". Tydzień rynku pracy. Podczas spotkania kluczeniu społecznemu.
nika OSP Polanów podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia
Strażaka w Świnoujściu. Jako jedyny z terenu powiatu ko- będzie służyć tym, którzy
zawsze mają do zdrowia…
szalińskiego został on odznaczony Złotym Znakiem Związku
Jeleń
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
"za daleko. "

Polanów
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rego została wykonana piosenka pt. „Upływa szybko życie”.

– ur. 7 kwietnia 1954 w Braunschweig / Dolna Saksonia /Niemcy,
od 1983 mieszkaniec Gedern w Hesji, żonaty, troje dzieci, od
2003 roku prowadzi działalność. Od ponad 12 lat aktywnie
wspiera kontakty pomiędzy gminami Polanów i Gedern. Wspierał merytorycznie obchody 700-lecia Polanowa (czerwiec 2010r.),
kiedy to miastu i św. Górze Polanowskiej zostały przekazane relikwie Apostoła Pomorza św. Ottona z Bambergu.
W roku 2001 był współzałożycielem Stowarzyszenia
Partnerskiego Gedern-Polanów, którego celem jest budowa różnego rodzaju kontaktów pomiędzy dwoma gminami. Wolfgang
Kunert był inicjatorem budowy miejsca pamięci o nazwie „Platz
Polanów” w Gedern, którego oficjalne poświęcenie nastąpiło w
maju 2008 r.
Wolfgang Kunert to współinicjator kontaktów pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi obu miast (od 2001) oraz
jeden z pomysłodawców wymiany młodzieży pomiędzy Gesamtschule Gedern a Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie (2011).

Artyści i gospodarze podczas wernisażu. Od lewej – Mariusz-Chamier-Ciemiński, Katarzyna Mażulis, Ewa Bogucka-Pudlis,Krystyna Hrehorowicz, Anna Sieńkowska-Grynko,
Wiesława Kurowska, Kazimierz i Mirosława Otulakowscy, Longina Stańczak, niżej – Waldemar Jarosz(komisarz pleneru), Waldemar Zyśk, Aleksander Majerski.
Po prawej: Kazimierz Otulakowski oraz jego rzeźba – wizerunek św.Huberta
Właściciele Dworu w Warblewie – Katarzyna Mażulis
i Mariusz Chamier-Ciemiński
o takim plenerze marzyli od
dawna. O pomoc w organizacji a szczególnie w dotarciu
do artystów zwrócili się do
koszalińskiego artysty malarza, założyciela formacji artystycznej Group4 – Waldemara
Jarosza. On zaś również od
kilku lat planował zorganizo-
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Spotkanie z literatem

wanie pleneru „końskiego”.
Szukał tylko odpowiedniego
miejsca. Gospodarstwo agroturystyczne w Warblewie
okazało się miejscem idealnym. A ponieważ gospodarze
dysponowali lipowym, wysezonowanym drewnem – postanowiono, że będzie to plener malarsko-rzeźbiarski.
Na 10 dni przyjechało do
lasów polanowskich dziewięcioro artystów. Byli to
rzeźbiarze – Kazimierz Otulakowski z Koszalina i Aleksander Majerski z Limanowej
oraz malarze – Waldemar
Jarosz(Koszalin), Wiesława

Kurowska(Koszalin), Anna
SieńkowskaGrynko(Poznań),
Ewa
Bogucka-Pudlis(Gdańsk),
Waldemar Zyśk(Bydgoszcz),
Stefan Gargała(Szczecin) i
Krystyna Hrehorowicz(Bytów).
Natychmiast
ujęła ich uroda miejsca –
urokliwy staw

Żydowo

Coraz bliżej celu

25 kwietnia 2012r. w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie odbyło się kolejne spotkanie
dla Seniorów. Tym razem był to autorski wieczór z Jerzym Żelaznym
– naszym polanowskim pisarzem,
autorem wielu książek, felietonów,
reportaży. Temat tego spotkania
przebiegał ph.: „Polanów – moje
inspiracje literackie”. Spotkanie to
połączono z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich,
które zostało ustanowione w 1995
roku przez UNESCO jako doroczne święto, obchodzone 23 kwietnia.
Pomysł organizacji tego święta
zrodził się w Katalonii, gdzie
jest ono hucznie obchodzonym
świętem narodowym, - dniem jej
patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie
z wieloletnią tradycją
obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi
symbolizować krew pokonanego
przez Św. Jerzego smoka. A kobiety z czasem zaczęły odwzajemniać
się podarunkami w postaci książek.

W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, który zawsze bierze udział
w spotkaniach z seniorami. Miłym
akcentem był występ zaproszonych
przez pełnomocnika Burmistrza d/s
profilaktyki Henryka Zabrockiego pianistki i skrzypaczki ze Szkoły
Muzycznej
z Koszalina,
które zaprezentowały uczestnikom
spotkania utwory muzyczne świa-

towej klasyki.
Spotkanie przebiegało w bardzo
miłej atmosferze. Z wielkim zainteresowaniem słuchano ciekawych
opowieści literata. Na zakończenie
Pan Żelazny wręczył zainteresowanym swoją książkę „Ucieczka na
kogucie” – oczywiście z dedykacją
i autografem autora.
Bożena Wruszczak
Zdjęcia: BPMiG

Radości i Uśmiechu
na twarzach,
samych słonecznych dni
oraz mnóstwa prezentów
z okazji Dnia Dziecka
wszystkim naszym milusińskim
.

Zyczy
Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa

Przy Szkole Podstawowej
w Żydowie powstaje parking, który w założeniu ma
poprawić bezpieczeństwo
uczniów i organizację pracy
szkoły. Już od dłuższego czasu Violett Ciok-Malinowska
stara się o pozyskanie środków na tę inwestycję. Do tej
pory udało się wyciąć część
drzew ze szkolnego parku.

Teraz dzięki życzliwości
wielu osób szkoła otrzymała gruz, który jest niezbędny do utwardzenia podłoża
pod parking. Zakupione
zostały także kołki, które
wyznaczają teren parkingu.
Następnym krokiem będzie
znalezienie sponsora na zakup siatki ogrodzeniowej.

pełen żab, rozległe łąki z
pasącymi się końmi różnych
maści i ras ale spokojnych i
chętnie do zdjęć oraz obrazów
pozujących. Wszyscy artyści
po kilku godzinach przy sztaludze wędrowali po okolicy
– lasach, łąkach, polach, wąwozach. Zawsze towarzyszyły
im wierne psy – Buba, Grom
i Goofi.
Podczas pleneru powstało
blisko trzydzieści obrazów w
technice oleju i akrylu na płótnie i trzy rzeźby plenerowe(w
tym wizerunek św.Huberta).
Tematy to oczywiście konie,
staw ale i kwiaty z łąk, dwór
warblewski i zabudowania gospodarskie. Ile powstało zdjęć,
które zapisały urodę okolic
Warblewa - nikt nie policzy.
Każdy z twórców zostawił po
jednej lub dwie prace właścicielom dworu, czyniąc być
może zaczątek warblewskiej
galerii.
Plener trwał w dniach 17-27
maja br. Wernisaż wystawy
poplenerowej odbył się 26
maja zamieniając na kilka
godzin podwórze przy Dworze w galerię sztuki. Na wernisaż przybył m.in. Zastępca
Burmistrza Polanowa – Piotr
Górniak. Rozmowy z artystami były gorące, obrazy i
rzeźby takie, że kto wie, może
od tego pleneru kalendarz Polanowa wzbogaci się o nową,
cykliczną imprezę.
Dana Jurszewicz
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Tydzień Bibliotek

Polanów
W dniach 8 – 15 maja 2012 w ca- w ostatnich kilku latach dyskusje
łym kraju obchodzono IX Ogól- oraz akcje czytelnicze i społeczne
nopolski Tydzień Bibliotek. Tego- wyraźnie ożywiły zainteresowanie
roczne hasło – „Biblioteka ciągle bibliotekami.
w grze” wpisuje się w sportową Hasło Tygodnia Bibliotek 2012
atmosferę, jest nawiązaniem do „Biblioteka ciągle w grze” pozwala
piłkarskiego EURO, ale także po- w różnych formach pokazać pozyzwala uświadomić miejsce biblio- tywne zmiany, które zachodzą w
tek w społecznej infrastrukturze. naszych placówkach. Biblioteki
Systematycznie prowadzona auto- były, są i będą zawsze w grze na
matyzacja zbiorów, wiele nowych mapie kultury, bo przecież książka,
lub zmodernizowanych budynków, z którą większość kojarzy bibliotewprowadzenie do zbiorów nowych kę, to oferta uniwersalna.
nośników treści i bogata oferta W akcję włączyły się nasze biblioform upowszechniania czytelnic- teki Polanowskie. W ramach Tytwa powodują, że usługi bibliotek godnia Bibliotek odbyło się wiele
są na coraz wyższym poziomie i atrakcyjnych zajęć edukacyjnych
zyskują uznanie rzeszy odwiedza- i kulturalnych skierowanych do
jących je czytelników. W grze jaka dzieci i młodzieży z terenu gminy
się toczy o uczestnictwo
w Polanów.
aktywnym działaniu społecznym Biblioteka w Polanowie zorganizobiblioteki dysponują wszechstron- wała zajęcia głośnego czytania dla
nością udostępnianych zbiorów, przedszkolaków ph.”Piłkarz Tolek
skierowanych do różnych grup i Franklin grają w piłkę nożną”, dla
odbiorców, różnorodnością form dzieci z zerówki przeprowadzo(zbiory tradycyjne, elektroniczne, no zajęcia bezpiecznego Internetu
z pogadanką
narzędzia internetowe)
i coraz połączonego
lepszymi warunkami lokalowymi. ph. „Owce w sieci”. Klasy czwarte
w
Pokazuje również, jak prowadzone szkoły podstawowej

Polanów

Jak piegża zażerała rzeżuchę
ze zszarzałym niedźwiedziem

W ramach Tygodnia Bibliotek,
filia biblioteczna w Bukowie i
Nacławiu przygotowała wiele
ciekawych atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Na podkreślenie zasługuje turniej sportowo – wiedzowy ”
EURO 2012” zorganizowany
dla uczniów szkoły podstawowej w Bukowie i Nacławiu.
Zwrócono uwagę na państwa
biorące udział w mistrzostwach
Europy w piłce nożnej. Odbył
się także konkurs plastyczny
dla kl. I-III na najładniejszy plakat dotyczący Euro 2012, pasoBukowo
wanie na czytelnika uczniów
kl.”0”, spotkanie przy książce Wspólnie przeglądano aktualne osób. Za udział
Polanowie wzięły udział w spotka- z najaktywniejszym dorosłym i archiwalne zdjęcia i materiały w zajęciach dzieci otrzymały
niu autorskim z Jerzym Żelaznym czytelnikiem. Przygotowano filmowe w Internecie na temat nagrody książkowe, piłki, gry
– literatem z Polanowa, który głów- również kiermasz używanych sportu głównie piłki nożnej.
sportowe i dyplomy.
nie omówił legendy Polanowskie z książek i kolorowych czasoBarbara Kochańska-Krawiec
W Tygodniu Bibliotek w obu
zdjęcia: Alicja Ślusarczyk
jego książki „Duchy Polanowskich pism oraz wystawkę literatury
filiach wzięło udział około 300
Wzgórz”. Dla klas szóstych zorgao sporcie,
nizowano turniej edukacyjny „Jewzięła grupa przedszkolna
den z dziesięciu”. Uczniowie klasy
trzeciej Gimnazjum wzięły udział
dla której przygotowano paw quizie literackim ph. ”Euro Quiz
sowanie na czytelnika. Poza
2012” oraz w kampanii „Biblioteka
tym przeprowadzono również
– miejsce bezpiecznego Internetu”
zajęcia plastyczne dla kl. I pt.
–jak bezpiecznie korzystać z sieci „EURO oczami dziecka” oraz
zajęcia edukacyjne w Internecie z
turniej literacki pt. „W krainie
Ewą Farną. W Tygodniu Bibliotek
bajek”
dla kl. IV. Natomiast dla
ogółem udział wzięło około 350
klasy
II
i III zorganizowano
osób.
zajęcia komputerowe pt. „MaPonadto z okazji Dnia Bibliotekatematyka na wesoło” w którym
rza odbyło się uroczyste spotkanie
dzieci wykazywały się wiedzą
z pracownikami Biblioteki w
z zakresu matematyki.
Polanowie i filii bibliotecznych
w Bukowie, Nacławiu i Żydowie.
Za udział w zajęciach dzieci
W uroczystości uczestniczył z-ca
otrzymały nagrody książkowe,
Żydowo
burmistrza Piotr Górniak, który
dyplomy i inne nagrody pociew imieniu Burmistrza Polanowa Filia biblioteczna w Żydowie ganizowano quiz „Co wiesz o szenia. Łącznie udział w zajęzłożył wszystkim bibliotekarzom w ramach Tygodnia Bibliotek EURO 2012?” dla kl. V i kl. VI, ciach wzięło 67 uczniów.
2012 przeprowadziła zajęcia w którym uczniowie wykazyżyczenia z okazji ich święta.
Alicja Piasecka
dla dzieci ze szkoły podstawo- wali się wiedzą na temat sportu.
Bożena Wruszczak, fot. BPMiG
wej. W pierwszym dniu zor- Następnie udział w zajęciach

Świętowaliśmy 3 maja
Polskich w Polanowie zgromadzili się na uroczystym apelu, aby
uczcić jedno z najważniejszych
świąt narodowych - rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na wstępie, prowadzący spotkanie,
Dyrektor Szkoły p. Jacek Jachimowski zwrócił uwagę zebranym
na uniwersalne i ponadczasowe
sformułowania i wartości tego
aktu ustawodawczego. Uczniowie z klasy II B pod opieką p. D.
Bukowskiej, p. T. Kawalca oraz p.
M. Pusz zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny pt." Po co nam

historia? ", który stanowił refleksję
nad wymiarem dzisiejszego patriotyzmu. Uroczystość przebiegała w
podniosłej atmosferze.
ZSP Polanów
30 kwietnia 2012r. w auli ZSP
Polanów odbyło się przedstawienie z okazji Konstytucji 3 Maja.
Dziewczęta z klasy II pod opieką
Pana Artura Dropko przygotowały
poruszający występ o uchwaleniu
przez Polskę Konstytucji. Była to
odmienna lekcja historii, dzięki
której dowiedzieliśmy się wiele o
losach ówczesnej Polski.

ZAPROSZENIE

Po raz piąty mieszkańcy ziemi polanowskie wzięli udział w Gminnym
Dyktandzie Ortograficznym o tytuł
Mistrza Ortografii Ziemi Polanowskiej. Patronat nad konkursem objął
burmistrz Miasta i Gminy Polanów,
pan Grzegorz Lipski, który ufundował puchar dla zwycięzcy dyktanda.
W rywalizacji o tytuł mistrza wzięło udział osiemnaścioro uczestników. Pewną odmianą był fakt
przeprowadzenia konkursu podczas II Majówki Gimnazjalnej,
imprezy zorganizowanej przez
Radę Rodziców naszej szkoły. A oto zwycięzcy dyktanda:

I miejsce i tytuł "Mistrza Ortografii Ziemi Polanowskiej 2012"
otrzymała pani Beata Jurczak
II
miejsce
zajęła
pani
Agnieszka
Osadowska
III miejsce zajął pan Roman Tucki
Zwycięzcy otrzymali również nagrody pieniężne oraz pamiątkowe
dyplomy. Pani Beata Jurczak jest
niekwestionowanym mistrzem ortografii, gdyż po tytuł "Mistrza Ortografii Ziemi Polanowskiej" sięgnęła piąty raz z rzędu. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za udział
i zapraszamy za rok.

Organizatorzy oraz ks. Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca N.M.P. w Bukowie mają zaszczyt
zaprosić na
dumy z dokonań naszego narodu.
SP Bukowo
XI
FESTYN
PARAFIALNY,
Trzeci maja jest dla wszystkich SP Polanów
który
odbędzie
się
w
Bukowie
dnia 17.06.2012r.
Polaków ważnym świętem narodo- Tuż przed długim majowym weekwym. Z tej właśnie okazji klasa V endem w Szkole Podstawowej w
Rozpoczęcie Mszą świętą o godz.11.00.
przygotowała apel, który przypomniał uczniom Szkoły Podstawowej
w Bukowie wszystko to, co powinni pamiętać na temat Konstytucji 3
Maja. Patriotyczny charakter uroczystości podkreśliło na początku
wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
Uroczystość
ta
miała
na
celu nie tylko przypomnieć
uczniom
historię,
zapoznać
z głównymi postaciami i okolicznościami powstania pierwszej
polskiej konstytucji, ale przede
wszystkim miała za zadanie rozbudzanie uczuć patriotycznych i

Polanowie odbyły się dwa uroczyste apele. Grupa dzieci z klasy IVb
W programie m.in.:
i IVc przypomniały, dlaczego świę*
tujemy 1 maja – SWIĘTO PRACY, Loteria fantowa
2 maja – ŚWIĘTO FLAGI, 3 maja – * Licytacje
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZE- * Konkursy
CIEGO MAJA. Chłopcy z klasy * Bufet (kawa, herbata, ciasto)
IVc w rytmie rapu przedstawili sy* Wiele smacznych potraw (pieczony dzik, krokiety, pierogi,
tuację Polski w XVII i XVIII wieryba, rożen, zapiekanki, pizze, itp.)
ku. Usłyszeliśmy też kilka pieśni
*
Strzelanie
z łuku i wiatrówki
patriotycznych. Apel przygotowały
wychowawczynie klas IVb i IVc p. * Malowanie twarzy
A. Kamowska i p. J. Brancewicz. * Oprawa muzyczna
Gimnazjum Polanów
* Inne atrakcje
W dniu 8 maja 2012 roku uczniowie Gimnazjum im. Noblistów GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ I MIŁĄ ATMOSFERĘ
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Wydarzenia

DLA KOCHANYCH RODZICÓW

widowiskowej POKiS-u.
Był to niezwykle ważny
dzień w życiu przedszkolaków, które mogły pokazać jak bardzo kochają
swoich najbliższych. Każda z grup przygotowała
występy w formie wiersza
i piosenki. Po części artystycznej dzieci wręczyły
samodzielnie wykonane
upominki.
Uroczystość
zakończyła się słodkim
poczęstunkiem.
Pięknie udekorowana sala
wypełniona była po brzegi
nie tylko rodzicami przed-

Koszalin

Piosenka Zuzi
spodobała się jurorom
Zuzanna Brzezińska z grupy „Sarenki” reprezentowała polanowskie przedszkole
podczas „VII Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu” w Koszalinie.
Zuzanna wystąpiła na scenie
teatru „Muza” z piosenką pt.
„Mamo, Tato, nie pal proszę !”. Nasza Zuzia została
wyróżniona za wykonanie
piosenki i na prośbę jury
zaśpiewała ją po raz drugi.
Tekst piosenki napisała Anna
Bosak, a muzykę skomponował Wiesław Lebioda. W
konkursie wzięło udział 14
przedszkoli.
Organizatorem
festiwalu
był Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny a celem konkursu była przede
wszystkim
popularyzacja
treści prozdrowotnych poprzez śpiew, taniec i zabawę,
ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu.
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Jak co roku dzieci z Przed- swoich rodziców na uroczyszkola Gminnego w Pola- stość z okazji Dnia Matki i
nowie postanowiły zaprosić Ojca. Odbyła się ona w sali

www.polanow.pl

szkolaków, ale także społecznością lokalną. Odczuwało się świetną atmosferę,
nie zabrakło uśmiechu i łez
szczęścia. Nasze przedszkolaki miały okazję wyrazić
wdzięczność mamie i tacie
za cudowny dar - życie.

Pierwsza pomoc

„Pierwsza pomoc” to temat
spotkania w przedszkolu
przy ul. Dworcowej, podczas
którego dzieci po raz pierwszy mogły zobaczyć ćwiczenia na fantomie. Wspólnie z
paniami liczyły ile razy trzeba ucisnąć klatkę piersiową,
aby przywrócić pracę serca.

Pani ratowniczka Zespołu
Ratownictwa
Medycznego pokazała dzieciom różne sposoby bandażowania,
zakładania opatrunku na
ranę.
Pomysłodawczynią
spotkania była pani Pachorek- mama Igora z grupy
„Sarenki”.

6

Rozmaitości

www.polanow.pl

Polanów

Europrzedszkolaki

Mistrzostwami Europy w
piłce nożnej żyje cała Polska. W przygotowania do
tego wielkiego wydarzenia
włączyły się również dzieci z Przedszkola Gminnego
w Polanowie. Nauczycielki
skorzystały z zaproszenia do
udziału w Ogólnopolskim
Konkursie
Plastycznym
"Europa naszym wspólnym
domem" pod Honorowym
Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Koszalina.
W wyniku oceny zgłoszonych prac przez specjalną
komisję czworo naszych
pięciolatków zostało laureatami. W kategorii ,,Piłkar-

skie podróże EURO 2012"
Piotr Mestek zajął I miejsce,
a Klaudia Borowska III. W
kategorii ,,Barwy Ukrainy"
Zuzanna Brzezińska otrzymała II miejsce, a Kornelia
Malepsza III.
Małym ,,artystom" i ich
opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zwycięzcy
wraz ze swoimi paniami zostali zaproszeni na uroczyste
ogłoszenie wyników konkursu w dniu 18 maja 2012
roku w Szkole Podstawowej
nr 4 w Koszalinie.
Takie działania podejmowane w przedszkolach, to znakomity sposób na promocję
sportu wśród najmłodszych.

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

Polanów

English Days
Od 9 do 16 maja 2012 w Szkole Podstawowej w Polanowie
zapanował niezwykły międzynarodowy klimat. Uczniowie,
już po raz drugi, bawili się językiem angielskim podczas English Days. Przed klasami zostały postawione bojowe zadania,
z których uczniowie wywiązali
się koncertowo. Każda z klas
przygotowała plakat tematyczny o krajach, w których mówi
się po angielsku. Plakaty dotyczyły geografii, oraz zwyczajów
tych krajów. Wszyscy dowiedzieliśmy się np. kto wynalazł
kanapkę, iloma łyżeczkami
posłodzona została Bostońska
Herbatka oraz skąd tak naprawdę pochodzi Halloween. Wraz z
wychowawcami, uczniowie nazwali przedmioty w klasie przy
użyciu anglojęzycznych etykiet.
Widać tu było pracę ze słownikiem, gdyż zasób słownictwa
znacznie wykraczał poza program. Etykiety wykonane były
bardzo starannie i pozostaną w
klasach jeszcze przez jakiś czas.
To jednak nie wszystko. Każda
z klas przygotowała po angielsku i zainscenizowała okrzyk.
Okrzyki zachęcały do dalszej
nauki języków obcych.
Podczas apelu wieńczącego
tegoroczne obchody, wszyscy,
z zerówkami włącznie, wzięli czynny udział w zabawach
konkursowych. Pomimo niesprzyjającej pogody, na boisku było naprawdę gorąco od
śpiewów, okrzyków i dopingu.
Uczniowie śpiewali, odgadywali zagadki, odpowiadali na
trudne pytania i demonstrowali
swoje okrzyki np. „English is
easy!” Mamy nadzieję, że English Days na stałe zagoszczą w
naszej szkole.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2012
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Ostatni dzień w szkole
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Egzamin dojrzałości

Matematyczny Czar Par

Jak co roku w maju uczniowie polskich szkół przystąpili do egzaminu maturalnego. Dnia 4 maja
także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie zaczęli egzamin dojrzałości od
języka polskiego. W tym roku do matury podeszło 23 absolwentów.

„Dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom,
by jutro były warte wspomnień”.
Te słowa Małgorzaty Stolarskiej towarzyszyły uroczystości zakończenia roku oraz
ukończenia szkoły przez
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie, która odbyła się 27
kwietnia 2012 roku w auli
ZSP w Polanowie. W tej, odbywającej się po raz ósmy w
historii szkoły uroczystości,
uczestniczyli wraz z nauczycielami i uczniami ZSP zacni
włodarze miasta w osobach
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej w Polanowie, Pana
Józefa Wilka oraz Zastępcy
burmistrza Polanowa, Pana
Marzena Ziemiańska
Piotra
Górniaka. Z zaproszeEwa Hełminiak
nia skorzystali również inni
goście –Dyrektor
Biblioteki
OGŁOSZENIE
Publicznej
w
O KONKURSIE
Polanowie Pani
Środkowopomorska Grupa Działania Bożena Wruszul. Władysława Andersa 34 pok. 107, czak,
Radny
75-626 Koszalin
Rady Miejskie
serdecznie zaprasza
w
Polanowie,
do udziału w konkursie na Środkowopomorski Pan Roman GiłProdukt Turystyczny
ka oraz rodzice
Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakwielu
absolcyjnego produktu turystycznego regionu Pomorza
wentów
wraz
z
Środkowego, jego promocję oraz wspieranie dziaPrzewodniczącą
łań przyczyniających się do powstawania nowych
Rady Rodziców,
produktów turystycznych.

Oferty należy złożyć w terminie do 30 lipca 2012
roku do godziny 15.00 dostarczając wypełniony
formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik
do regulaminu wraz z krótkim opisem zgłaszanej
oferty oraz innymi materiałami przedstawiającymi
produkt, do siedziby Środkowopomorskiej Grupy
Działania, ul. Władysława Andersa 34 pok. 107,
75-626 Koszalin osobiście lub za pośrednictwem
operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura ŚGD.
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w terminie do
30 września 2012 roku podczas Dożynek Powiatowych.
Obsługę administracyjno – organizacyjną zapewnia Biuro Środkowopomorskiej Grupy Działania,
ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin pok.
107.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Sidorska Specjalista ds. promocji i obsługi projektów, tel. 94 340 24
58, e-mail: fundacja.koszalin@wp.pl
Regulamin i karta zgłoszenia zostały udostępnione na stronie internetowej Środkowopomorskiej
Grupy Działania www.lepszawies.pl
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Panią Ewą Majtka.
Absolwenci A.D. 2012 otrzymali świadectwa ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej
oraz usłyszeli wiele ciepłych
słów i gratulacji od Dyrektora
ZSP w Polanowie, Pana Sławomira Wruszczaka i Burmistrza, Pana Piotra Górniaka.
Gratulowano im osiągniętych wyników oraz życzono
powodzenia na egzaminie
dojrzałości. Tytuł najlepszego absolwenta oraz Nagrodę
Burmistrza z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Polanowie, Pana Józefa Wilka otrzymała uczennica, która w bieżącym roku szkolnym uzyskała średnią ocen
4,85 oraz wzorowe zachowanie, Beata Użarowska. Beata,
oprócz imponującego roweru - Nagrody Burmistrza,
została również wyróżniona
za godne reprezentowanie
szkoły w międzyszkolnych
i ogólnopolskich konkursach
i przeglądach recytatorskich
oraz wyróżniające się czytelnictwo. Wśród innych
nagrodzonych osób znalazły się Dorota Jopek, Marlena Lewandowska, Daria
Nytiacha oraz Natalia Ściesińska. Uczniowie klas III
podziękowali swoim wychowawczyniom - Pani Marioli

Parszczyńskiej oraz Pani
Magdalenie Błaszczeć, które niezłomnie wspierały ich
przez wszystkie lata nauki w
Liceum, oraz wszystkim nauczycielom. Pani Ewa Majtka z ramienia Rady Rodziców wyraziła wdzięczność
p. dyrektorowi i wszystkim
nauczycielom za trud i pełne
zaangażowanie poświęcone
młodzieży oraz możliwość
uzyskania przez nich średniego wykształcenia w ich
rodzinnym mieście. Podziękowaniom oraz życzeniom
towarzyszyły szczere łzy
oraz piękne kwiaty.
Dodatkowych wzruszeń dostarczyła krótka prezentacja multimedialna, na którą
składały się wspomnienia
z trzyletniego pobytu żegnanych absolwentów w
szkole, oraz program artystyczny przedstawiony przez
utalentowane uczennice klasy II pod opieką pani Justyny
Sygi. Oprócz programu artystycznego uczniowie klasy
II przygotowali dla swoich
starszych kolegów upominki,
które pomogą im zachować
wspaniałe chwile z pobytu w
polanowskim liceum, mamy
nadzieję, że właśnie to są te
chwile warte wspomnień…
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Docenili Dance Fusion
Dobrze zaprezentowała się
polanowska grupa taneczna Dance Fusion podczas V
Ogólnopolskiego Festiwalu
Tańca. Organizowany był
on w Lęborku, z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
Grupa Dance Fusion składa się z dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne do
Domu Kultury w Polanowie. W Lęborku otrzymali
wyróżnienie za prezentację
tańca salsa.
W festiwalu wzięło udział
prawie 1000 uczestników z
całej Polski

Henryk Zabrocki:

25 kwietnia w Szkole
Podstawowej w Polanowie po raz czwarty odbył
się międzyszkolny konkurs
„Matematyczny Czar Par”.
Uczestniczyło w nim 20 par
uczniów klas IV i V ze szkół
podstawowych w Bukowie,
Lejkowie i Polanowie.
Konkurs kształtował umiejętność współpracy, a matematyka przeniesiona na
grunt znanych i lubianych
przez wszystkich gier i zabaw stała się źródłem wspaniałej zabawy.
Pary uczniów, przemieszczając się od stolika do
stolika, rywalizowały ze

sobą w następujących konkurencjach: gra planszowa
„Wielki wyścig”, gra w karty matematyczne „Sokole
Oko”, krzyżówka, sudoku,
detektyw, tangram, malowanie liczbami.
W kategorii klas IV zwyciężyli:
I miejsce: Ewa Kobylska i
Natalia Niezgoda – SP Bukowo
II miejsce: Kacper Żuchowski, Jakub Płatek – SP Polanów
III miejsce: Karolina Łopata,
Izabela Janisiak – SP Lejkowo

W kategorii klas V zwycięzcami zostali:
I miejsce: Filip Wójcik, Hubert Siwiecki – SP Polanów
II miejsce: Klaudia Kubicka,
Ola Gawin – SP Lejkowo
III miejsce: Filip Karolak,
Michał Mosakowski – SP
Polanów
Wszystkim gratulujemy.
Ciekawe nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowała Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Polanowie. Serdecznie dziękujemy.
Małgorzata Niezgoda

Nasze rozmowy

Tomasza Flerana
Przemoc w rodzinie – wprowadzenie Taneczna Pasja
pasji. Zafascynowani osobą Ile miałeś w ciągu tych 12

Drogi Czytelniku – jeżeli odpowiesz TAK na chociaż jedno z
niżej przedstawionych pytań
– to istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w
rodzinie.
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
- popycha Cię, szarpie, uderza,
policzkuje?
- poniża, krytykuje, wyśmiewa?
- wyzywa i obrzuca obelgami?
- grozi, że Cię zabije, skrzywdzi
lub zabierze dzieci?
- krytykuje Twoja rodzinę i znajomych oraz próbuje ograniczać
Twoje kontakty z nimi?
- zabiera pieniądze lub każe Ci o
nie prosić?
- niszczy Twoje rzeczy?
- zmusza Cię do robienia rzeczy,
które są poniżające i nieprzyjemne?

- wmawia, że to Ty ponosisz cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na
winę za złe traktowanie?
Pytania te wykorzystałem ich zdrowiu fizycznym lub psyz ulotki wydanej przez Ogólno- chicznym, a także wywołujące
polskie Pogotowie Ofiar Prze- cierpienia i krzywdy moralne u
mocy w Rodzinie „Niebieska osób dotkniętych przemocą.
Pojęcie przemocy zawiera
Linia”
Materiał zawarty w ar- cztery podstawowe kryteria na
tykule w swoich założeniach podstawie, których, najczęściej,
ma uporządkować wiedzę za- rozpoznaje się przemoc w rowartą w zapisach ustawowych dzinie. Są to:
oraz licznych publikacjach o Intencjonalność – działania
przemocy zawartych w wielu osoby stosującej przemoc są
opracowaniach książkowych zamierzone i celowe, ukierunjak również w informacjach kowane najczęściej na zdobyUrzędu Marszałkowskiego Wo- cie kontroli nad drugim czło- Do naszej szkoły (ZSP w
jewództwa Zachodniopomor- wiekiem, czy też wymuszenia Polanowie) uczęszcza nieskiego.
bezwzględnego posłuszeństwa; zwykła, a zarazem skromna
Przemoc w rodzinie – jedno- Dysproporcja sił – brak równo- osoba, którą jest uczeń klasy
razowe albo powtarzające się wagi sił w rodzinie – jedna oso- II LO - Tomasz Fleran. Toumyślne działanie lub zaniecha- ba jest zdecydowanie silniejsza
mek zajmuje się tańcem tonie naruszające prawa lub dobra od pozostałych osób i mając
warzyskim,
tańczy zarówno
osobiste członków rodziny, tj.: tego świadomość wykorzystuje
tańce
standardowe
jak i lamałżonka, wstępnego, zstępne- swoją przewagę;
go, rodzeństwa, powinowatego Naruszenie godności i praw tynoamerykańskie. Trenuje
w tej samej linii lub stopniu, – osoba stosująca przemoc na- już 12 lat. Jego przygoda
osoby pozostającej w stosunku rusza godność innych osób, rozpoczęła się, gdy miał zaprzysposobienia oraz jej mał- poprzez np. deprecjonowa- ledwie 6 lat.
żonka, a także osoby pozostają- nie, poniżanie, wyśmiewanie, Kariera taneczna naszego
cej we wspólnym pożyciu oraz ośmieszanie;
kolegi wiąże się z początkoinnej osoby wspólnie zamiesz- Powodowanie cierpienia i
wą niechęcią do treningów.
kującej lub gospodarującej, w szkód – osoby dotknięte przeJednak ruch i dynamika
szczególności narażające te mocą doznają bardzo bolesnych
osoby na niebezpieczeństwo szkód psychicznych i fizycz- zajęć przekonały Tomasza
do podjęcia kolejnej próby,
utraty życia, zdrowia, narusza- nych.
cdn
która była zalążkiem jego
jące ich godność, nietykalność

naszego "wirtuoza tańca", lat partnerek tanecznych?
postanowiliśmy zadać mu Tomek: Aktualnie mam
czwartą partnerkę.
kilka pytań.
Twoje największe osiągnięIle razy w tygodniu trenu- cia w kraju i poza jego granicami?
jesz?
Tomek: Trenuję od 12 lat, 4 Tomek: W kraju było to wirazy w tygodniu, po 1,5 go- cemistrzostwo w okręgu zachodnio-pomorskim w stylu
dziny.
standardowym. Jeżeli chodzi
Gdzie trenujesz?
Tomek: W klubie Aida w o moje osiągnięcia na arenie
światowej, to jest to 8 miejSzczecinku.
Jak wyglądały Twoje po- sce na mistrzostwach świata
w formacji tanecznych w
czątki z tańcem?
Tomek: Moja przygoda Stuttgarcie oraz 9 miejsce w
rozpoczęła się nietypowo, mistrzostwach Europy forponieważ przyjechałem z macji tanecznych.
rodzicami odebrać siostrę z Jak doszło do tego, że wytreningu i zobaczyłem ko- stąpiłeś w programie mulegę, wygłupiającego się na zycznym "Jaka to melomateracach. Chciałem spró- dia?"?
bować tego samego, wiec Tomek: Trener zaproponował nam angaż w nagraniu
zostałem.
Jaki jest Twój ulubiony ta- i uznaliśmy to za świetną
okazję do pokazania swoich
niec?
Tomek: Definitywnie - walc umiejętności w popularnym
programie.
angielski.
Czy od początku trenujesz
Dziękujemy bardzo za pow tym samym klubie?
Tomek: Nie, 8 lat trenowa- święcenie nam cennego czałem w Koszalinie, a aktual- su i życzymy Ci wielu sukcesów na parkiecie.
nie trenuję w Szczecinku.
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Gmina Polanów

Gryf awansuje z
Żydowo najlepsze w II Turnieju Sołectw
ogromną przewagą
Gryf Polanów już dawno za- tabeli drużyną Nemetonu
pewnił sobie grę w wyższej Strzekęcino.
klasie rozgrywkowej. Na Regionalna Klasa Okręgowa
jedną kolejkę przed końcem Wyniki, 25 kolejka		
zmagań w Regionalnej Kla- Zryw Kretomino - Leśnik/Rossa/Zefir
sie Okręgowej polanowscy II Manowo 1:0, Radew Białogórzyno
- Wrzos Wrzosowo 4:0, Saturn Mielno
piłkarze mają przewagę aż - Błękitni Stary Jarosław 3:0, Gryf Pola9 punktów nad drugim w nów - Bałtyk II Koszalin 4:1, Olimp Gotabeli Zrywem Kretomino. ścino - Nemeton Strzekęcino 16:2, Grom
W ostatnim, w tym sezonie Świelino - Start-Iskra Mokre 3:2, Kotwica II Kołobrzeg - Piast Drzonowo 3:2
meczu na własnym boisku,
Gryf wysoko pokonał dru- Tabela
gi zespół Bałtyku Koszalin 1. Gryf Polanów 25 63 77/23
(4:1). Bramki strzelali: Ryk, 2. Olimp Gościno 25 54 97/39
3. Zryw Kretomino 25 54 74/40
Popowicz,
Wojnarowski, 4. Saturn Mielno 25 43 64/47
Rajkowski, a nasz zespół 5. Leśnik/Rossa/Zefir II Manowo
25 40
60/34
wystąpił w składzie: Panek
-Szkołuda, Rumiński ('46 6. Grom Świelino 25 38 52/55
7. Kotwica II Kołobrzeg 25 40
58/41
Polechoński),
Popowicz, 8. Piast Drzonowo 25 34 65/55
Matuszewski, Wojnarowski, 9. Błękitni Stary Jarosław
25 29
53/61
Gryciuk ('46 Atalski), Ryk
('46 Urbaniec), Bedus, Raj- 10. Bałtyk II Koszalin 25 29 72/55
11. Start-/Iskra Mokre 25 24
40/64
kowski, Bajtek ('80 Olejar- 12. Radew Białogórzyno 24 24 25/56
czyk). Ostatni mecz sezonu 13. Wrzos Wrzosowo 25 15 41/77
Gryf rozegra z ostatnią w 14. Nemeton Strzekęcino 25 5 22/156

W hali widowiskowo-sportowej w Polanowie 1 maja odbył się II Turniej Sołectw o Puchar Burmistrza Polanowa.
Do uczestnictwa w imprezie
zgłosiło się 5 drużyn : z Cetunia, Jacinek, Rzeczycy Wielkiej, Żydowa oraz połączone
siły z Karsiny i Rekowa. W
imprezie dominował Turniej
Piłki Siatkowej, ponadto rozegrano trzy konkurencje spraw-

nościowe: jazda na dziecięcym
rowerze, ruchomy kubek, podaj cegłę. Choć konkurencje
były dość zabawne to jednak
należało wykazać się sprytem
i sprawnością fizyczną. Doping
kibiców wzmacniał siły zawodników i zachęcał do rywalizacji. Na dziecięcym rowerze
najszybciej jeździł zawodnik z
Żydowa, w podawaniu cegły i
dmuchaniu w kubek bezkonkurencyjna okazała się drużyna

Rekowo/Karsina.
Zacięta walka toczyła się w
meczach siatkówki. W finale
spotkały się drużyny z Żydowa
i Cetunia. Ostatecznie zwyciężyła ekipa z Żydowa. Gratulujemy!!!
Pierwsze trzy drużyny wywalczyły Puchar Burmistrza
Polanowa. Wszyscy uczestnicy
Turnieju otrzymali w nagrodę
sprzęt sportowy oraz pamiątkowe dyplomy.

Organizatorem imprezy i fundatorem nagród był Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu przy
współpracy ZEAO w Polanowie.
Ogólne wyniki Spartakiady
przedstawiają się następująco:
I m-ce – Żydowo
II m-ce – Cetuń
III m-ce – Rekowo/Karsina
IV m-ce – Jacinki
V m-ce – Rzeczyca Wielka

Piłka nożna

O Puchar Tymbarku czyli „Z Podwórka na Stadion”
11 maja 2012 r.
uczniowie klas I – III ze
Szkoły Podstawowej w Bukowie wzięli udział w XII
Turnieju Piłki Nożnej „Z
Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku, który odbył
się na boisku sportowym
„Orlik” w Polanowie.
Drużyna dziewcząt i chłopców miała okazję do wspólnych rozgrywek i spotkania
się z koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej
w Polanowie.

Piękna słoneczna pogoda
sprzyjała młodym zawodnikom w piłkarskich zmaganiach. Na boisku dziewczęta znacznie lepiej radziły
sobie z piłką niż chłopcy.
Znacznie częściej atakowały
bramkę przeciwniczek i celniej strzelały gole. Wśród
chłopców, wszystkich zadziwił swoimi umiejętnościami
najmłodszy uczestnik rozgrywek, uczeń klasy I – Kubuś Krakus, który okazał się
bardzo dobrym bramkarzem

i sprawnym piłkarzem na
boisku.
Każdy uczestnik turnieju z
rąk p. Dariusza Kalinowskiego otrzymał pamiątkowy dyplom i gratulacje za
sportowe zachowanie na
boisku.
Najmłodsi
bukowscy
uczniowie mieli okazję miło
i przyjemnie spędzić piątkowe przedpołudnie na pięknym, profesjonalnym boisku
w Polanowie.
Renata Ciubak - Obiała

Wędkarstwo

O tytuł „Mistrza Polanowa”
Badminton

Krasnale zadowoleni

Dobrze spisali się najmłodsi zawodnicy Macedu
Polanów podczas rozgrywanego w Szczecinku turnieju
o Grand Prix Szczecinka
Młodzików,
Młodzików
Młodszych i Krasnali w
Badmintona.

W zawodach udział wzięło
25 zawodniczek i zawodników reprezentujących kluby:
UKS Gwda Wielka, ZKB
„Maced” Polanów i gospodarze „Badminton” Szczecinek.
ZKB „Maced” Polanów reprezentowali w młodzikach
młodszych: Michalina Prendecka, Maciej Kruszyński,
Filip Gryguła, w krasnalach:
Amelia Gryguła i Filip Prendecki. Bardzo dobrze spisali
się nasi zawodnicy zwłaszcza w grach pojedynczych,
wszyscy wywalczyli sobie

miejsce na podium. W grze
pojedynczej w młodziczkach młodszych Michalina
Prendecka zajęła II – miejsce zdobywając sr. medal,
w młodzikach młodszych I
– miejsce zł. medal wywalczył Maciej Kruszyński na
III – miejscu z br. medalem
uplasował się Filip Grygu-

ła. W grach pojedynczych
wśród krasnalek I – miejsce
i zł. medal zdobyła Amelia
Gryguła, wśród krasnali Filip Prendecki także wywalczył I – miejsce i zł. medal.
W grach podwójnych wszyscy zagrali w jednej grupie:
krasnale, młodziki młodsi i
młodziki, mimo tego nasza
para Filip Gryguła – Maciej
Kruszyński zajęła IV – miejsce, na miejscach od V do
VIII uplasowali się: rodzeństwo Michalina – Filip Prendeccy oraz Amelią Gryguła – Mateusz Radzymiński
z „Badminton” Szczecinek.
Zawodnicy prócz medali
otrzymali także drobne upominki i razem z opiekunami
zostali poczęstowani dodatkowo kiełbaską z grilla.

Z początkiem maja nad Basenem Miejskim odbyły się
Spławikowe Zawody Wędkarskie o Mistrzostwo Polanowa do lat 14-tu. Do zawodów przystąpiło 21 dzieci.
Pierwsze miejsce zajął Szymon Wiśniewski i tym samym zdobył tytuł „Mistrza
Polanowa”. Szymon otrzymał również dyplom oraz
zestaw wędkarski. Drugie
miejsce przypadło Szymo-

nowi Dyla, otrzymał za nie
dyplom i upominek wędkarski. Na ostatnim miejscu na
podium ulokował się Konrad Jarecki, którego nagrodą
był również dyplom oraz
upominek wędkarski.
Zakończeniem
zawodów
był poczęstunek i wręczenie
nagród.
Puchary I miejsce oraz nagrody za I m-ce i poczęstunek ufundował Polanowski

Ośrodek Kultury i Sportu.
Pamiątki dla wszystkich
uczestników w zawodach
ufundowali: Koło PZW oraz
Pani Aleksandra Nowak Sklep Zoologiczny w Polanowie.
Organizatorami
imprezy
byli Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu oraz Polski
Związek Wędkarski Koło w
Polanowie.
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