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Nasze rozmowy

Dobro naszych
mieszkańców jest
najważniejsze

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim,
burmistrzem Polanowa

- Te wybory będą inne niż poprzednie, chociażby dlatego, że nie ma Pan konkurenta...
- Wybory normalnie się odbędą a wyborcy
zadecydują głosując tak lub nie. To jeszcze
bardziej mobilizuje mnie do godnego reprezentowania interesów mieszkańców naszej gminy, oraz skutecznego i aktywnego
realizowania wytyczonych celów oraz zadań na rzecz trwałego rozwoju gminy. Cieszę się, że obecna, mijająca kadencja była
owocna w inwestycje i pozyskane środki
zewnętrzne, w tym także te z Unii Europejskiej. Zrealizowanie wielu zadań możliwe
było dzięki zaangażowaniu mieszkańców
miasta i gminy, sołtysów oraz radnych.
Owocem tej współpracy i aktywności społecznej jest fakt, że Gmina Polanów konsekwentnie podejmuje wszechstronne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
gminy.
dokończenie na str 2

Wybory Samorządowe
2010
Zasady wyboru
Burmistrza na str 5
W numerze:

* Gołogóra, Kościernica, Rzeczyca Wielka - świetlice już tętnią
życiem
* Kadencja inwestycji i rozwoju
* Wrzosy ukończyły 30 lat
* Nasi w Gedern
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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

Kolejne miliony
dla Polanowa!

Polanów dostał ponad 2,23
mln złotych na przebudowę
dróg w ramach Narodowego
Planu Przebudowy Dróg Lokalnych popularnie zwanego
„schetynówkami. Polanowski projekt okazał się jednym
z najlepszych w województwie. Zdobył aż 98 punktów
co dało mu niezwykle wysoką, bo aż 2 lokatę wśród 44
złożonych wniosków (wraz
z wnioskami powiatów było
ich 77).
Przed Polanowem był tylko
projekt z Goleniowa. Za uzyskane dofinansowania nie tylko z NPBRL ale także od Powiatu Koszalińskiego (kwota
1,2 mln zł) oraz wkład własny
(łącznie prawie 4,5 mln zł) w
Polanowie zostaną kompletnie zmodernizowane ulice:
Cmentarna, Stawna, Strumykowa, Mokra, Magazynowa,
część ulicy Zamkowej oraz
ulica Wiejska. Zostaną tam
zrobione nowe chodniki i nawierzchnie oraz wymienione
instalacje wodociągowe oraz
kanalizacja. Całkowity odcinek na którym wykonywane
będą prace wynosi 2133,25
metrów.
Powołana przez wojewodę zachodniopomorskiego
do oceny wniosków komisja
zakończyła prace w ostatnich dniach października. Łącznie do
podziału miała 57,6 milionów złotych
w podziale po 50 % na drogi gminne i
drogi powiatowe. W wyniku prac Komisji powstały dwie listy rankingowe:
lista dotycząca dróg gminnych oraz
lista dotycząca dróg powiatowych. Do
dnia 8 listopada 2010 r., Wnioskodawcy mogli wnosić zastrzeżenia do list
rankingowych. Podlegały one rozpatrzeniu przez Komisję do 14 listopada
2010 r. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem Wnioskodawcy, których
projekty zostały wybrane do dofinansowania, muszą rozstrzygnąć przetargi w
ramach Programu, do końca I kwartału
2011 r.
(sim)

Drogi powiatowe i gminne do przebudowy w 2011 r.
Przebudowane drogi wojewódzkie

Obecnie realizowany jest remont odwodnień i chodników w Nacławiu. Koszt
580 tys. zł z czego gmina Polanów współfinansuje 170 tys. zł. Resztę pieniędzy
dał Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Polanów

Dobro naszych mieszkańców Dzień Samorządowca
jest najważniejsze
bezpłatny dostęp do nowocze- Które zrealizowane inwestycje snych technik komputerowych
i przedsięwzięcia uważa Pan i Internetu m.in. Centra Kształcenia na Odległość, które funkza najważniejsze?
- Nie można działań na rzecz cjonują w Żydowie, Nacławiu i
lokalnej społeczności dzielić na Bukowie oraz Gminne Centrum
mniej lub bardziej ważne. One Informacji w Polanowie.
wszystkie są bardzo istotne dla - Wszystkie te działania zrealinaszych mieszkańców. Oczy- zowane są dzięki aktywnemu
wiście spośród wielu zadań uczestnictwu w życiu społeczwyróżnić należy inwestycje nym i współpracy mieszkańmające na celu poprawę stanu ców gminy.
infrastruktury drogowej na te- - To fakt. I dlatego w tym miejrenie miasta i gminy. Dzięki ak- scu chcę podziękować Wszysttywności w ich realizacji, gmi- kim za rady, podpowiedzi i
na Polanów, może się cieszyć sugestie zgłaszane na licznych
zmodernizowaną siecią komu- spotkaniach. Zaangażowanie
nikacyjną przebiegającą przez mieszkańców w inicjowaniu
miasto i niektóre miejscowości. działań na rzecz rozwoju gmiW mijającej kadencji samorzą- ny przyniosło konkretne korzydu, kontynuowaliśmy realizację ści wszystkim członkom naszej
zadań inwestycyjnych związa- lokalnej społeczności. Wiele
nych z poprawą infrastruktury wspólnie zrobiliśmy. Wiele
wodociągowej i kanalizacyjnej możemy jeszcze zrobić. Tu pow gminie. Wykonano szereg trzebna jest kontynuacja wspóprzyłączy
kanalizacyjnych, racy, która już teraz przynosi
rozpoczęto budowę sieci ka- wymierne korzyści naszej sponalizacyjnej w Rzeczycy, suk- łeczności. Patrzymy i myślimy
cesywnie rozbudowywaliśmy już o przyszłości. Już mamy
też sieć wodociągową. Zreali- zagwarantowane kolejne środki
zowaliśmy szereg inwestycji finansowe na remonty dróg na
związanych z rozwojem wsi rok następny. Ponad 2,2 mln
i tworzeniem warunków dla zł dostaniemy od Wojewody
aktywnego uczestnictwa jej w ramach Narodowego Promieszkańców w życiu lokal- gramy Przebudowy Dróg Lonej społeczności. W wybudo- kalnych, a powiat dołoży nam
wanych i zmodernizowanych następne 1,2 mln. zł. W ramach
świetlicach wiejskich,
spo- lokalnej grupy rybackiej, na
łeczność lokalna wielu miej- którą otrzymaliśmy ponad 38
scowości z terenu naszej gminy, mln zł, samorząd polanowski
może realizować swoją ak- będzie mógł wykorzystać, na
tywność na rzecz wsi. Wśród swoje zadania około 3 mln zł.
ważnych zadań, realizowanych Za te pieniądze będzie można
na rzecz mieszkańców mia- przeprowadzić wiele ważnych i
sta i gminy wymienić należy potrzebnych inwestycji np. zabudowę mieszkań socjalnych gospodarowanie polanowskiew Chociminie, modernizację go rynku, rozbudowa i remont
stadionu miejskiego w Polano- remizy strażackiej itp. Mamy
wie, budowę wielofunkcyjnego też zagwarantowane środki na
boiska sportowego „Mój Orlik kanalizację następnych miej- 2012” oraz budowę Centrum scowości: Dadzewa, Jacinek i
Społeczno-Kulturalnego w Po- Polanowa. Obecnie ogłaszamy
przetarg na tę inwestycję. W
lanowie.
- Gmina realizuje też szereg kolejce czekają do podpisania
inicjatyw społecznych i kul- następne umowy z odnowy wsi
tj. budowa świetlicy wiejskiej
turalnych...
- Tu warto wspomnieć o akcji w Nacławiu, remont drogi w
Bezpieczna Gmina Polanów, Żydowie, rewitalizacja parku
dzięki której w znaczący spo- w Polanowie oraz budowa 15
sób wzrosło społeczne poczu- placów zabaw na terenie gminy.
cie bezpieczeństwa w gminie. Przygotowujemy na następny
W ramach realizacji polityki rok program małej retencji na
bezpieczeństwa
ochotnicze zalewie polanowskim i basenie
straże pożarne z terenu gminy przy ulicy Wolności. W stu prosą sukcesywnie wyposażane centach ma to być finansowane
w niezbędny sprzęt, polanow- przez Wojewódzki Zarząd Meska służba zdrowia z każdym lioracji Wodnych a z Nadleśnicrokiem, poszerzając wachlarz twem Polanów będziemy realiusług medycznych dba o stan- zować ścieżki edukacyjne na
dardy ich wykonywania, a dla kwotę 1,2 mln zł. Praktycznie
policji i straży miejskiej two- w każdej miejscowości będą
rzone są warunki do właściwe- wykonywane różne prace i zago wypełniania ustawowych danie podnoszące jakość życia
zadań. W ramach zaplecza szkół ich mieszkańćów.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
działają placówki zapewniające
dokończenie ze str 1

i Święto Niepodległości

Odznaczeni medalem Zasłużony dla Miasta i Gminy Polanów. Stoją od lewej: Ewa Leśniewska, Stanisław Szemraj, Barbara Empacher, Zdziaław Dąbrowski, Janusz Wiliński, Stanisław Domagała. Medal wręczali: Józef Wilk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie, Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, Piotr Górniak Zastępca Burmistrza Polanowa

W piątkowy wieczór
zapełniła się sala Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Na zaproszenie Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa,
w uroczystościach z okazji 92
rocznicy odzyskania niepodległości oraz 20 lecia samorządu,
wzięli udział prawie wszyscy
byli i obecni polanowscy samorządowcy wszelkich szczebli
od sołtysów począwszy, a na
powiatowych radnych skończywszy.
Wśród zaproszonych
widzieliśmy także między innymi Romana Szewczyka, starostę koszalińskiego, Andrzeja Ja-

kubowskiego, wiceprezydenta
Koszalina, Wandę Kielar, prezesa TPD oraz Honorowych
Obywateli Gminy Polanów
– dr Elżbietę Zinka i Edmunda
Maciąga. Najpierw odbyła się
niepodległościowa część uroczystości. Jako konferansjerzy
poprowadzili ją Dariusz Kalinowski i Henryk Zabrocki, a
przed publicznością wystąpił
wojskowy zespół muzyczny
Wiarusi ze Słupska i młodzież z
polanowskiego gimnazjum.
W części dotyczącej
20 lecia samorządu lokalnego
nadano kolejne odznaczenia
„Zasłużony dla Miasta i Gminy

Powidz

Tu też będzie plac zabaw
W jednym z poprzednich numerów Polanowskich Wiadomości
Samorządowych podaliśmy listę miejscowości w
których powstana place
zabaw. Zadzwonili do nas
zmartwieni mieszkańcy
Powiadza, bo ich miejscowości na liście nie było.
Śpieszymy więc rozwiać

ich niepokoje: pomyłka
wyniknęła z technicznego
błedu w druku (za który
przepraszamy).
Powidz też będzie
miał plac zabaw. Zostanie
on wybudowany w 2011
r. w ramach tego samego
programu co w wymienionych miejscowościach. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polanów otrzymał
(sim)
Edmund Maciąga, prezes firmy Maced

Najważniejsze inwestycje V kadencji:
- adaptacja kotłowni na
świetlice wiejską w Bożnicy - koszt 259 100 zł,

Karsinie, Jacinkach i
Żydowie - koszt ponad
1 400 000 zł,

- przebudowa ulic i
chodników w Polanowie
(ul. Polna, ul. Rybna, ul
Podmiejska) - koszt ok.
700 000 zł,

- remont świetlic wiej- budowa świetlic wiejskich w Rekowie, Sowiku, skich w Rzeczycy WielJacinkach, Chociminie,
kiej i Kościenicy – koszt
Gołogórze i Wieliniu 1 500 000 zł,
koszt ok. 800 000 zł,
- przebudowa ulic woje- budowa boiska Orlik w
wódzkich w Polanowie
Polanowie - koszt
(ul. Bobolicka, ul. Kosza1 403 000 zł, lińska, ul. Wolności, ul.

- remont dróg, chodników i parkingów w
Rekowie, Domachowie,

Polanów”. Tym razem dostało jednocześnie skarbniczka tamje 6 osób. Byli to: Janusz Wiliń- tejszej Rady Parafialnej, Staniski, Naczelnik Miasta i Gminy sław Szemraj, członek Zarządu
Polanów w latach 1978 – 1982, Miasta i Gminy III kadencji
Barbara Empacher, emerytowa- (1998-2002), Stanisław Dona nauczycielka kilku polanow- magała i Zdzisław Dąbrowski,
skich pokoleń młodzieży, Ewa mieszkańcy Polanowa.
(sim)
Leśniewska, sołtys Nacławia i

- budowa mieszkań
socjalnych w Chociminie
- koszt 1 503 000 zł,

Sławieńska) – koszt
10 000 000 zł,
- przebudowa mostu i
dróg w Żydowie - koszt
7 000 000 zł,
Wszystkie inwestycje mają dofinansowanie unijne.

Rzeczyca, Polanów

Unia dokłada
do kanalizacji
Od kilku miesięcy realizowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej Rzeczycy Wielkiej
oraz wschodniej i południowej części Polanowa tj. ulic
Bobolickiej, ul. Żwirowej,
ul. Partyzanckiej, ul. Młodzieżowej a także części ulicy Wolności. Skanalizowany
zostanie także teren zajmo-

wany przez firmę Maced.
Zakończenie robót planowane jest w przyszłym roku.
Koszt tej inwestycji to 1 793
000 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 910 000 zł. W następnej
kolejności zrealizowana ma
być kanalizacja Jacinek i
(sim)
Dadzewa.
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Gołogóra, Kościernica, Rzeczyca Wielka

Dla Gminy Polanów w Nowe świetlice już tętnią życiem,
Powiecie Koszalińskim
a następna ożyje w Nacławiu
Rozmowa z Dariuszem Kalinowskim, przewodniczącym Rady
Powiatu Koszalińskiego, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Oświaty w Polanowie.

- Pełnił Pan zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady
Powiatu Koszalińskiego...
- Mogłe ją pełnić tylko dlatego,
że mieszkańcy gminy Polanów chcieli abym ich reprezentował w powiecie. Były
to okres intensywnej pracy, w
którym bez politycznych sporów i kłótni udało się rozwiązać wiele problemów i zrealizować ważne projekty oraz
przedsięwzięcia dla naszej
„Małej Ojczyzny”. Mijająca
kadencja przyniosła efekty w
postaci wyremontowania kilkudziesięciu kilometrów dróg
powiatowych, nowych miejsc
pracy w różnych obszarach
gospodarki, inwestycji infrastrukturalnych w gminach,
unijnych projektów zmieniających otaczającą nas rzeczywistość - zwłaszcza obszary
wiejskie, usług opiekuńczych
w domach pomocy społecznej na poziomie europejskich
standardów.
- Powiat dużo inwestował...
- Po raz pierwszy w historii
Powiatu Koszalińskiego w
2010 roku jego budżet przekroczył 100 mln zł z czego
blisko jedną piątą wypełniły
inwestycje, przy dużym zaangażowaniu środków pozyskanych z Unii Europejskiej.
Wydział Promocji Powiatu
pozyskał środki na realizację projektów w wysokości 9
mln zł. W samym tylko 2010
r. wydatki inwestycje (drogi,
remonty, termomodernizacje,
zakupy sprzętu i samochody
dla DPS-ów) przekroczą 40
mln zł. Dzięki dobrej współpracy z 8 gminami powiatu
oraz miastem Koszalin realizowane są wspólne przedsięwzięcia takie jak np. budowa
dróg tzw. „schetynówek”.
Tylko w Gminie Polanów w
latach 2007-2010 inwestycje
drogowe pochłonęły kwotę
870 tys. zł (m.in. przebudowa

dwóch mostów w Gilewie i na
ul.Wiejskiej w Polanowie, remonty chodników oraz naprawa drogi powiatowej NacławCetuń-Polanów).
- Teraz też Polanów dostał
„nowe” pieniądze...
- Cieszę się, że już zapadła
decyzja na 4,5 mln zł o przebudowie dróg powiatowych
w Polanowie tj. ulic: Stawnej,
Strumykowej, Magazynowej,
Cmentarnej, Mokrej, Wiejskiej i Zamkowej. W planie na
rok 2012 przewidywany jest
także remont drogi z Garbna
przez Cetuń do Polanowa oraz
z Domachowa przez Bukowo
i Świerczynę do Jacinek. Cieszę się, że wspólnymi siłami i
dzięki życzliwości wielu osóbw tym burmistrza Grzegorza
Lipskiego udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa
Kultury oraz Powiatu Koszalińskiego i przeprowadzić
częściowy remont kościołów
w Gminie Polanów na kwotę
ponad 800 tys zł.
- A co z pomocą społeczną?
- W tym obszarze realizowano
zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, korzystając przy tym umiejętnie
ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego
(w wysokość ponad 2 mln zł)
na takie programy jak: „Rodzina bez barier” oraz „Pomocna
dłoń plus”. Uczestniczyli i
nadal biorą w nich udział
Mieszkańcy naszej gminy, z
którymi mogłem się często
spotykać na wielu konferencjach, szkoleniach i festynach
rodzinnych.
W domach pomocy w Żydowie i Cetuniu zrobiono już
wiele w celu poprawy jakości
oferowanych tam usług.
Na terenie Gminy Polanów za
blisko 750 tys. zł rozbudowywany jest obecnie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
w którym znajdą zatrudnienie

Trzy nowe świetlice zostały otwarte na terenie gminy Polanów. Tak więc, od
pierwszych dni listopada
nowymi obiektami mogą
się cieszyć mieszkańcy Gołogóry (otwarcie 3.11), Kościernicy (10.11) i Rzeczycy
Wielkiej (13.11). Wszystkie
razem kosztowały około 2
mln zł. W Gołogórze wyremontowano dużą salę oraz
spore zaplecze z sanitariatami i kuchnią. Kosztowało to
łącznie około 230 tys. zł.
- Chciałbym podziękować
Waszym radnym: Janowi
Kornasowi i Jerzemu Landowskiemu, dzięki którym
pieniądze się znalazły –
stwierdził Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa podczas uroczystego otwarcia
świetlicy w Gołogórze. Szczególnie drugi z wymienionych potrafił przekonać
radnych, aby w ciągu dwóch
lat przekazali środki na remont.
Wiosną następnego roku
planowane są dalsze inwestycje w Gołogórze. Powstanie tu plac zabaw, a w
świetlicy otwarte zostanie
centrum komputerowe z dostępem do internetu.
Otwarcie świetlicy uświetniły występem miejscowy
zespół ludowy „Córy Gołogóry” oraz formacja polanowskich samorządowców:
S5, w składzie Dariusz Kalinowski, Józef Wilk, Krzysztof Ciuła, Henryk Zabrocki
i Sławomir Wruszczak. Imprezę zakończyła zabawa
taneczna.
Dużo więcej, bo około
1,5 milion złotych kosztowały całkowicie nowe obiekty
w Kościernicy i Rzeczycy
Wielkiej. Były droższe bo
te świetlice zbudowano od
podstaw. Nowoczesne obiekt
posiadają wszystko, co jest
potrzebne do działalności, a
ponadto gmina zatroszczyła
się o to, aby były przyjazny
dla osób niepełnosprawnych
– stąd podjazdy dla wózków
inwalidzkich i inne udogodnienia.
nowi nauczyciele i opiekunowie. W planach na lata następne przewidywana jest tam
również budowa sali sportowo-rekreacyjnej za 1,7 mln zł.
Działający na naszym terenie
Bank Żywności wydał w ciągu 10 lat żywność na kwotę
54 mln zł.
- Sporo też robi na tym terenie
Powiatowy Urząd Pracy. Jak
duża jest to pomoc?
- Przez ostatnie cztery lata PUP
Koszalin pozyskał blisko 100
mln zł, z których obficie ko-

Otwarcie świetlicy w
Gołogórze

Przypomnijmy: oprócz wymienionych powyżej kwot,
w ostatnich latach gmina
wydała łącznie ponad 2,6
mln zł na remonty i adaptacje świetlic wiejskich. Za te
pieniądze wyremontowano
obiekty w Rekowie, Sowinku, Jacinkach, Chociminie,
Gołogórze i Wieliniu oraz
adaptowano kotłownię w
Bożenicy. Jak się okazuje
oddane w ostatnich dniach
do użytku świetlice nie są
ostatnimi w gminie Polanów. Już wiadomo, że w następnym roku z podobnego
obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy Nacławia.
(sim)

Świetlicę w Rzeczycy Wielkiej
poświęcił ksiądz Roman Śledź

Na otwarciu świetlicy w Kościernicy tłumnie zjawili się mieszkańcy tej miejscowości

rzystali nasi Mieszkańcy realizując staże, roboty publiczne i
prace interwencyjne, uzyskując także dofinansowanie w
wysokości 19 tys. lub 40 tys.
zł na prowadzenie własnej
działalności gospodarczej (ok.
40 osób).
- Co Powiat robi dla zapewnienia bezpieczeństwa?
- W trosce o bezpieczeństwo
i zdrowie naszych Mieszkańców, byłem osobiście zaangażowany w dofinansowanie
zakupu sprzętu dla policji

(227 tys. zł) , ochotniczej i
państwowej straży pożarnej
(303 tys. zł) , zakup 8 specjalistycznych samochodów (500
tys. zł) do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dotacje
do specjalistycznego sprzęt
dla Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie(330 tys. zł) .
- Wspomagacie też działalność kulturalną...
- Ponadto wiele projektów z
obszaru kultury (dni Polanowa, dożynki, festyn ziemniaka, wymiana młodzieży

polsko-niemieckiej udało się
zrealizować dzięki wsparciu
środków unijnych (ok. 100
ts. zł) pochodzących z Euroregionu Pomerania – stowarzyszeniu w którym mam
zaszczyt pełnić funkcję wiceprezydenta.
Przedstawione dane liczbowe
to fakty. Przez ostatnie cztery
lata zrobiono wiele dla naszej
Gminy i Powiatu, ale zdaję
sobie sprawę jak wiele jeszcze przed nami.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
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Zakończenie prac
melioracyjnych
na rzece Grabowa

Końcowy odbiór melioracji na rzece Grabowej
Zakończyły się, rozpo- Oczyszczono koryto rzeki
częte latem tego roku, ro- z zalegających w niej zanieboty melioracyjne na rzece czyszczeń jak: gruz, folia,
Grabowa.
butelki, puszki a nawet trafił
Prace wykonano się stary wózek dziecięcy.
na odcinku od „czerwonego Komisja złożona z przedmostu” do młyna wodne- stawicieli Zachodniopomorgo w Polanowie o łącznej skiego Zarządu Melioracji
długości 2 km. Wykonaw- i Urządzeń Wodnych w
ca Zakład Budownictwa Szczecinie oraz Inspektora
Wodnego i Melioracyjnego Urzędu Marszałkowskiego
„EKO-WODNIK „ z miej- w Szczecinie a także przedscowości Bińcze wykonał stawiciela gminy Polanów
zakres prac objętych umową stwierdziła, że prace konsert.j. odmulono dno rzeki, usu- wacyjne na rzece Grabowa
nięto zatory, krzaki i powa- zostały wykonane zgodnie
lone drzewa, uformowano i z umową i dokumentacją
umocniono skarpy, w części techniczną.
Autor: Kazimierz Bodo
założono faszynę, dokonaAutor zdjęć: Kazimierz Bodo
no podsiewu skarp trawą.

Polanów

To tylko ćwiczenia

Napierw był długi, alarmowy dzwonek. Okazało się, że w
znajdujących się w piwnicach,
pomieszczeniach szatni, wybuchł groźny pożar i uwięził tam
trzech uczniów. Błyskawicznie
na miejscu zdarzenia znaleźli się
polanowscy strażacy. Uwięzieni
uczniowie zostali wyprowadzeni z obiektu szkoły, a przybyły
na miejsce Zespół Ratownictwa
Medycznego udzielił im pomocy.
Na szczęście rannych nie było.
Tak wyglądała realizacja ćwi-

czeń ewakuacyjnych uczniów i
pracowników gimnazjum. Zostały one przewidziane według
Planu Szkolenia w Zakresie Zarządzania Kryzysowego i bardzo
sprawnie zrealizowane.
Ze strony służb ratowniczych
w ćwiczeniu wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie, Zespół
Ratownictwa Medycznego w
Polanowie oraz członkowie
Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
(sim)
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Zatańczyli o puchary

Już po raz piąty niezwykłe
taneczne pokazy mieli okazję
obejrzeć mieszkańcy Polanowa i okolic.
Na hali widowiskowo- sportowej odbył się
Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Polanowa.
Już po raz piąty miasto gościło
tancerzy z niemal całej Polski.
Pary przyjechały między innymi z : Międzyzdrojów, Świnoujścia, Koszalina, Słupska,
Szczecinka, Szczecina, Gdyni,
Gdańska, Nowogardu i Kołobrzegu - w sumie było ich 52.
Turniej odbył się w III blokach.
Już od godziny 10.00 zawodnicy mogli rywalizować ze sobą
na parkiecie. Uroczysta Gala,
którą otworzył Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa rozpoczęła się o godzinie 17.00

pokazem sztucznych ogni. W
trakcie Gali miały miejsce pokazy zaproszonych gości między innymi: Kacpra Wojcieszka - gwiazdy telewizji Polsat ,
a także odbył się drugi, jakże
wspaniały, występ mieszkańca
Polanowa - Tomasza Flerana z
partnerką Celiną Balon, reprezentujących klub AIDA Szczecinek, którzy zatańczyli po trzy
tańce standardowe i latynoamerykańskie.
Przez cały dzień rwalizowały
ze sobą pary w różnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy prezentowali się zjawiskowo i równie dobrze dali pokaz
swoich umiejętności. Mimo
widocznego zmęczenia na twarzach tancerzy, nie można było
tego dostrzec w ich tańcu.
Po zakończeniu finałów odbyło się wręczenie nagród. W

kategorii 10-11 D zwyciężyli:
Maciej Kloskowski i Nikola
Ziętowska reprezentujący klub
Fala Sopot, w kategorii powyżej 15 C standard I miejsce wywalczyła para Piotr Grabczak i
Sandra Włodarek z klubu Astra
Szczecin, w kategorii pow. 15
B standard zwyciężyli Łukasz
Bąbol i Martyna Pawliczak z
KTS Jantar Świnoujście i w
kategorii pow 15 B łacina zwyciężyła para Kamil Huszcza
i Magdalena Latocha z klubu
Stardance Gdynia.Wszystkie
pary otrzymały medale i upominki oraz puchary .
Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli gościć jeszcze
więcej zawodników, którzy
dostarczą nam równie fantastycznych przeżyć i wrażeń.
Tomasz Fleran

Rekowo

Zgoda buduje, czyli o wewnątrzgminnej współpracy
Rozmowa z Beatą Guła, prezesem
Stowarzyszenia "Leśne Rekowo"
oraz członkiem Rady Sołeckiej w
Rekowie.
- Rekowo to miejscowość,która posiada duży prestiż nie tylko na terenie gminy ale i powiatu.
- Nie zaprzeczę. To fakt,że Rekowo
w ostatnich czterech latach pozytywnie zmieniło swój wizerunek.
Na dzień dzisiejszy jest chlubą być
mieszkańcem Rekowa.
- A jak do tego doszło?
- Entuzjastyczną i systematyczną
pracą osób, sercem i duszą związanych ze swoją miejscowością.
- To pięknie brzmi, a dokładnie?
- Te osoby to członkowie rady sołeckiej wraz z sołtysem i radnym
oraz grupą mieszkańców.W okresie
czterech lat, swoją zgodną działalnością, doprowadziliśmy do rozwoju Rekowa zarówno pod względem
infrastruktury jak i kulturowo-społecznym. Powstały boiska do piłki - Podstawą jest zgodna współpraca pracowaliśmy razem,stąd i sukcesy.
tensywnie wspiera każdą pozytywną
nożnej i siatkowej, wietlica, droga sołtysa i rady sołeckiej z radnym. - A jak się układa współpraca z go- inicjatywę.
asfaltowa,
zmodernizowaliśmy Każdy z osobna w działaniu jest spodarzami gminy?
- W ubiegłym roku zostało założone
przystanek autobusowy, postawili- bezsilny, razem tworzą sukces. Nasz - Bez zarzutu. Zarówno Grzegorz Stowarzyszenie "Leśne Rekowo".
śmy ozdobny kierunkowskaz tzw. radny Stefan Kozicki to człowiek Lipski, burmistrz Polanowa, jak i - Tak, założyliśmy je po to,aby mieć
witacz. Napisaliśmy projekt, w o prestiżu zawodowym i społecz- Józef Wilk, przewodniczący Rady szersze możliwośći działania. I to
ramach którego świetlica została nym,potrafiący współpracować z Gminy zawsze wspierają nasze ma miejsce. W tym roku zostaliśmy
wyposażona ze środków unijnych Zarządem Gminy i Powiatu oraz działania, oczywiście w ramach ich liderem wśród organizacji pozarząw komputery, sprzęt nagłaśniający, posiadający sporo kontaktów w możliwości. Natomiast wychodzi- dowych na terenie powiatu koszaDVD,TV, ksero,nowe meble a na środowisku przedsiębiorców,którzy my z założenia, że nie należy tylko lińskiego. Powołaliśmy do życia
wiosnę zostanie wybudowany plac stanowią duże wsparcie finansowe żądać, ale w pierwszej kolejności Święto Rekowa,które obchodzone
zabaw dla dzieci. Ważne jest to,że w działalności społecznej. Od kon- zrobić coś od siebie. Świetnie nam jest corocznym festynem pod nazwą
świetlica jest dostępna codziennie. kretnych działań i prac,takich jak się również układa współpraca z "Bajkowe Rekowo". Korzystając z
Funkcjonuje w niej wypożyczalnia np.dbałość o boiska,świetlice,po- Dariuszem Kalinowskim, przewod- okazji, zapraszam do "Bajkowego
książek, które z różnych źródeł zdo- rządek, zajęcia i imprezy kulturalno- niczącym Rady Powiatu. Wszyscy Rekowa" w sierpniu przyszłego ro
byliśmy sami.
oświatowe itp. jest sołtys z radą so- wiedzą, że Dariusz Kalinowski to ku.
- Imponujące,ale jaka jest recepta,a- łecką.Radny bez wsparcia tej grupy człowiek,który wiele zrobił dla
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
by dojść do takich osiągnięć?
jest "bezradny". W Rekowie współ- rozwoju naszego regionu i sam in-
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Idźcie do wybo- Powstaje nowoczesny obiekt
rów, aby poka- w centrum miasta
zać jedność
Już za kilka dni wybory ców od pójścia do wyborów.
samorządowe. Mieszkańcy Jest dokładnie odwrotnie:
Polanowa będą wybierali teraz powinniście pójść do
swoich przedstawicieli na urn
Także w wyborach
następną czteroletnią ka- do Rady Gminy, w kilku
dencję. Tym razem wybory miejscowościach jest tylko
będą inne niż w latach po- jeden kandydat. W takiej syprzednich. Po raz pierwszy tuacji Ordynacja Wyborcza
nie znalazł się kontrkandy- przewiduje, że już radnymi
dat dla Grzegorza Lipskiego, zostali Roman Giłka z Buburmistrza Polanowa. Jed- szyna oraz Andrzej Ryłyk z
nak nie zwalnia to mieszkań- Sowinka.
(sim)

Jak głosować w wyborach
burmistrza w przypadku, gdy jest
jeden kandydat?
* karta do głosowania jest koloru różowego,
* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem
„TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata
* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej
słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska
kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

Tak dzisiejszy pawilon handlowy będzie wyglądał za parę miesiećy
Już niedługo, a szpecący
miasto pawilon handlowy Gminnej Spółdzielni
Samopomocy Chłopskiej
(GS) zamieni się w nowoczesny obiekt.

do czerwca 2011 r.
Przebudowa dofinansowana jest ze środków RPO
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach
Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
W nim zlokalizowane zo- Unii Europejskiej i wyniestanie nowe Centrum Spo- sie 999.302,00 zł. Całkołeczno – Kulturalne Polano- wita wartość projektu to
wa. Właśnie ruszyły prace 2.072.870,44 zł. Tu swoją
remontowe, które potrwają siedzibę będzie mieć Bi-

blioteka Publiczna Miasta gmina Polanów kupiła w
i Gminy Polanów i Miej- styczniu 2007r. od syndysko-Gminny Ośrodek Po- ka masy upadłościowej GS
mocy Społecznej. Budynek Polanów.
(sim)

Kandydaci do Rady Powiatu
Koszalińskiego

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Paluszek Józef Antoni
64
Komorowo
2 Gibuła Danuta 		
58
Niekłonice
3 Lewandowska Katarzyna
24
Drzewiany
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Obwód nr 6: Szkoła Podstawo- 1 Dropko Zenon 		
57
Polanów
2 Giergiel Agnieszka 		
37
Garbno
wa, Bukowo
3 Majchrzak Renata Bogumiła 46
Nacław
Głosują mieszkańcy sołectw:
4 Dworakowski Jerzy
69
Rzeczyca Wielka
Bukowo, Dadzewo, Domachowo,
Obwód nr 3: Środowiskowy
Obwód nr 1: Urząd Miejski
5 Biedulski Andrzej 		
51
Polanów
Jacinki, Świerczyna,
Dom Samopomocy,Krąg
blok I,Wolności 4,Polanów
6 Buczkowski Zenon Jan
53
Polanów
Głosują mieszkańcy ulic: Bobolicka, Głosują mieszkańcy sołectw: BożeLista nr 4 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
1 Mogielnicka Zofia 		
56
Krąg
Obwód nr 7: Świetlica Spółnice , Buszyno, Krąg,
Boczna, Cicha, Cmentarna, Dwor2
Sekuła
Elżbieta
		
41
Żydowo
dzielnia Mieszkaniowa Jednocowa, Klonowa, Kolejowa, Korcza3 Kochańska-Krawiec Barbara 52
Kościernica
Obwód nr 4: Polanowski Ośro- ść,Nacław 27
ka, Koszalińska, Lipowa, Maga4 Gorczyński Roman Stanisław 52
Nacław
Głosują mieszkańcy sołectw: Garbdek Kultury i Sportu,Polna
zynowa, Mokra, Polna, Przytorze,
5 Giłka Zbigniew Henryk
49
Puławy
no, Karsinka, Kościernica, Krytno,
Różana, Rybna, Stawna, Świercze- 4,Polanów
6 Wołk Marcin Tadeusz
34
Krąg
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość
Nacław, Powidz, Rekowo, Sowinko,
Głosują mieszkańcy sołectw:
wo, Wolności, Zacisze, Zamkowa,
1 Nieckarz Krzysztof 		
47
Domachowo
Cetuń, Chocimino, Rosocha, RzeŻwirowa
2 Jawornicka Małgorzata
48
Polanów
Obwód nr 8: Dom Pomocy
czyca Wielka, Warblewo, Wielin,
3 Domagała Marek Tadeusz
53
Polanów
Społecznej,Cetuń 6
Wietrzno,
Obwód nr 2: Urząd Miejski
4 Szczygieł Danuta 		
43
Polanów
Głosują mieszkańcy sołectwa: Ceblok II,Wolności 4,Polanów
5 Kędzierski Mieczysław
64
Żydowo
6 Rusa Jerzy 		
54
Polanów
Głosują mieszkańcy ulic: Grabowa, Obwód nr 5: Szkoła Podstawo- tuń (dla podopiecznych DPS)
Lista
nr
13
KWW
Powiatowe
Forum
Samorządowe
wa, Żydowo
Jana Pawła II, Leśna, Mariańskie
1 Kalinowski Dariusz Mirosław 44
Polanów
Głosują mieszkańcy sołectw: Goło- Obwód nr 9: Dom Pomocy
Wzgórze, Młodzieżowa, Młyńska,
2 Pooch Regina 		
43
Krąg
Społecznej, Żydowo 112
góra, Kępiny, Nowy Żelibórz, Stary
Ogrodowa, Partyzancka, Plac
3 Krupa Bogusław Paweł
51
Polanów
Głosują mieszkańcy sołectwa: ŻyMestwina, Podmiejska, Sławieńska, Żelibórz, Żydowo
4 Zielińska Elżbieta Czesława 54
Nacław
5 Strzelecki Mariusz 		
34
Polanów
dowo (dla podopiecznych DPS)
Wiejska, Zielona
6 Kusz Michał 		
64
Polanów
ny przez Prawo i Sprawiedliwość,
- Murawski Zbigniew Kazimierz 51 Polanów,
Okręg 2:
Okręg 10
KWW Zbigniewa Murawskiego
- Mentel Jacek Robert 38 Polanów, popierany
1 Pokorska Maria Urszula 54 Domachowo,
- Wruszczak Sławomir Paweł 44 Polanów,
przez Prawo i Sprawiedliwość,
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
- Ciuła Krzysztof Andrzej 48 Polanów, KWW
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
2 Tkacz Ewa Grażyna 54 Świerczyna, KWW
Mieszkańcy Gminy Polanów
Okręg 6
Mieszkańcy Gminy Polanów,
Okręg 3:
Giłka Roman 33 Buszyno, KWW Mieszkańcy
Kandydat na Burmistrza Miasta
- Dusza Bartosz Arkadiusz 24 Dadzewo, KWW
Gminy Polanów,
- Piąstka Jacek 36 Polanów, popierany przez
Polanów
„Jedność Społeczna”
Okręg 7
Prawo i Sprawiedliwość,
Okręg 11
Wrzesińska
Irena
Krystyna
50
Rzeczyca
WielWilk
Józef
Jerzy,
62
Polanów,
KWW
MieszLipski Grzegorz Paweł 50 wyższe, Polanów,
Hojko Mirosław 46 Nacław, KWW Mieszkańcy
kańcy Gminy Polanów
ka, KWW Nasza Wieś Przyszłością Życia
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów, członek
Gminy Polanów,
Okręg 4:
- Głowacka Irena Maria 60 Rzeczyca Wielka,
Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej
- Gajek Mirosław Czesław 54 Nacław, KWW
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
- Kawalec Tomasz Lucjan 35 Polanów, KWW
Polskiej
Nacław Zasługuje Na Więcej
„Jedność Społeczna”
Okręg 8
Okręg 12
1 Landowski Jerzy Krzysztof 48 Żydowo,
- Knitter Tomasz 35 Polanów, KWW Tomasz
Gmina Polanów - kandydaci do
- Ciesiecka Agnieszka Liza 43 Rekowo, Komitet
Knitter
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
Rady Gminy:
Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, popierana
- Płatek Agnieszka 35 Polanów, Komitet Wybor2 Sekuła Zbigniew Bogusław 45 Żydowo,
przez Prawo i Sprawiedliwość
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popieraOkręg 1
- Abramowicz Józef Tadeusz 58 Garbno, KWW
- Kornas Jan 68 Żydowo, KWW Nasze Okolice
na przez Polskie Stronnictwo Ludowe
- Jagiełło Marian, 45 Polanów, popierany przez
Garbna
- Liberra Bogdan, 55 Polanów, KWW Mieszkań- Okręg 9
Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Kozicki Stefan 51 Rekowo, KWW Mieszkańcy
cy Gminy Polanów,
- Kasprzak Tomasz Robert 40 Polanów, KWW
- Lebioda Wiesław, Andrzej 29 Polanów, popieGminy Polanów,
Okręg 5:
„Jedność Społeczna”
rany przez Prawo i Sprawiedliwość,
- Opoń Roman Józef
61 Polanów,
Okręg 13
- Dropko Artur Bernard 28 Polanów, Komitet
- Malepszy Paweł Piotr 38 Polanów, KWW
- Ryłyk Andrzej 49 Sowinko, KWW Mieszkańcy
KWW Mieszkańcy Gminy Polanów,
Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Mieszkańcy Gminy Polanów
Gminy Polanów,
- Ziomko Andrzej Józef 58 Chocimino, popierapopierany przez Polskie Stronnictwo Ludow

* postawi znak „x” w obu kratkach
* nie postawi znaku „x” w żadnej kratce

Gdzie głosować?

Kandydaci do Rady
Miejskiej w Polanowie
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Kadencja inwes

Największa, od 1945 r., inwestycja w Polanowie była możliwa dzięki bardzo dobrej
współpracy władz miasta z władzami wojewódzkimi. W ramach prac, przebudowywano
cztery ulice: Koszalińską, Bobolicką, Wolności i Sławieńską będące w ciągu dróg wojewódzkich oraz część ulicy Partyzanckiej. Miasto wzbogaciło się też o tereny zielone w
obrębie ciągów komunikacyjnych oraz nowe i zmodernizowane przejścia dla pieszych.

Radni, sołtysi, władze miasta i gminy oraz urz
cych na terenie gminy i miasta spotkali się na

Zlokalizowanie w Polanowie „Mojego boiska Orlik - 2012” to efekt bardzo dobrej
współpracy polanowskiego samorządu z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego. Nowy obiekt oferuje do dyspozycji boiska do siatkówki,
koszykówki oraz piłki ręcznej (jak obiecał dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski być
może w przyszłości będzie można zagrać na nim także w tenisa ziemnego).

Polanowscy samorządowcy dbają też o zdrowie mieszkańców. W tym roku postarali
się o dofinansowanie zakupu nowego, specjalistycznego ambulansu dla tutejszego
ZOZ-u. Karetka, wraz z wyposażeniem kosztowała około 600 tys. zł a aż 280 tysięcy
zł. dołożyła Unię Europejska.

Powiatowe inwestycje w Polanowie to doskonały przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami różnego szczebla i jednocześnie dowód na to, że dobrze mieć swoich przedstawicieli w Radzie
powiatu Koszalińskiego. Na zdjęciu otwarcie mostku na Grabowej.
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stycji i rozwoju

Bezpieczeństwo naszych milusińskich przede wszystkim. Stąd cykliczna już akcja
„Bezpieczna droga do szkoły”, organizowana przez polanowski samorząd wspólnie
z Komendą Powiatową Policji w Koszalinie. Jak co roku uczestniczyli w niej przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Polanowie.

zędnicy i przedstawiciele jednostek działająa ostatniej sesji lokalnego samorządu.

O wielkiej dojrzałości świadczy fakt, że na wrześniowej sesji radni jednogłośnie przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i
Miasta Polanów. Decyzja ta w znaczny sposób przyśpieszy wszelkie działania inwestycyjne na terenie podległym polanowskiemu samorządowi.

Radni i burmistrz Polanowa nie tylko dbają o zdrowie mieszkańców ale także o ich
Zlot motocykli nad polanowskim zalewm stał sie juz imprezą rozpoznawalną nie tylko w Polsce, ale i w Eu- bezpieczeństwo. M.in., dzięki dotacji od samorządu, o nowe radiowozy wzbogacił się
ropie. Co roku na ten najlepszy produkt turystyczny Polanowa ściągaja tłumy. Na zdjęciu udało się uchwy- tutejszy posterunek policji
cić pasjonatę motocykli - Andrzeja Jakubowskiego, na co dzień wiceprezydenta Koszalina
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Wrzosy ukończyły 30 lat

Obecni i niegdysiejsi członkowie „Wrzosów” podczas uroczystej akademii w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu. W środku Teresa Kucharska, założycielka zespołu ( z mikrofonem)
Sponsorami uroczystości byli:
Razem śpiewają już 30 lat. mieckim. Występuje na impre- linki” oraz kapela „Przylesianie”. 1. Nadleśnictwo Polanów
2. Koło Łowieckie „Dzik”
Przez ten okres, przez zespół, zach okolicznościowych i prze- Uwielbiają śpiewać
Różne były drogi prowadzące 3. Koło Łowieckie „Oręż”
przewinęło się ponad 20 osób. glądach ludowych.
do zespołu. Od początku jest z 4. Bank Spółdzielczy w Polanowie
Razem zdobywali laury na festi- Jubileusz
Kilka dni temu, w sali widowi- zespołem i nadal jeszcze wystę- 5. Firma „Pol-Drew” w Polanowie
walach i przeglądach ludowych.
Największe osiągnięcia to zdo- skowej Polanowskiego Ośrodka puje Helena Nakielska. Zresztą Zespół „Wrzosy” składa serdeczne
byte Złote Malwy na Prezenta- Kultury i Sportu odbył się Jubi- do ludowego muzykowania za- podziękowania wszystkim, którzy
cjach Kulturalnych Wsi Pomorza leusz 30-lecia działalności arty- chęciła też syna Henryka i córkę przyczynili się do zorganizowania
Środkowego w Drawsku Pomor- stycznej zespołu „Wrzosy”. W Jolantę a i mąż Wacław też cza- tej wspaniałej uroczystości.
skim. Koncertowali też na wielu uroczystości wzięli udział min. sem śpiewa.
scenach w kraju i za granicą m.in. Dariusz Kalinowski - Przewod- - Uwielbiam śpiewać. Akurat Pałac, Helena Nakielska, Leokamogli ich podziwiać widzowie w niczący Rady Powiatu Kosza- zdarzyło się tak, że dwie Heleny dia Kraska, Krystyna Domaros,
Gedern w Niemczech oraz dwu- lińskiego, Andrzej Jakubowski miały imieniny mężów Wacła- Krystyna Żuchowska, Henryk
krotnie w Kownie. Tam uczestni- - Zastępca Prezydenta Koszali- wów i nie mogły pojechać do Ty- Nakielski, Janusz Wentd, Jolanta
czyli w Festiwalu Pieśni Polskiej. na, Józef Wilk - Przewodniczą- chowa na dożynki. Ja nie lubiłam Nakielska – Kieres, Ewa Cznadel,
A wszystko za przyczyną Tere- cy Rady Miejskiej w Polanowie, muzyki ludowej, ale namówili Krystyna Szczepaniak, Irena Tosy Kucharskiej, która w maju Grzegorz Lipski - Burmistrz Po- mnie. Podczas występu miałam masik.
Zresztą przyznają się do tego
1980r., jako instruktor, założyła lanowa, Piotr Górniak Zastępca ogromna tremę, nogi mi drżały.
zespół Wrzosy przy kole Ligi Burmistrza Polanowa. Założy- Jak zeszłam ze sceny to powie- bez szczególnego nagabywania.
Kobiet Polskich i Klubie Seniora cielka zespołu Teresa Kucharska działam, że nigdy więcej. A je- Na próby przychodzą do sali
w Polanowie. Swój pierwszy, ofi- oraz obecna kierowniczka Irena stem w zespole już 13 lat – wspo- POKiS-u. Tu można ich spotkać
przynajmniej jeden raz w tygocjalny występ zespół zanotował Pałac przedstawiły historię ze- mina Krystyna Żuchowska.
Z kolei najmłodsza członkini dniu.
podczas uroczystości wręczenia społu, jego sukcesy i osiągnięsztandaru kołu LKP. Obecnie ze- cia. Na scenę zaproszono byłe zespoły – Ewa Cznadel przypo- - Wolę przychodzić na próby niż
społem kieruje Irena Pałac, eme- członkinie zespołu, by wspólnie mina, że kierowniczka Irena, aby bezczynnie siedzieć w domu –
rytowana nauczycielka, która jest zaśpiewać kilka piosenek z re- kogoś przyjąć grupy musiała go twierdzi Ewa Cznadel. - Bycie
najpierw wysłuchać. Dlatego dla z zespołem, śpiewanie, występy
jego wieloletnim kierownikiem pertuaru „Wrzosów”.
i instruktorem muzycznym. Ze- Pani Irena Pałac została uhono- niej urządziła „casting”. Wypadł pozwalają mi realizować moje
spół liczy 9 osób. Działa przy rowana medalem pamiątkowym dobrze, bo Ewa ma przygotowa- pasje.
To dobrze, że młodzi ludzie
Polanowskim Ośrodku Kultury „Zasłużony dla Miasta i Gminy nie muzyczne: wcześniej śpiewai Sportu. Przy akompaniamencie Polanów”, który odebrała z rąk ła w chórze gimnazjum a potem mają takie podejście do zespoakordeonu wykonuje różnorodne Burmistrza Polanowa. Na scenie w zespole klubu garnizonowego łu. Daje to nadzieję, że zespół
pieśni i piosenki nie związane z zaprezentowały się zaprzyjaźnio- w Koszalinie. O castingu wspo- przetrwa kolejne, nie tylko 30 lat.
żadnym konkretnym regionem. ne z „Wrzosami” zespoły - „5S”, mina też Krystyna Domaros. Czego im szczerze życzymy.
Mieczysław Siwiec
Śpiewa również w języku nie- „Popowianie”, „Olszyna”, „Ha- Obecny skład zespołu to: Irena

W imieniu zespołu kwiaty od władz Polanowa przyjęła Irena Pałac, obecna kierowniczka „Wrzosów

Polanów

Bezpieczna Droga do Szkoły - rozstrzygnięcie konkursu

Znamy już wyniki konkursu plastycznego "Bezpieczna Droga do Szkoły", ogłoszonego przez Kamilę Kostencką, zastępcę dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Koszalinie. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych:

1. Uczniowie klas pierwszych: - Dominik Piasecki - ze Szkoły Podstawowej w Żydowie.
- Wiktoria Nagła - ze Szkoły PodstawoNagrody w konkursie zostały ufundowane przez Zachodniowej w Polanowie,
pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie.
- Jakub Kumar - ze Szkoły Podstawowej w Polanowie,
- Oliwia Szygenda - ze Szkoły Podstawowej w Bukowie,
- Hanna Pasieka - ze Szkoły Podstawowej w Polanowie,
2. Uczniowie klas drugich:
- Paulina Żuchowska - ze Szkoły Podstawowej w Polanowie,
- Zuzanna Rapta - ze Szkoły Podstawowej w Polanowie,
- Karolina Ogrodowczyk - ze Szkoły
Podstawowej w Żydowie,
3. Uczniowie klas trzecich:
- Remigiusz Miara - ze Szkoły Podstawowej w Bukowie,
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Paweł Beręsewicz
gościł w bibliotece

Pisarz chętnie rozdawał autografy uczniom
Około 100 uczniów klas
IV i V Szkoły Podstawowej w Polanowie wzięło
udział w spotkaniu autorskim z Pawłem Beręsewiczem, pisarzem, poetą,
tłumaczem i leksykografem. Miało ono miejsce
w polanowskiej Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy.
Paweł Beręsewicz urodził się w 1970
roku w Warszawie. Pisze
powieści, opowiadania i
wiersze dla dzieci. Jest autorem bądź współautorem
słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich
m.in.Wielkiego słownika
PWN-Oxford. Ukończył
studia na Uniwersytecie
Warszawskim
(anglisty-

kę). Książki dla dzieci wydaje od 2004 roku m.in.:
"Lalki Dorotki", "Wieści
domowe", "Co tam u
Ciumków"," Pan Mamutko i zwierzęta","Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek".
- Spotkanie autorskie zawsze wprowadza nowe
doświadczenia, daje dzieciom i młodzieży możliwość bezpośredniego kontaktu z autorem książek,
poznanie tajników pisania
– mówi Bożena Wruszczak,
dyrektor polanowskiej biblioteki. - Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do naszej biblioteki
między innymi po książki
Beręsewicza.
(r)
Fot: Roman Giłka

Polanów

Mamy Mistrza
Pięknego Czytania

Reprezentantki Polanowa w powiatowym
konkursie
Ola Garczarek z Polanowa
to najlepiej czytająca gimnazjalistka w całym koszalińskim powiecie. Tytuł
Mistrza Pięknego Czytania
w swojej kategorii zdobyła
na początku października podczas powiatowego
konkursu Mistrzowie Pięknego Czytania - IX edycja.
Został on zorganizowany
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej a tematem
konkursu były utwory

związane z Fryderykiem
Chopinem lub jego muzyką (Rok Chopinowski).
Oprócz Oli, bibliotekę
polanowską, w kategorii
gimnazjum reprezentowała Klaudia Dyk z Nacławia,
a w kategorii szkoły podstawowej - Martyna Kij z
Nacławia.
Za udział w konkursie
wszystkie dzieci otrzymały
nagrody.
(bw)
Fot. Małgorzata Szkołuda
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Bukowo, Bożenica, Cetuń, Nacław

Ziemniaczana integracja
„Święto Pieczonego Ziemniaka” – festyny kulinarne pod tym
wspólnym tytułem, zorganizowane w czterech
miejscowościach gminy
Polanów, to bez wątpienia
obok, Turnieju Tańca Towarzyskiego, największe
wydarzenia października.

Zaczęły się od imprez na boisku szkolnym
w Bukowie i przy świetlicy w Bożenicach. Tydzień
później bawiono się w
Cetuniu i Nacławiu. We
wszystkich tych miejscowościach impreza cieszyła
się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Młodzież szkolna z Bukowa
i dzieci z Ogniska w Bożenicach wystawę rzeźb
z ziemniaków. Wszyscy
mogli wziąć udział w konkursach, grach i zabawach
rekreacyjnych.
Dorośli
zaangażowali się w przygotowanie, cieszącego się
wielkim
powodzeniem
konkursu
kulinarnego.
Można więc było spróbować dań z ziemniaków.
Tu królowały placki, pierogi, prażuchy, kartacze,
faszerowane rożki i inne
ziemniaczane smakołyki.
Dla uczestników zabaw i
konkursów organizatorzy
przygotowali atrakcyjne
nagrody. Podczas festynów nie zabrakło występów artystycznych. Na
scenach Bukowa i Bożenicy
zaprezentowały
się zespoły „Halinki” i
„Stokrotki” z Rzeczycy
Wielkiej oraz „Córy Gołogóry”. Z kolei w Nacłąwiu i Cetuniu można
było podziwiać oprawę
artystyczną przygotowaną
przez zespoły „Olszyna” ,
„Wrzosy” oraz „Stokrotki”.
Mieszkańcy wszystkich
miejscowości wysłuchali
również koncertu zespołu „5 S”, w którym grają
i śpiewają polanowscy
samorządowcy. Wszędzie
na zakończenie odbyła się
zabawa taneczna. Wszystkie imprezy odwiedzili
przedstawiciele
władz
Polanowa z Burmistrzem
Grzegorzem
Lipskim,
Przewodniczącym Rady
Powiatu KOszalińskiego
- Dariuszem
Kalinowskim, Przewodniczącym
Rady Miejskiej Józefem
Wilkiem oraz Zastępcą
Burmistrza Piotrem Górniakiem.
„Festyn kulinarny Święto Pieczonego Ziemniaka” to najlepszy przykład owocnej współpracy
z partnerskimi gminami z
Niemiec – Gedern i Ro-

Jeden z konkursów w Bożenicy
thenklempenow. Podobnie jak Dni Polanowa i
Dożynki Gminne był realizacją wspólnych projektów, w celu organizacji
integracyjnych imprez o
charakterze ponadregionalnym. Został dofinansowany ze środków unijnych w ramach działania
„Wdrażanie
lokalnych
strategii rozwoju” za pośrednictwem
Fundacji
Środkowopomorska Grupa Działania.
(sim)

Zabawa taneczna w Cetuniu

Radny Mirosław Hojko i Burmistrz Grzegorz Lipski z
nagrodzonymi podczas festynu w Nacławiu

Oprawę muzyczną wszystkich imprez zapewnił zespół polanowskich samorządowców 5xS. Na zdjęciu podczas koncertu w Bukowie, w składzie: Krzysztof
Ciuła, Dariusz Kalinowski, Józef Wilk i Sławomir Wruszczak. Na zdjęciu brakuje
piątego członka zespołu - Henryka Zabrockiego
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Polanowie informuje, że wnioski o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (
tj. obowiązujący od 1 listopada 2010 roku do 31
października 2011 roku), będą przyjmowane przez
Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia 1 września br.
w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami
będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj.
od godziny 7.00 do 15.00 , w każdy czwartek od
7.00 do 17.00. Dodatkowo w dniach od 1 września
do 10 września 2010r. wnioski będą przyjmowane
od godziny 7.00 do 18.00.
Na podstawie złożonych wniosków wraz z
wymaganymi dokumentami będzie ustalane prawo
do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń jest
m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w
rodzinie nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł w
sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Szkolne sprawy
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Zostanę milionerem !

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z
dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

W projekcie ZOSTANĘ
MILIONEREM
młodzież i nauczyciele uczą
się, w jaki sposób wzbogacają się milionerzy i jak tego
można dokonać. Poznają alfabet finansowy, przyswajają pojęcia dotyczące przedsiębiorczości, finansów, w
szczególności
inwestycji,
nieruchomości. Z pomocą
w nauczaniu o pieniądzach
przyszła interaktywna gra
finansowa Cashflow 101 i
książki autorstwa amerykańskiego milionera Roberta

Kiyosaki. Podczas zabawy
nauka przebiega znacznie
szybciej i przyjemniej.
Ale to nie wszystko. Gra
odzwierciedla
również
prawdziwe zachowania graczy, ich emocje i skłonności.
Można się wiele dowiedzieć
o sobie, na przykład , że jest
się zbyt ryzykownym lub podejmuje się decyzje zbyt zachowawczo. Żadna postawa
nie sprzyja robieniu dobrych
interesów. Najważniejsze
bowiem jest samo nastawienie do siebie, do świata, ale i

do pieniędzy. Mamy w swoim umyśle program, który
powstawał przez całe nasze
życie. Ten program determinuje, czy osiągniemy w życiu sukces, czy sami siebie
skazujemy na nieszczęścia.
Ale na szczęście - jak każdy
program, możemy go zmienić.
I właśnie temu również
służą warsztaty ZOSTANĘ
MILIONEREM. Wszyscy
uczestnicy mają niebywałą
szansę na zmianę nastawienia, które im przeszkadza na

Garbno

Polanów

Uroczystą akademią w Społecznej Szkole Podstawowej w
Garbnie uczczono 92 rocznicę odzyskania przez Państwo
Polskie Niepodległości. Przedstawienie pt. „Lekcja historii”
przygotowali uczniowie z klasy VI. Pieśni żołnierskie zaśpiewał chór działający w szkole. Klasa IV w strojach żołnierskich
zademonstrowała musztrę

Październik to miesiąc podczas, którego "króluje Złota
Polska Jesień" i nie tylko, gdyż
obok uroków kolorowych
liści, wspaniałych owoców
wiernym towarzyszem dzieci i dorosłych jest książka.
Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Polanowie w październiku 2010 roku przeprowadziła
cykl spotkań z przedszkolakami i sześciolatkami , w ramach
akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Podczas spotkania bibliotekarki zaprezentowały w
formie teatrzyku kukiełkowego
opowiadanie pt.: "Kubusiowy

takie, dzięki któremu wzrastają: mentalnie, finansowo i
duchowo zarazem.
Projekt
finansowany jest ze środków
NBP, przy wsparciu Banku
Spółdzielczego w Sławnie.
Warsztaty odbywają się w
Szkole Podstawowej oraz w
Gimnazjum w Polanowie.
Kontakt do lidera łódzkiego klubu: KlubCASHFLOWlodz@gmail.com
pomysłodawca i koordynator
projektu
- Małgorzata Niezgoda

Pamiętali o
Październikowe
Święcie
- Małe Co Nie Co Niepodległości w bibliotece

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

Polanów

Wilk i Zając w bibliotece
Na zaproszenie pracowników polanowskiej biblioteki, placówce tej gościł żywy teatr z Krakowa „DUET” (Studio Rozrywkowo
- Teatralne). Dzieci klas drugich szkoły podstawowej w Polanowie
miały okazję obejrzeć widowisko teatralne pt. „Wilk i Zając w mieście”. Zabawne przygody bohaterów tej bajki zawierały treści edukacyjne i wychowawcze. Dzieci miały doskonałą zabawę.
(r)

pamiętnik". Podczas spotkania
dzieci dowiedziały się jak w
prosty sposób można zatrzymać wspomnienia z lata. Dzięki takim wizytom przedszkolaki mają możliwość zapoznania
się z literaturą dziecięcą , jak
również zostaje rozbudzone w
nich zamiłowanie do czytania
książek i korzystania z zasobów
bibliotecznych. W zajęciach
udział wzięło około 120 dzieci.
Spotkanie upłynęło w jesienno katarowej atmosferze.
Autor: Bożena Wruszczak
Autor zdjęć: Roman Giłka
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Oczyma ucznia:

Z przyjacielską wizytą w Gedern
Po raz pierwszy w historii
naszego gimnazjum uczestniczyliśmy w międzynarodowej
wymianie młodzieży.
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby mogła się ona odbyć.
Zarówno my, jak i nauczyciele, długo się przygotowywaliśmy do tego wyjazdu. I tak 22
września 2010 r. o godz. 21:00
wyruszyliśmy w bardzo długą
– blisko 900 km - podróż do
partnerskiego miasta Gedern
w Niemczech.
Droga była wyczerpująca (12
godzin), jednak kiedy dotarliśmy na miejsce, byliśmy pełni
energii i nie odczuwaliśmy
zmęczenia. W Gedern bardzo
gorąco przywitał nas dyrektor
Walter Scheibner oraz uczniowie i nauczyciele tamtejszej
Realschule (Szkoła Realna).
Byliśmy naprawdę mile zaskoczeni ich gościnnością.
Na początku wstydziliśmy się
pytać o cokolwiek i rozmawiać z innymi. Nasz pobyt
rozpoczęliśmy od zwiedzania szkoły. Oprowadzono nas
i pokazano wszystkie sale
lekcyjne. Niektóre gabinety
lekcyjne (np. fizyki i przyrody) znacznie różniły się od
naszych. Ponadto szczególną
uwagę zwróciliśmy na tablicę
poświęconą naszemu miastu.
Z zaciekawieniem oglądaliśmy
wszystkie fotografie, mimo że
miejsca widniejące na nich
były nam dobrze znane.
Choć byliśmy już trochę zmęczeni, to nauczyciele ostrzegali
nas, że dzień będzie długi i wyczerpujący. I tak wybraliśmy
się na zwiedzania miasta. Pokazano nam dwa kościoły, któ-

re były jednocześnie skromne
i bardzo piękne. Obejrzeliśmy
również nowoczesną remizę
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Gedern oraz zamek, w którym
mieści się siedziba burmistrza
miasta.
Następnie wybraliśmy się na
duży Plac Polanowski, gdzie
czekały na nas niemieckie
rodziny, u których mieliśmy
mieszkać przez najbliższe dni.
Kiedy każdy był już „przydzielony” do swojej rodziny,
pożegnaliśmy się i zadowoleni z całego dnia, ruszyliśmy

w drogę. Pierwsze chwile w
domach były naprawdę trudne.
Baliśmy się odezwać i każdemu zdawało się, że nie będzie
umiał się porozumieć. Jednak
jakoś musieliśmy dać sobie
radę i przełamać pierwsze
lody.
Drugiego dnia szło już całkiem nieźle. Coraz odważniej i lepiej się dogadywaliśmy. Rano przyjechaliśmy do
szkoły z uczniami, którzy się
nami opiekowali. Jedni musieli dojechać autobusem, inni
samochodami a jeszcze inni

szli pieszo. Dowiedzieliśmy
się, że musimy iść na lekcje. Trochę nas to wystraszyło, ale potem okazało się, że
był to całkiem fajny pomysł.
Uczniowie z niemieckiej szkoły na wielkiej konferencji z
udziałem ważnych osób, zaprezentowali nam swój projekt
dotyczący ekologii i środowiska. Po skończonych lekcjach,
razem z naszymi opiekunami,
wróciliśmy do domów. Tam
zjedliśmy obiad i przygotowywaliśmy się do zawodów
sportowych.

Kiedy przyjechaliśmy na wielką salę sportową przebraliśmy
się w stroje. Później podzielono nas na mieszane grupy
polsko-niemieckie. Braliśmy
udział w różnych konkurencjach, wymagających pracy
zespołowej. Bardzo nas to
zbliżyło i od tamtej pory nie
baliśmy się już rozmawiać w
języku angielskim, czy też
niemieckim.
Po zmaganiach sportowych
mieliśmy trochę czasu wolnego. Poświęciliśmy go na
przygotowania do wieczornej

Dowcipy
tygodnia
***

Do pewnego kapitana
statku, będącego już prawie
na emeryturze, dorwała się
pewna dziennikarka. Przeprowadzając z nim wywiad,
zadała pytanie:
- Kiedy pan przeżył największą burzę?
Kapitan zamilkł, ale widać
po oczach, że rozpamiętuje
swoje życie wilka morskiego. W końcu rzecze:
- To było zaraz po ślubie.
Jak splunąłem w domu na
dywan.
***
Pani na lekcji pyta Jasia :
-Jasiu jaki pożytek mamy z
gęsi ?
-Smalec.
-I co jeszcze ?
-Smalec.
-Jasiu na czym śpisz w
domu?
-Na łóżku.
-A co masz pod głową ?
- Poduszkę.
-A co jest w poduszce ?
-Dziura.
-A co wyłazi z dziury ?
-Pierze .
-Więc powiedz Jasiu jaki
pożytek mamy z gęsi ?
-Smalec.!
***

Kolega opowiada koledze:
- Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop od kaszlu, a on
dał mi nie wiem czemu środek na rozwolnienie.
- Zażyłeś ten środek?
- Zażyłem.
- I co, kaszlesz?
- Nie mam odwagi...
***
Przychodzi baba do lekarza
z nożem w kolanie:
- Co się pani stało? - pyta
zdziwiony lekarz.
- Chciałam popełnić samobójstwo - odpowiada kobieta.
- Ale dlaczego wbiła Pani
nóż w kolano?
- Bo koleżanka poradziła
mi,
że aby trafić w serce, należy mierzyć trzy palce pod
piersią.
***
Dwaj panowie rozmawiają
przy kieliszku:
- Ech, życie jest ciężkie... wzdycha jeden z nich.
- Miałem wszystko, o czym
człowiek może marzyć: cichy dom, pieniądze, dziewczynę...
- I co się stało?
- Żona wróciła z wczasów
tydzień wcześniej...

dyskoteki i rozmowę z nowo
zapoznanymi przyjaciółmi.
Gdy nadszedł czas dyskoteki,
trochę onieśmieleni, spotkaliśmy się w szkole. Każdy z nas
nieco skrępowany wstydził się
tańczyć, ale jakoś sobie poradziliśmy i zabawa się rozkręciła. Czas nam tak szybko zleciał, że prosiliśmy nauczycieli
o przedłużenie dyskoteki. W
końcu wykończeni powróciliśmy do domów.
Trzeciego dnia naszego pobytu
w Niemczech, razem z naszymi nowymi przyjaciółmi udaliśmy się do Hessenpark (skansenu). I tym razem podzielono
nas na grupy. Otrzymaliśmy
karty z zadaniami, które trzeba
było wypełnić. To również wymagało pracy zespołowej.
Po interesującym zwiedzaniu,
razem z opiekunami wybraliśmy się na zakupy do miejscowości uzdrowiskowej Bad
Homburg. Tam mieliśmy trochę wolnego czasu.
I tak zleciało nam całe popołudnie. Rodziny, u których
mieszkaliśmy, zabrały nas do
domów na obiad. Wieczorem
znowu spotkaliśmy się na
„Oktober Fest”, imprezie organizowanej przez tamtejsze
Stowarzyszenie
Partnerskie
Gedern-Polanów. Zaprezentowaliśmy tam swoje talenty i
program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję.
Po udanej zabawie rozeszliśmy
się do domów. Był to ostatni
dzień pobytu w Niemczech.
Nazajutrz rano wszyscy spotkaliśmy się pod wielkim
namiotem na wspólnym śniadaniu. Nie chcieliśmy tak
szybko wracać do Polski. Nie
chcieliśmy się rozstawać z
nowo poznanymi koleżankami
i kolegami. Nadszedł jednak
czas pożegnania. Wielu z nas
nawet płakało. Wymieniliśmy
się „mejlami” i numerami telefonów.
Pani dyrektor naszego gimnazjum wygłosiła piękną mowę
podsumowującą cały nasz pobyt. Przekazała na ręce dyrektora szkoły w Gedern skromny
prezent. Jeden z naszych kolegów podziękował rodzinom (w
języku niemieckim) za naszą
„adopcję”.
I tak zakończył się nasz pobyt
w Niemczech. Jesteśmy bardzo
zadowoleni. Była to niesamowita przygoda. Dziękujemy
naszej pani dyrektor - A. Kalinowskiej - za możliwość wyjazdu na wymianę, pani J. Misiuk za to, że dbała o wszystkie
strony formalne, pani A. Drzewiec za to, że była naszym tłumaczem oraz wszystkim nauczycielom, którzy byli z nami,
za opiekę. Mamy nadzieję, że
jeszcze nie raz taka wymiana
się odbędzie.
P.S.
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie składa
serdeczne podziękowanie p.
Vice-prezydentowi
Euroregionu Pomerania Dariuszowi
Kalinowskiemu za wsparcie
i pomoc w uzyskaniu środków
finansowych ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w ramach
realizacji projektu Polsko Niemieckiej Fundacji Wymiany
Młodzieży.
Autor tekstu:
Magdalena Karolak
uczennica klasy IIc
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Piłka Nożna

Jesienny sukces
trampkarzy Gryfa
Zespół prowadzonych
przez Michała Lipskiego.
wygrał rundę jesienną i został liderem grupy. Jest to
pierwszy taki sukces młodych piłkarzy od wielu lat.
Teraz gryfici mają szansę
na awans do wyższej klasy
rozgrywkowej, ale najpierw
muszą wygrać rundę wiosenną.
Gryf występował w składzie: Konrad Las (kapitan),

Kacper Salamon, Kuba Ratkowski, Łukasz Zubrzycki,
Mateusz Dzierżyński, Bartek Gąsiorek, Wojtek Gąsiorek, Nikodem Robakiewicz,
Michał Żuchowski, Robert
Miara, Marcin Olejarczyk,
Oskar Grabowski, Przemysław Ciołek, Kacper Olejarczyk, Błażej Kopiec, Kacper
Olejarczyk, Błażej Obiała,
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Halowa Piłka Nożna

Polanów i Szczeglino
zwyciężają w turnieju ministrantów

Oskar Grabowski

Badminton

Srebro i brąz w Miastku

Zespół ministrantów z Gminazjum w Polanowie

W przedostatnią sobotę października, tj. 23.10.2010r.
w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Gradowe
Wzgórza w Polanowie został rozegrany halowy turniej piłki nożnej ministrantów. Zawody rozegrano w
dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjum.

Podziękowania dla p. Dariusza Kalinowskiego, za udostępnienie hali, panom Dariuszowi Prandeckiemu i Tomaszowi Knitter za sędziowanie oraz sędziom technicznym
za obsługę zegara meczowego, burmistrzowi miasta p.
Grzegorzowi Lipskiemu dziękujemy za ufundowanie nagród, a wiernym za uczestnictwo w kościele i kibicom za
wsparcie, jakie okazali zawodnikom.

Turniej został poprze- ze Szczeglina pokonali
dzony
nabożeństwem ministrantów z parafii p.w.
różańcowym oraz mszą św. Andrzeja Boboli z Bie- o zwycięstwie decydowaświętą w kościele Wniebo- sowic 3:2.
ła dogrywka. W niej trzy
Na zdjęciu zwycięzcy Otwartych Mistrzostw Miast- wzięcia NMP, której przeW półfinałach spotkały bramki zdobyli ministranci
ka Młodzików Młodszych w Badmintona: od lewej: II wodniczył ks. proboszcz się ze sobą drużyny Pola- parafii p.w. Niepokalanego
- miejsce srebrny medal Norbert Wolniak MLKS Solec Roman Śledź wraz z ks. nowa i Świerzna oraz Bu- Serca Najświętszej Maryi
Kujawski, I - miejsce złoty medal Szymon Cybulski wikariuszem Dariuszem kowa z Kępicami. Było Panny dzięki czemu BuMKB „Lednik” Miastko, III - miejsce brązowy medal Ratajem i ks. Dariuszem wiele emocji, zwłaszcza kowo wygrało 4:1, zajmuWięckiem,
wikariuszem w pierwszym półfinale jąc miejsce na najniższym
Hubert Sznyter ZKB „Maced” Polanów.
parafii p.w. Matki Bożej który po rzutach karnych stopniu podium. W finaRóżańcowej w Kępicach. na swoją korzyść rozstrzy- le, tak jak w pierwszym
Srebro dla debla Norbert Wilk zajęła V - miejsce. W
Po mszy wszyscy gnęli ministranci z parafii spotkaniu grupowym wyMiarka i Mateusz Ryk, brąz grze pojedynczej osiągnę- uczestnicy udali się na p.w. Podwyższenia Krzyża stąpiły zespoły Polanowa
dla Huberta Sznytera i Ni- liśmy następujące miejsca: halę, gdzie zostały roze- Świętego wygrywając 4:3. i Kępic. Tytuł najlepszej
kodema Ratkowskiego to od V do VIII Norbert Miar- grane mecze. Była walka
W drugim półfinale mi- drużyny i puchar dziekana
trofea jakie przywieźli za- ka i Mateusz Ryk, od IX do w duchu fair-play, wiele nistranci z Kępic pokonali polanowskiego dekanatu
wodnicy Macedu z silnie XVI Radosław Wilk, Patryk strzelonych goli, a tak- ministrantów z Bukowa w kategorii gimnazjum
obsadzonych
Otwartych Szwed i miejsce od XVII do że radość zwycięzców 1:0. W spotkaniu o trzecie trafił w ręce ministrani smutek przegranych. miejsce zmierzyły się ze tów z Polanowa. Polanów
Mistrzostw Miastka: Junio- XX Paweł Strzelecki.
W meczu o piąte miejsce sobą drużyny Świerzna i wygrał 4:1, dwa trafienia
rów, Juniorów Młodszych, W młodzikach Nikodem
ministranci z parafii p.w. Bukowa. W regulamino- zaliczył Paweł Pieczka,
Młodzików i Młodzików Ratkowski w singlu był III a Matki Bożej Szkaplerznej wym czasie gry było 1:1 i
po jednym Mateusz Ryk i
Młodszych w Badmintona.
Rafał Behrendt zajął miejsce
Mariusz Kutkowski. HoW turnieju uczestniczyło od IX do XVIII. Tuż przed
norową bramkę dla Kę125 zawodniczek i zawod- zawodami rozchorowała się
pic zdobył Mateusz Roda.
ników. ZKB „Maced” Pola- Kasia Strzelecka, która miaW rozgrywkach Szkół
Podstawowych
puchar
nów reprezentowali w junio- ła duże szanse żeby stanąć
dziekana zdobyło Szczerach młodszych: Mateusz na podium w singla i w paglino pokonując KępiRyk, Norbert Miarka, Paweł rze z N. Ratkowskim w grze
ce 3:1, i Polanów 2:1.
Strzelecki, Patryk Szwed i mieszanej.
W kategorii SP najlepRadosław Wilk, w młodzi- W młodzikach młodszych
szym bramkarzem został
kach: Nikodem Ratkowski, Hubert Sznyter zajął w sinMichał Mosakowski z
Rafał Behrendt, w młodzi- glu III - miejsce, Norbert
parafii Polanów, królem
kach młodszych: Oliwia Jagielski był V -VI. Wśród
strzelców okazał się DoReichel, Wiktoria Tobisz, młodziczek młodszych na
minik Wawrzeńczyk ze
Szczeglina, natomiast najNikola Karwowska, Monika V - VI miejscu uplasowała
lepszym zawodnikiem był
Barańska, Paulina Majtka, się Paulina Majtka, miejsce
Dariusz Nowacki, także
Hubert Sznyter i Norbert Ja- od VII - XII zajęły: Wiktoreprezentant
Szczeglina.
gielski.
ria Tobisz, Monika BarańWśród
gimnazjalistów
W juniorach młodszych ska i na miejscach od XIII
najlepszym goalkeeperem

para deblowa Norbert Miar- - XVIII sklasyfikowane zoka - Mateusz Ryk zajęla II stały: Oliwia Reichel i Nimiejsce, druga nasza para kola Karwowska.
Patryk Szwed - Radosław
(r)
Przed turniejem zawodnicy wzięli udział w mszy świętej

okazał się Mateusz Lewicki ze Świerzna. Tytuł króla
strzelców turnieju powędrował do Mateusza Ryka,
ministranta polanowskiej
parafii. Miano najlepszego
zawodnika turnieju przypadło Adamowi Naderowi,
zawodnikowi parafii z Bukowa.
Parafię p.w. Podwyższenia krzyża
świętego w Polanowie reprezentowali:
Kategoria Szkoła Podstawowa
-Konrad Czajkowski
-Błażej Kopiec
-Jonasz Majcher
-Michał Mosakowski
-Rafał Pieczka
-Grzegorz Prendecki
-Miłosz Ryk
-Hubert Siwiecki
-Jakub Wróbel
Kategoria Gimnazjum
-Jakub Justka
-Mariusz Kłutkowski
-Paweł Pieczka
-Tomasz Maruszak
-Bartosz Potocznik
-Mateusz Ryk
-Marcin Wróbel
-Mateusz Zdaniukiewicz
-Maciej Żuromski
Opiekunem drużyn był ks.
Dariusz Rataj.
Opracował Łukasz Jabłoński,
uczeń klasy dziennikarskiej.
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