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Przyjaźń nie zna granic

Deklarację partnerską pomiędzy Gimnazjum Noblistów Polskich a Gesamtschule z Gedern podpisali dyrektorzy obu szkół. Uroczystość miała miejsce 23
września w Polanowie.
Dokument ma pomóc w utrzymaniu przyjaznych stosunków pomiędzy nauczycielami i uczniami z obu placówek. W treści deklaracji znajdziemy zdania o
tolerancji i akceptacji między dwoma kulturami, wspólnym uczestnictwie w zajęciach i zabawach sportowych, muzycznych i kulturalnych.

O początku roku
szkolnego

O gminnych i powiatowych dożynkach

O charytatywnym
meczu

Więcej na stronie 3

W numerze:
* Polanów: Już wkrótce
otwarcie nowego Centrum
Społeczno - Kulturalnego
* Polanowski sposób na nudę

Czytaj na stronie 3

Czytaj na stronie 4 i 5

Czytaj na stronie 8

* Buszyno: zadbali
o porządek
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Do szkolnych ław Sesja
dziesiąta
czas zasiąść

Wakacje pożegnaliśmy, więc
pora powitać nowy rok szkolny. O godzinie 9.15 w Szkole
Podstawowej w Polanowie
rozpoczął się uroczysty apel.
Pani dyrektor Katarzyna Filipowicz serdecznie przywitała
uczniów, rodziców, nauczycieli
i zaproszonych gości. To był
niezapomniany i ważny dzień
dla naszych najmłodszych kolegów. Tego dnia edukację zaczęli uczniowie klas zerowych i
pierwszoklasiści. Pani dyrektor
w swoim przemówieniu życzyła wszystkim powodzenia
i samych sukcesów, a naszym

najmłodszym kolegom dodała
otuchy i zapewniła, że mogą
liczyć na pomoc i wsparcie w
każdej sytuacji. Następnie głos
zabrał Pan burmistrz Grzegorz Lipski, który także życzył
wszystkim samych sukcesów i
wytrwałości w pracy. Do tych
życzeń dołączyła się przewodnicząca Rady Rodziców pani
Marzena Nowicka. Po krótkiej
części artystycznej uczniowie
spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.
Pora zacząć się uczyć i
czekać na następne wakacje.

Kolejna sesja Rady Miejskiej
zaplanowana jest na 30 września.
W najbliższy piątek poruszone
zostaną rozmaite tematy. Między
innymi radni zajmą się podsumowaniem wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a sprawozdanie na ten temat przedstawi m.in.
kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Dyrektor Polanowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu.
Oprócz tego na zebraniu pojawi
się informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze
2011 oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej. Przy tej okazji uczestnicy sesji wysłuchają wystąpienia
Grzegorza Lipskiego, burmistrza
Polanowa. Nie zabraknie także
opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
przedstawi również informację
na temat oceny realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Polanów na lata 20082015.
Następnie przyjdzie kolej na
Trybunę Obywatelską (godzina
12), wnioski i zapytania radnych
i sołtysów oraz podjęcie uchwał –
między innymi w sprawie zmian
w budźecie gminy, zbycia nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości,
położonych na terenie miasta
Polanowa oraz szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb
ich pobierania.
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Nowe Centrum
Społeczno-Kulturalne

W roku 2009 Gmina Polanów
podjęła działania związane z realizacją projektu pn.: „Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego
budynku usług handlowych na
Centrum Społeczno-Kulturalne
w Polanowie”. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą
Polanów a Województwem Zachodniopomorskim podpisano
w lipcu 2010 roku. Łączna wartość projektu wyniosła ponad 2
mln zł. Kwota ponad 800 tyś.
zł została sfinansowana z Unii
Europejskiej. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło we
wrześniu tego roku.
W ramach realizacji projektu wykonano prace ogólnobudowlane i parking. Zakupiono
również nowoczesne meble do
Biblioteki oraz wyposażono 15
stanowisk komputerowych z
dostępem do internetu; ponadto zakupiono infokiosk multimedialny usytuowany przed
budynkiem Biblioteki i wyświetlacz graficzno - tekstowy

informujący o najbliższych wydarzeniach kulturalnych.
Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zamontowano
windę oraz wykonano podjazd
do budynku.
Realizacja projektu zwiększy
rozwój infrastruktury kulturalnej i dostępności do instytucji kultury w naszej Gminie.
Punkt, w którym jest umiejscowiony budynek, nietradycyjne
i śmiałe wnętrza pomieszczeń
przyczynią się do wzrostu znaczenia kultury jak i do lepszego
zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
Działalność Biblioteki w no-

wej siedzibie nie ograniczy się
jedynie do promocji edukacji
czytelnictwa. Organizować ona
będzie wśród mieszkańców
koła zainteresowań, spotkania
literackie. Przychyli się do rozwoju świadomości internetowej
poprzez warsztaty obsługi komputera i internetu dla różnych
grup wiekowych.
Dzięki zrealizowanej inwestycji nowa siedziba Biblioteki
będzie inspiracją do nowych
działań, pomysłów i promocji
kultury wśród mieszkańców
Gminy Polanów.
Marta Siwiecka

Polanów

Światowy dzień jamy ustnej
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W dniach od 12 do 16 września
2011 roku w Szkole Podstawowej w Polanowie odchodzono
Światowy Dzień Zdrowia Jamy
Ustnej. Celem obchodów było
przybliżenie uczniom problematyki higieny i zdrowia jamy
ustnej, wskazanie wpływu
zdrowia jamy ustnej na ogólny
stan zdrowia człowieka i dobre
samopoczucie.
Z tej okazji przygotowano gazetki ścienne oraz rozwieszono
plakaty. Wychowawcy klas
przeprowadzili pogadanki na

godzinach
wychowawczych.
Uczniowie klas pierwszych
spotkali się z panią Beatą Wisłocką, na co dzień pracującą
w gabinecie stomatologicznym, która opowiedziała im o
najczęstszych zaniedbaniach
stomatologicznych i wynikających z tego chorobach. Zaprezentowała prawidłową technikę
szczotkowania zębów i pokazała podstawowe narzędzia
dentystyczne.
Oprowadziła
również uczniów po gabinecie
stomatologicznym.

W ramach obchodów odbyły
się dwa konkursy. Pierwszyplastyczny dla uczniów klas
I- III na plakat dotyczący higieny jamy ustnej. Drugi – dla
uczniów klas IV-VI na hasło
propagujące ideę zdrowia jamy
ustnej. Najlepsze prace ozdobiły ściany w świetlicy szkolnej,
na korytarzach i w ,, Galerii na
piętrze” , a uczniów nagrodzono.
Koordynatorem imprezy była
nauczycielka pani Elżbieta
Karwecka.
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Nasze rozmowy
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Senator dla ludzi

Przyjaźń nie zna granic

Rozmowa z gościem doży- doba się w naszej gminie?
nek gminnych - senatorem Często odwiedzam gminę
RP, dr prawa, Panem Pio- Polanów również prywatnie.
trem Zientarskim
Lubię spacerować po lasach
i lubię odwiedzać Świętą
Po raz kolejny widzimy Górę Polanowską. Jestem
Pana Senatora na uroczy- zauroczony przepięknymi
stościach
dożynkowych okolicami Żydowa, mam na
organizowanych w gminie myśli otoczenie elektrowni
Polanów?
szczytowo-pompowej,
jeLubię być wśród ludzi i z ziora Kwiecko i Kamienne.
ludźmi, dlatego przyjmu- Jak postrzega Pan gminę
ję zawsze zaproszenie na Polanów?
uroczystości gminne od Jestem pod wrażeniem
Pana Burmistrza. Pamię- aktywności sołectw i spotam dobrą zabawę podczas łeczności lokalnej gminy
Święta Chleba w Wietrz- Polanów. Widzę jak wiele
nie, w ubiegłym roku mia- działań dla rozwoju gmiłem przyjemność gościć na ny w ostatnim czasie udało
wspaniale zorganizowanych się przeprowadzić.
Spodożynkach w Żydowie, a w łeczność lokalna w gminie
tym roku jestem w Buko- jest aktywna i gotowa do
wie. Chciałbym zaznaczyć, współpracy. Dostrzegam to,
że profesjonalizm i zaan- i z wielką przyjemnością pogażowanie organizatorów magam przy realizacji wielu
tegorocznych dożynek robi inicjatyw
polanowskiego
ogromne wrażenie. Chciał- samorządu. Z przyjemnobym pogratulować miesz- ścią uczestniczyłem także
kańcom, Pani sołtys i Pani w balu charytatywnym orradnej współpracy i zaan- ganizowanym przez Gimnagażowania w organizację zjum w Polanowie. Życzę
dożynek . Rolnikom ziemi wszystkim mieszkańcom zapolanowskiej życzę wszel- pału i aktywności na rzecz
kiej pomyślności.
rozwoju sołectw i gminy
Co Panu najbardziej po- Polanów.

Polanów

przez Dyrektora Gimnazjum
p. Aleksandrę Kalinowską
i Dyrektora Gesamtschule
p. Waltera Scheibnera przypatrywało się grono pedagogiczne obu szkół oraz
ich uczniowie. Parafowanie
dokumentu zostało przyjęte wielkimi brawami przez
zebranych, gdyż inicjatywa
spotkała się z ogromnym
poparciem i uznaniem. Wymiana nie byłaby możliwa,
gdyby nie duże zaangażowanie ze strony rodziców
uczniów biorących udział w
tym przedsięwzięciu.
Na ręce Dyrektora Gimnazjum p. A. Kalinowskiej nasi
goście przekazali pamiątki,
przypominające
wspólnie
spędzone chwile.
A wspomnień mieli bez
liku…
Organizatorzy zadbali
o wiele wrażeń. Pierwszego dnia pobytu goście z
Niemiec
zwiedzili nasze
gimnazjum, brali udział w
zajęciach integracyjnych rówieśnikami z Polski, a także
zostali zapoznani z urokliwymi zakątkami Polanowa i
jego okolic. Po południu odbyły się warsztaty plastyczne
pod hasłem Europa naszym
domem. Konkurs na logo
promujące współpracę wygrała międzynarodowa grupa
młodzieży w składzie: Laura
Laskot, Paula Wilk, Jakub
Tkacz, Clara Naumann, Iseriga Gleiber, Henrik Oechler.
Kolejny dzień był równie
pracowity. Rozpoczął się wizytą na lekcjach w polanowBudynek przy ulicy Żwirowej
skim gimnazjum. Młodzież z
Gesamtchule bacznie przykredyt. Calkowity koszt remontu nie został wspólnym dobrem. Inwestycje czynione glądała się prowadzonym
jeszcze oszacowany, ale nie powinien prze- przez gmine trwaja zdecydowanie dłużej, przez nauczycieli zajęciom,
kroczyć 80 tysięcy złotych. - wyjaśnia pan bo my musimy brac pod uwagę potrzeby konfrontując je z lekcjami w
wszystkich mieszkańców bez wyjątku. - Gesamtchule . Poprzeczka
Zdzisław.
Odnowa elewacji trwała dwa miesiące. tłumaczy burmistrz.
została zawieszona wysoko,
Rada Miejska w Polanowie uchwałą Nr
Około 20% prac wykonali sami mieszkańgdyż następnym zadaniem
cy, biorący czynny udział w upiekszaniu XVII/148/07 z dnia 27 listopada 2007r. w była nauka języka polskiego.
sprawie zwolnień w podatku od nieruchoprzestrzeni miasta.
Sprawdzianem
umiejętnoTakże przy ulicy Żwirowej udało się od- mości przewidziała zwolnienie od podatku ści współpracy były zawody
budynki mieszkalne, na których wykonano
świeżyć wygląd budynku mieszkalnego.
elewację. Zwolnienie przysługuje na okres sportowe grup mieszanych,
- Bardzo cieszą mnie takie oddolne inicjaktóre znacząco pogłębiły
jednego roku, na wniosek podatnika.
tywy – mówi Grzegorz Lipski, burmistrz
integrację młodzieży. Wery(k)
Polanowa. - To znak, że ludzie mają świafikacją umiejętności współdomość, że przestrzeń miejska jest naszym
pracy i poziomu komunikacji
W piątek, 23 września
2011 r., w Gimnazjum w Polanowie zakończyła się sześciodniowa wizyta uczniów
i nauczycieli z Gesamtchule
w Gedern.
Spotkanie było wynikiem
realizacji programu wymiany pomiędzy szkołami. 22
września 2011 roku dyrektorzy obu placówek podpisali Deklarację o przyjaźni
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie a
Gesamtschule Powiatu Wetterau w Gedern RFN. Uroczystość uświetniło wielu
znamienitych gości między
innymi: Burmistrz Polanowa p. Grzegorz Lipski oraz
Burmistrz Gedern p. Klaus
Bechtold,
samorządowcy
Polanowa – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Polanowie
p. Józef Wilk, były wieloletni Przewodniczący Rady

Miejskiej p. Piotr Drewla,
radni Rady Miejskiej, Zastępca Burmistrza p. Piotr
Górniak,
Przewodniczący
Rady Powiatu Koszalińskiego p. Dariusz Kalinowski,
radni powiatowi, dyrektorzy i kierownicy jednostek
gminnych obu miast, długoletni Prezes TPD i przyjaciel
naszego gimnazjum p. Henryk Zabrocki, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia
Partnerskiego Miast Polanów
Gerdern p. Wolfgang Klingerger, p. Marion Giers,
członków
stowarzyszenia,
przedstawicieli OSP z Prezesem p. Zenonem Dropko,
Przewodnicząca Rady Rodziców p. Beata Nakielska
oraz jej odpowiedniczka po
stronie niemieckiej p. Judith
Seipel.
Aktowi podpisania tej
międzynarodowej
umowy

Nowe elewacje budynków

Budynek przy ulicy Partyzanckiej
Godnym podziwu przedsięwzięciem
mogą pochwalić się mieszkańcy budynków
przy ulicy Partyzanckiej … i Żwirowej 14.
Na własną rękę wyremontowali oni elewacje swoich domów. Kosztem renowacji
obarczyli samych siebie, nie licząc na gwaizdkę z nieba.
- Przez dwa lata zbieraliśmy fundusze na
wykonanie elewacji naszego budynku –
mówi Zdzisław Mrozewski, przewodniczący samorządu spółdzielni mieszkaniowej
przy ulicy Partyzantów. - Mieliśmy 20 tys.
wkładu własnego, na kolejne 60 wzięliśmy
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językowej był pobyt w Wiosce Labiryntów w Paprotach.
Następnego dnia polskoniemiecka grupa zwiedzała
zabytki Trójmiasta, wysłuchała koncertu organowego
w oliwskiej katedrze, oglądała świat do góry nogami w
Szymbarku.
Czwartek, 22 września
2011r., dla wielu będzie nie
tylko dniem podpisania deklaracji o współpracy, ale
przede wszystkim wspomnieniem pożegnalnej dyskoteki, konkursu karaoke, w
którym ujawniło się wiele
nieoszlifowanych talentów z
obu krajów.
Nadszedł czas pożegnania, uczniowie obiecali sobie, że spotkają się za kilka
miesięcy, we wrześniu 2012
r., w Gedern. Ciekawe, czy
nawiązane przyjaźnie przetrwają próbę czasu?
Na pewno uczestnicy wymiany udowodnili, że potrafią ze sobą współpracować,
czego potwierdzeniem była
część artystyczna uroczystości podpisania deklaracji
o współpracy przygotowana przez uczniów z Polski
i Niemiec pod okiem nauczycieli języków obcych
z gimnazjum w Polanowie
oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Inscenizacja, wieńcząca pobyt, ujawniła, że między młodzieżą
z Niemiec i Polski nie ma
żadnych barier. Symbolem
integracji był wspólny taniec
w wykonaniu wszystkich
uczestników wymiany, jego
inicjatywa narodziła się dość
spontaniczne, pod wpływem
chwili.
Współpraca obu szkół
to doskonały pomysł na
przyszłość. Gimnazjum im
Noblistów Polskich w Polanowie należy do jednych z
nielicznych szkół w powiecie koszalińskim, które podpisały deklarację o współpracy międzynarodowej, to
cenna inicjatywa, gdyż daje
możliwość poznania kultury
sąsiadów poprzez działanie.
Mirosława Pusz

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2011

Wydarzenia

www.polanow.pl

Senator dla ludzi, czyli
rozmowa z doktorem prawa Piotrem Zientarskim
- Po raz kolejny widzimy
Pana Senatora na uroczystościach
dożynkowych organizowanych w
gminie Polanów?
- Lubię być wśród ludzi i
z ludźmi, dlatego przyjmuję zawsze zaproszenie
na uroczystości gminne
od Pana Burmistrza. Pamiętam dobrą zabawę
podczas Święta Chleba
w Wietrznie, w ubiegłym
roku miałem przyjemność gościć na wspaniale
zorganizowanych dożynkach w Żydowie, a w tym
roku jestem w Bukowie.
Chciałbym zaznaczyć, że
profesjonalizm i zaangażowanie organizatorów
tegorocznych
dożynek
robi ogromne wrażenie.
Chciałbym pogratulować
mieszkańcom, Pani sołtys

Polanów

i Pani radnej współpracy i
zaangażowania w organizację dożynek . Rolnikom ziemi polanowskiej
życzę wszelkiej pomyślności.
- Co Panu najbardziej
podoba się w naszej
gminie?
- Często odwiedzam gminę Polanów również
prywatnie. Lubię spacerować po lasach i lubię
odwiedzać Świętą Górę
Polanowską. Jestem zauroczony przepięknymi
okolicami Żydowa, mam
na myśli otoczenie elektrowni szczytowo-pompowej, jeziora Kwiecko i
Kamienne.
- Jak postrzega Pan gminę Polanów?
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- Jestem pod wrażeniem
aktywności sołectw i społeczności lokalnej gminy
Polanów. Widzę jak wiele działań dla rozwoju
gminy w ostatnim czasie
udało się przeprowadzić.
Społeczność lokalna w
gminie jest aktywna i
gotowa do współpracy.
Dostrzegam to, i z wielką
przyjemnością pomagam
przy realizacji wielu inicjatyw polanowskiego samorządu. Z przyjemnością uczestniczyłem także
w balu charytatywnym
organizowanym
przez
Gimnazjum w Polanowie.
Życzę wszystkim mieszkańcom zapału i aktywności na rzecz rozwoju
sołectw i gminy Polanów.

Polanów

Przyjaźń nie zna granic

Nowe elewacje

Budynek przy ulicy Partyzanckiej 2

W piątek, 23 września 2011 r.,
w Gimnazjum w Polanowie zakończyła się sześciodniowa wizyta
uczniów i nauczycieli z Gesamtchule w Gedern.
Spotkanie było wynikiem realizacji programu wymiany pomiędzy
szkołami. 22 września 2011 roku
dyrektorzy obu placówek podpisali
Deklarację o przyjaźni Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Polanowie a Gesamtschule Powiatu Wetterau w Gedern RFN. Uroczystość
uświetniło wielu znamienitych
gości między innymi: Burmistrz
Polanowa p. Grzegorz Lipski
oraz Burmistrz Gedern p. Klaus
Bechtold, samorządowcy Polanowa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie p. Józef Wilk,
były wieloletni Przewodniczący
Rady Miejskiej p. Piotr Drewla,
radni Rady Miejskiej, Zastępca
Burmistrza p. Piotr Górniak, Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego p. Dariusz Kalinowski,
radni powiatowi, dyrektorzy i
kierownicy jednostek gminnych
obu miast, długoletni Prezes TPD
i przyjaciel naszego gimnazjum p.
Henryk Zabrocki, przedstawiciele
Zarządu Stowarzyszenia Partnerskiego Miast Polanów Gerdern p.
Wolfgang Klingerger, p. Marion
Giers, członków stowarzyszenia,
przedstawicieli OSP z Prezesem p.

Zenonem Dropko, Przewodnicząca
Rady Rodziców p. Beata Nakielska
oraz jej odpowiedniczka po stronie
niemieckiej p. Judith Seipel.
Aktowi podpisania tej międzynarodowej umowy przez Dyrektora
Gimnazjum p. Aleksandrę Kalinowską i Dyrektora Gesamtschule
p. Waltera Scheibnera przypatrywało się grono pedagogiczne obu
szkół oraz ich uczniowie. Parafowanie dokumentu zostało przyjęte
wielkimi brawami przez zebranych,
gdyż inicjatywa spotkała się z
ogromnym poparciem i uznaniem.
Wymiana nie byłaby możliwa, gdyby nie duże zaangażowanie ze strony rodziców uczniów biorących
udział w tym przedsięwzięciu.
Na ręce Dyrektora Gimnazjum p.
A. Kalinowskiej nasi goście przekazali pamiątki, przypominające
wspólnie spędzone chwile.
A wspomnień mieli bez liku…
Organizatorzy zadbali o wiele
wrażeń. Pierwszego dnia pobytu
goście z Niemiec zwiedzili nasze
gimnazjum, brali udział w zajęciach integracyjnych rówieśnikami
z Polski, a także zostali zapoznani
z urokliwymi zakątkami Polanowa i jego okolic. Po południu odbyły się warsztaty plastyczne pod
hasłem Europa naszym domem.
Konkurs na logo promujące współpracę wygrała międzynarodowa

grupa młodzieży w składzie: Laura
Laskot, Paula Wilk, Jakub Tkacz,
Clara Naumann, Iseriga Gleiber,
Henrik Oechler.
Kolejny dzień był równie pracowity. Rozpoczął się wizytą na
lekcjach w polanowskim gimnazjum. Młodzież z Gesamtchule
bacznie przyglądała się prowadzonym przez nauczycieli zajęciom,
konfrontując je z lekcjami w Gesamtchule . Poprzeczka została
zawieszona wysoko, gdyż następnym zadaniem była nauka języka
polskiego. Sprawdzianem umiejętności współpracy były zawody
sportowe grup mieszanych, które
znacząco pogłębiły integrację młodzieży. Weryfikacją umiejętności
współpracy i poziomu komunikacji językowej był pobyt w Wiosce
Labiryntów w Paprotach.
Następnego dnia polsko- niemiecka grupa zwiedzała zabytki
Trójmiasta, wysłuchała koncertu
organowego w oliwskiej katedrze,
oglądała świat do góry nogami w
Szymbarku.
Czwartek, 22 września 2011r., dla
wielu będzie nie tylko dniem podpisania deklaracji o współpracy, ale
przede wszystkim wspomnieniem
pożegnalnej dyskoteki, konkursu
karaoke, w którym ujawniło się
wiele nieoszlifowanych talentów z
obu krajów.

Nadszedł czas pożegnania,
uczniowie obiecali sobie, że spotkają się za kilka miesięcy, we
wrześniu 2012 r., w Gedern. Ciekawe, czy nawiązane przyjaźnie
przetrwają próbę czasu?
Na pewno uczestnicy wymiany
Budynek przy ulicy Żwirowej 14
udowodnili, że potrafią ze sobą
współpracować, czego potwierGodnym podziwu przedsię- cy czynny udział w upiekszaniu
dzeniem była część artystyczna wzięciem mogą pochwalić się przestrzeni miasta.
uroczystości podpisania deklaracji mieszkańcy budynków przy uli- Także przy ulicy Żwirowej udało
o współpracy przygotowana przez cy Partyzanckiej 2 i Żwirowej się odświeżyć wygląd budynku
uczniów z Polski i Niemiec pod 14.
mieszkalnego.
okiem nauczycieli języków obcych
- Bardzo cieszą mnie takie odz gimnazjum w Polanowie oraz
Na własną rękę wyremonto- dolne inicjatywy – mówi Grzenauczycieli wychowania fizyczne- wali oni elewacje swoich domów. gorz Lipski, burmistrz Polanowa.
go. Inscenizacja, wieńcząca pobyt, Kosztem renowacji obarczyli sa- - To znak, że ludzie mają świaujawniła, że między młodzieżą z mych siebie, nie licząc na gwa- domość, że przestrzeń miejska
Niemiec i Polski nie ma żadnych izdkę z nieba.
jest naszym wspólnym dobrem.
barier. Symbolem integracji był
- Przez dwa lata zbieraliśmy fun- Inwestycje czynione przez gmiwspólny taniec w wykonaniu dusze na wykonanie elewacji na- nę trwają zdecydowanie dłużej,
wszystkich uczestników wymia- szego budynku – mówi Zdzisław bo my musimy brać pod uwagę
ny, jego inicjatywa narodziła się Mrozewski,
przewodniczący potrzeby wszystkich mieszkańdość spontaniczne, pod wpływem samorządu spółdzielni mieszka- ców bez wyjątku. - tłumaczy
chwili.
niowej przy ulicy Partyzanckiej. burmistrz.
Współpraca obu szkół to dosko- - Mieliśmy 20 tys. wkładu właRada Miejska w Polanowie
nały pomysł na przyszłość. Gim- snego, na kolejne 60 wzięliśmy uchwałą Nr XVII/148/07 z dnia
nazjum im Noblistów Polskich w kredyt. Calkowity koszt remontu 27 listopada 2007r. w sprawie
Polanowie należy do jednych z nie- nie został jeszcze oszacowany, zwolnień w podatku od nierucholicznych szkół w powiecie kosza- ale nie powinien przekroczyć 80 mości przewidziała zwolnienie
lińskim, które podpisały deklarację tysięcy złotych. - wyjaśnia pan od podatku budynki mieszkalne,
o współpracy międzynarodowej, to Zdzisław.
na których wykonano elewację.
cenna inicjatywa, gdyż daje możOdnowa elewacji trwała dwa Zwolnienie przysługuje na okres
liwość poznania kultury sąsiadów miesiące. Około 20% prac wy- jednego roku, na wniosek podatpoprzez działanie.
konali sami mieszkańcy, biorą- nika.
(k)
Mirosława Pusz
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Bobolice

Gmina Polanów
na Dożynkach Powiatowych

Jak co roku, nasza gmina wzię- two Jacinki przygotowało wieniec.
lińskiego”. Tytuł przyznawany jest za
ła udział w Dożynkach Powiatowych,
Podczas prezentacji kulturalnych aktywność społeczną i gospodarczą
które odbyły się 17 września w Bobo- zespół „Olszyna” z werwą i mocnym kobiet z powiatu koszalińskiego, za ich
licach.
przytupem porwał do tańca zebraną dorobek i osiągnięcia ze szczególnym
Z zasobów gminnych zostało publiczność.
uwzględnieniem na rzecz społeczności
utworzone stoisko, na którym zapreMiłym akcentem było nadanie Ire- lokalnej.
zentowano dorodne owoce i warzywa nie Głowackiej honorowego tytułu
Pani Irenie serdecznie gratulujemy.
oraz rzeźby Krzysztofa Dyka, a Sołec- „Kobiety Aktywnej Powiatu Kosza-

Dożynk
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ki Gminne w Bukowie
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się
w dniu 10 września 2011r. było
Sołectwo Bukowo. Wieś pięknie
przystrojona kolorowymi wstążkami, kukłami ze snopów zboża i
barwnymi kwiatami witała gości
od samego progu.  
Dożynkowe świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą, podczas której podziękowano za tegoroczne żniwa. Tuż po mszy barwny
korowód składający się z zespołów
ludowych, sołectw niosących wieńce dożynkowe, władz gminy oraz
zaproszonych gości udał się na
miejsce biesiady. Tutaj został odtworzony ceremoniał żniwny, polegający na złożeniu chleba na ręce
burmistrza Polanowa pana Grzegorza Lipskiego przez Starostów
Dożynek. Starostami tegorocznych
Dożynek Gminnych byli Alicja
Kogut z Krytna i Zbigniew Chudziński z Rzyszczewka. Burmistrz
podziękował rolnikom za ciężką
pracę, za całoroczny trud i wysiłek  
a następnie podzielił się chlebem z
gośćmi i wszystkimi uczestnikami
uroczystości.
Nieodłącznym elementem Dożynek Gminnych jest konkurs na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Misternie wykonane korony przygotowało 16 sołectw. Tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego
otrzymało Sołectwo Jacinki. Ten
wieniec reprezentował naszą gminę
podczas Dożynek Powiatowych w
Bobolicach. Drugie miejsce zdobyło Sołectwo Gołogóra, natomiast
na miejscu trzecim uplasowało się
Sołectwo Żydowo. Podczas imprezy sołectwa mogły wypromować
walory swojego regionu. Na specjalnie przygotowanych stoiskach
można było zaprezentować m.in.
twórczość artystyczną, rękodzieło,
stare narzędzia rolnicze, płody rolne, wypieki, dania kuchni wiejskiej.
Najokazalej przygotowanym stoiskiem promocyjnym sołectw gminy Polanów było stoisko Sołectwa
Bukowo, które promowało naszą
gminę podczas Dożynek Powiatowych w Bobolicach. W trakcie
dożynek odbył się konkurs kulinarny pn. „Przysmak Regionu”. W
kategorii danie mięsne zwyciężyła
Polędwica w cieście francuskim
przyrządzona przez p. Ewę Tkacz
ze Świerczyny, smacznym daniem
jarskim było Leczo przygotowane
przez p. Piotra Zimnego z Domachowa, w kategorii danie rybne niezawodna okazała się Ryba ze stawu serwowana przez p. Agnieszkę
Galus z Jacinek, jako danie mączne
podniebienie komisji zachwyciły
Ptysie z pieczarkami p. Magdaleny Galickiej z Żydowa, natomiast
wśród wypieków, pyszną okazała
się tajemniczo brzmiąca Śliwowica
p. Bogusławy Koniecznej z Jacinek. Od wielu lat, podczas dożynek
odbywa się wielce widowiskowy
pokaz mody dożynkowej. Repre-

zentanci sołectw przywdziewają
stroje skrojone z różnorakich materiałów np.: liści kapusty, marchewki, papieru, trawy, folii, szyszek itp.
Niebywała fantazja stylistów mody
pomogła odnieść zwycięstwo sołectwom Jacinek, Kościernicy i Karsiny. Wiele emocji dostarczył turniej,
w którym wyłoniono Sołtysa Roku.
W szranki stanęło 10 sołtysów, którzy rywalizowali w różnych konkurencjach m.in. szukali jajek w
stogu siana, rzucali beretem, toczyli oponę, czy tez doili krowę. Zaszczytny tytuł Sołtysa Roku 2011
zdobył pan Krzysztof Dyk – Sołtys
Sołectwa Karsina. Podczas dożynek wręczono nagrody za udział w
konkursie „Piękniej wokół nas”, w
którym oceniano najpiękniejsze posesje, działki i przystanki autobusowe gminy Polanów. W kategorii
posesja I miejsce zdobyli państwo
Ewa i Zbigniew Pęczakowie z Jacinek, II miejsce Ewa Dobrowolska
z Karsinki, III miejsce Elżbieta i
Jan Zarychtowie z Jacinek. W kategorii działka I miejsce przyznano
Zygmuntowi Grycce z Bukowa, II
miejsce Marii Pokorskiej z Domachowa, III miejsce Krystynie
Atalskiej. Najbardziej zadbane
przystanki autobusowe znajdują się
w Kościernicy, Bożenicach, Jacinkach i Świerczynie. Natomiast w
konkursie „Aktywna wieś” na podium stanęło Sołectwo Jacinki.
Dożynki to również czas na tańce
i śpiew. Na scenie zaprezentowały
się zespoły ludowe naszej gminy:
„Wrzosy”, „Córy Gołogóry”, „Halinki”, „Olszyna”. Pod scenę tłumy ściągnęły występy zespołów
„Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy”,
„Kombinatorzy Band” z Mieczysławem Górą oraz „Trzy Gitary”. Dożynki Gminne zakończyły się zabawą taneczną, do której przygrywał
zespół Sylwia&Wiesław.
- Dożynki to święto rolników i ich
plonów. Niestety pogoda po raz kolejny spłatała nam figla i większość
upraw straciliśmy. Dla rolników
był to bardzo ciężki rok. Na szczęście dożynki, w przeciwieństwie do
tegorocznej pogody, przyniosły gospodarzom wiele uśmiechu i radości. Zabawa była wyborna! - mówi
Alicja Kogut, starosta dożynek.
Organizatorami Dożynek Gminnych w Bukowie był Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu oraz
Urząd Miejski w Polanowie przy
współudziale z radnymi, sołtysem
oraz Radą Sołecką i Radą Parafialną z Bukowa. W pomoc przy organizacji dożynek włączyły się świetlice wiejskie z Rekowa, Rzeczycy,
Bożenic, Jacinek i Polanowa. W
ramach programu Działaj Lokalnie
Fundacja Nauka dla Środowiska
dzieci wykonały wieńce dożynkowe realizując projekt: „Niby bliskie,
a nieznane – tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie”.
Sponsorem imprezy był Tequila
Pub z Piły.
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Gmina Polanów

Polanów

Bajeczna nauka

Grupa nieformalna „Świetliczek”
rozpoczęła realizację projektu

Bajka uczy, bawi, wychowuje, ułatwia zapamiętywanie
– a mózg, który się cieszy działa sprawniej!
W czwartkowy poranek, 8 ła przedszkolaków z różnymi
września 2011 roku dzieci z mieszkańcami łąki. W przyPrzedszkola Gminnego w Pola- stępny sposób przekazała dużo
nowie, po raz pierwszy w tym wiedzy przyrodniczej. Dzieci
roku szkolnym obejrzały w auli poznały różne owady i zwierzęPOKiS-u bajkę opowiadającą ta, ich zwyczaje oraz wygląd.
o przygodach sympatycznej Wrażeń dużo, co widać było po
pszczółki Kaji i jej przyjaciela uśmiechniętych buźkach!
trutnia Kucio. Bajka zapoznaTekst: Elżbieta Sekuła

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)

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Bukowie
dzieci ze świetlic z: Jacinek,
Bożenic, Polanowa i Rzeczycy Wielkiej zaprezentowały
wykonane przez siebie wieńce dożynkowe oraz wzięły
udział w pokazie mody dożynkowej.
Wszystko to w ramach programu Działaj Lokalnie Fundacja Nauka dla Środowiska
realizując projekt: „Niby bliskie, a nieznane – tradycje

przekazywane z pokolenia
na pokolenie", na które grupa nieformalna "ŚWIETLICZEK" otrzymała grant w
wysokości 3.000 zł.
Program "Działaj Lokalnie
VII" to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
i Lokalną Organizację Grantową, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o

charakterze dobra wspólnego.
Sama realizacja projektu rozpoczęła się wcześniej bo już
z początkiem miesiąca sierpnia, kiedy to dzieci chodziły
zbierać zboże z okolicznych
pól. W ramach projektu odbyły sie warsztaty wyplatania
wieńców, prowadzone przez
starszych
doświadczonych
mieszkańców
poszczególnych miejscowości.
Uwieńczeniem pracy na
warsztatach było wykonanie

wieńców które wzięły udział w
konkursie na wieniec dożynkowy podczas tegorocznych Dożynek Gminnych w Bukowie.
Organizatorami poszczególnych działań są instruktorki zatrudnione przez POKiS w
świetlicach wiejskich, które
serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do
włączenia się w projekt.

Polanów

Czas do przedszkola!

600 440 999

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

Ważne telefony

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

Minął już beztroski czas
Teraz przedszkole zaprasza Was!
Witamy dzieci nowo przybyłe,
Chcemy, by Wam tu dobrze było!
Witamy też tych, co już znają nas,
Życzymy, by nadal miło płynął
Wam czas!
6 września 2011r. w sali
POKiS-u odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego
roku szkolnego w Przedszkolu
Gminnym w Polanowie.
Zaproszonych gości, rodzi-

ców, pracowników i wszystkie
dzieci powitała niezwykle miło
i serdecznie, ale też i nietypowo,
bo poprzez rymowanie dyrektor
przedszkola – Elżbieta Sekuła.
Czterolatki przygotowały część
artystyczną. Zaśpiewały piosenkę pt.”Marsz przedszkolaków” oraz „Jestem sobie przedszkolaczek”. Maja Domowicz
opowiedziała wszystkim co to
znaczy być dobrym kolegą w
wierszyku pod tym samym tytułem, a Szymon Maculewicz

rozśmieszał dzieci w wierszy- te całkiem maleńkie, i te nieku pt.”Kukuryku!”. Dzieci, po co starsze wyruszyły na start!
raz pierwszy uczyły się dwóch Dorośli doskonale wiedzą, że
zabaw ruchowych ze śpiewem „wszystko, co dziecko we wczei naśladowaniem: Niedźwiadek, snym okresie przeżywa, co się
Woogie-boogie. Głos zabrał w nim rodzi i dojrzewa, pozoburmistrz Polanowa, pan Grze- staje mu na całe życie”. Panie
gorz Lipski. Wypowiedział zatem wypełnią dzieciom czas
ciepłe słowa uznania dla pra- i upiększą ich życie, dzieci zaś
cowników przedszkola, życzył poprzez znakomitą zabawę
wszystkim udanej współpracy będą zaspakajać swoje potrzei oczekiwanych efektów eduka- by.
cyjnych.
Tekst: Elżbieta Sekuła
Wszystkie przedszkolaki,

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2011

Buszyno

Zadbali
o porządek

Na początku września odbyła
się akcja porządkowania terenu
zabytkowego poniemieckiego
cmentarza w Buszynie.
W działaniu aktywny udział
wzięli dzieci i młodzież, a także
kilkoro dorosłych mieszkańców
sołectwa.
W ramach akcji zostały usunięte zakrzaczenia z głównych
ciągów komunikacyjnych oraz
przygotowane miejsce na tablicę informacyjną, ławki i stół,
które są planowane w dalszych
działaniach realizacji projektu.
Po pracach porządkowych
wszyscy uczestnicy przeszli
na plac boiska przy którym
zorganizowano ognisko oraz
rozegrano mecz w dwa ognie.
Natomiast sama realizacja
projektu rozpoczęła się jeszcze wcześniej, bo 15 sierpnia
2011 br., wówczas odbyło się
pierwsze spotkanie i spacer po
planowanej ścieżce edukacyjno
- turystycznej, której cmentarz
jest jednym z etapów realizacji
projektu „Wszyscy jesteśmy

Historia/Rozrywka

www.polanow.pl
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Wizyta człowieka z pasją

częścią tej samej historii - odnawiamy to co zapomniane”.
Pod taką nazwą realizowane
jest przedsięwzięcie w ramach
programu Działaj Lokalnie,
na które sołectwo Buszyno
otrzymało grant w wysokości
3.000 złotych, a w imieniu sołectwa Buszyno wniosek do
Fundacji Nauka dla Środowiska złożył Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
Program „Działaj Lokalnie
VII” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Uczniowie klas trzecich
Rozwoju Filantropii w Polsce i Gimnazjum im. Noblistów
Lokalną Organizację Grantową, Polskich w Polanowie mieli
który ma na celu aktywizowawyjątkową okazję wysłuchanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakte- nia interesującej prelekcji
pallotyna ks. Pawła Kotecrze dobra wspólnego.
Organizatorami poszczegól- kiego SAC. Spotkanie było
nych działań jest Pani Sołtys możliwe dzięki kontaktom
Elżbieta Kruszka i Rada SoJana Basary, a zorganizował
łecka Sołectwa Buszyno, która
serdecznie zaprasza wszystkich je zespół nauczycieli historii.
zainteresowanych do włączenia Ksiądz Paweł od listopada
się w projekt.
2003 roku przebywa na mi-

sji w Papui Nowej Gwinei.
Od czterech lat opiekuje się
parafią położoną na dwóch
wyspach na Oceanie Spokojnym - Kairiru i Mushu,
które są zamieszkałe przez
około 10 tys. ludzi. Z miejsca na miejsce przemieszcza się małą łódką, z silnikiem, o długości 19 stóp,
czyli około 5,7 m. Dużym
zagrożeniem dla mieszkań-

ców tego terenu są jadowite węże oraz bardzo silne
wiatry. Fale o wysokości
2,5 m to codzienność. Gość
swą opowieścią o życiu na
tych egzotycznych wyspach
zafascynował wszystkich
słuchaczy, barwne historie
ilustrował pokazem zdjęć.
Jego determinacja i konsekwencja w działaniu sprawiła, że zrealizował jedno

ze swoich najskrytszych
marzeń- pobyt w Papui Nowej Gwinei. Zainteresowani
osobliwościami Kairiru oraz
Mushu mogli poszukiwać
materiałów o niezwykłych
wyspach na Pacyfiku w bibliotece szkolnej u współorganizatora spotkania p. D.
Bukowskiej.
Mirosława Pusz

Polanów

Polanowski sposób na nudę
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W sobotę, 24.09.2011r. w Domu osoby. Tak symboliczna kwota
Kultury i świetlicach wiejskich możliwa jest dzięki dofinansowaodbyły się bezpłatne, pokazowe niu przez POKiS. Szczegółowych
lekcje tańca współczesnego (sal- informacji udziela biuro POKiS w
sa, hip hop), skierowane do dzieci godz. 8.oo - 15.oo, tel. 943188374,
i młodzieży, prowadzone przez 943188229. Możliwe jest również
Krzysztofa i Oliwię Himkow- zorganizowanie lekcji dla osób doskich ze Studia Tańca Fota Step z rosłych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Koszalina.
Poniżej przedstawiamy także
Ponieważ zajęcia cieszyły się
dużym zainteresowaniem, zostaną inne zajęcia, odbywające się w
wprowadzone na stałe do kalenda- Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu.
rza zajęć POKiS.
Lekcje rozpoczną się 04.10.2011r. Pracownia rysunku i malarstwa
w Domu Kultury w Polanowie – poniedziałek godz. 16-18 grupa
oraz w świetlicach wiejskich w wiekowa 13-16 lat
Kościernicy i Rzeczycy. Odbywać Uczestnicy zajęć będą mieć możsię będą dwa razy w tygodniu, we liwość poznania różnorodnych
wtorki i soboty. Odpłatność za cały technik malarskich: od akwareli
miesiąc wynosi tylko 12,00zł od przez akryle, oleje, po pastele oraz

rysunkowych: ołówek, Węgiel,
sangwina. Tutaj uczestnicy nauczą
się poprawnie komponować obraz
i poznają mnogość środków wyrazu plastycznego. Na zajęciach
podejmowana zostanie różnorodna
tematyka, od pejzażu przez martwą
naturę, sceny rodzajowe, po malarstwo niefiguratywne.
Misz-masz artystyczny – wtorek
godz. 16-18 grupa wiekowa 1012 lat
Misz-masz, czyli wszystkiego po
trochu. Począwszy od malarstwa i
rysunku, poprzez zabawy z papierem, tkaniną, sznurkiem itp. Do
wytworów wykorzystywać będziemy muszle, kamienie, nasiona,
drewno i inne materiały. Tutaj można stworzyć niepowtarzalną kartkę
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Wojna domowa czyli:

Czy moje dziecko
prawidłowo się rozwija? cz.III

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2011

MKS Gryf Polanów - MKS Gryf (Czwartoligowcy 1996 -2000) 0:1

Na boisku wspomogli chorego kolegę

z toalety, należy rozpocząć
wtedy, gdy pociecha zacznie
zdradzać
zainteresowanie
tymi sprawami i chęć naśladowania w tym względzie
dorosłych. Przebiega on wtedy szybko i bez specjalnych
trudności.
Co powinno niepokoić:

Radzi Henryk Zabrocki, pedagog, Przewodniczący Krajowego Komitetu Wychowania
Resocjalizującego

Na początku 2 roku życia
dziecko opanowuje trudną
sztukę chodzenia i biegania,
w związku z czym nagle staje
się wszędobylskie.
O czym warto pamiętać
1.Do okresu szalejącej po
domu „małej trąby powietrznej” warto się zawczasu przygotować i naprawić popsute
zamki u szaf i szafek. Usunąć
mniej stabilne meble, przenieść kwiaty, wazony, książki
na wyższe półki, zabezpieczyć druty, krawędzie mebli
i nisko umieszczone gniazda
elektryczne.Pocieszające jest
to, że są to zmiany czasowe
i za kilka miesięcy powróci
uprzedni ład.
2.Trening czystości, czyli
uczenie dziecka kontroli nad
wydalaniem i korzystaniem

1.Zbyt spokojne i mało klopotliwe zachowanie dziecka.
Brak z jego strony zapału do
biegania i rzucania, ospałość
i apatia mogą wiązac się z
trapiącymi je niewykrytymi chorobami, pasożytami,
uszkodzeniem słuchu lub
opóźnieniem rozwoju umysłowego.
2.Jeśli dwulatek przejawia
skłonności do zachowań sterootypowych, czyli wciąż takich samych powtarzających
się ruchów lub ich sekwencji (np. godzinami bawi się
jednym przedmiotem, przekładając go z ręki do ręki,
biega wzdłóż ściany tam i z
powrotem, ciągając po niej
ręką i wydając wciąż te same
okrzyki, bez lęku, długo wpatruje się z bliska w palącą
się żarówkę itp.) powinno to
skłonić rodziców do skontaktowania się rodziców z lekarzem lub psychologiem. Stereotypy mogą bowiem wiązać
się z początkiem poważnych
zaburzeń psychicznych.

Po meczu: niebieskie stroje aktualni zawodnicy Gryfa, czerwone stroje - czwartoligowcy
To było wielkie wydarzenie choć zacięty przebiegał w
sportowe. Na boisku w Po- przyjacielskiej atmosferze.
lanowie spotkały się dwie 1:0 wygrali czwartoligowcy
drużyny Gryfa. Ta aktualnie po strzale Jacka Mrożewgrająca w klasie okręgowej skiego.
oraz zespół dawnych zawod- Po meczu okazało się, że
ników, którzy niegdyś repre- kibice są niezwykle hojzentowali Gryfa w czwartej ni: łącznie zebrano 8116 zł.
lidze. Powód meczu był je- Cała ta kwota zostanie przeden: pomóc byłemu zawod- znaczona na leczenie byłego
nikowi Fabianowi Ragano- zawodnika Gryfa Polanów.
(sim)
wi, który od kilku lat zmaga
się z groźną chorobą. Mecz,
Fabian Ragan w otoczeniu najbliższej rodziny: stoją od lewej: Adela i Roman Ragan (rodzice), Fabian z żoną Agnieszką oraz Jadwiga Wegner (teściowa) Poniżej: syn Alan.
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Henryk Zabrocki

Piłka Nożna

(Jan Paweł II)

Serdeczne podziękowania dla organizatorów,
piłkarzy, trenerów, kibiców oraz wszystkich ludzi dobrej woli za ogromny wkład i trud włożony w zorganizowanie charytatywnego meczu
			
składają wdzięczni:
Agnieszka i Fabian Ragan
wraz z synem Alanem

Gryf Polanów
przewodzi
ligowej stawce
Doskonale spisują się zawodnicy
polanowskiego
Gryfa w rozgrywkach Regionalnej Klasy Okręgowej.
Podopieczni trenera Macieja Mikulskiego, w sześciu
meczach 5 razy schodzili z
boiska jako zwycięzcy. O
ich klasie najlepiej mówią
wyniki: dotychczas gryfici wygrali 6:0 z Piastem
Drzonowo, 2 : 0 z StartemIskra Mokre, 6:0 z Gromem
Świelino, 4 : 2 z Kotwicą II
Kołobrzeg oraz 2:1 z Wrzosem Wrzosowo. Jedynie w

meczu z Olimpem Gościno
schodzili z boiska pokonani
(wynik 2:1 dla gospodarzy).
Doskonale sobie radzą też
w Pucharze Polski KOZPN.
Na trudnym boisku w Starym Jarosławiu wysoko pokonali tamtejszych Błękitnych (3:0). W minioną środę
gRyf zmierzył się w Pucharze Polski z Viktorią Sianów.
Niestety, mecz odbył się już
po wysłaniu gazety do druku,
dlatego nie możemy aktualnie podać jego wyniku. (r)

Tabela Klasy Okręgowej
1. Gryf Polanów 			
2. Błękitni Stary Jarosław 		
3. Zryw Kretomino 			
4. Leśnik/Rossa/Zefir II Manowo
5. Olimp Gościno 			
6. Bałtyk II Koszalin 			
7. Grom Świelino 			
8. Wrzos Wrzosowo 			
9. Radew Białogórzyno 		
10. Saturn Mielno 			
11. Kotwica II Kołobrzeg 		
12. Nemeton Strzekęcino 		
13. Piast Drzonowo 			
14. Start-Iskra Mokre 		

6
6
6
5
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6

15
14
13
11
10
8
8
6
6
6
5
4
2
2

21 / 5
23 / 10
20 / 16
11 / 5
23 / 12
22 / 5
12 / 17
11 / 13
4/6
11 / 14
10 / 14
6 / 31
8 / 20
5 / 19

Spławikowe Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Polanowa

Kolejne Spławikowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Polanowa nad Zalewem
Polanowskim
zorganizowali
wspólnie Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu oraz Polski
Związek Wędkarski Koło w Polanowie. Wzięło w nich udział
15 zawodników. Tym razem
największą rybę złowił Tomasz
Czarkowski (leszcz 0,52 kg),
jednak nie wystarczyło to do
zwycięstwa w zawodach. Tu
najlepszy okazał się Artur Domagała (2750 ptk - zdobywca
Pucharu Burmistrza Polanowa),
przed Arkadiuszem Klimasem
(2260 pkt) i Eugeniuszem Sominką (1160 pkt). Zakończeniem zawodów wędkarskich
był poczęstunek i wręczenie
nagród. Nagrodę „Największa
Ryba” ufundowała Aleksandra
Nowak - Sklep Zoologiczny w
Polanowie. Nagrody i poczęstunek ufundował Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu. (r)

Uczestnicy zawodów
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