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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Polanowską tradycją stały się obchody rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem mundurowych. Obchody Święta Niepodległości w Polanowie rozpoczęły się
mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele pw. WNMP. Na rynku miejskim odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem pocztów sztandarowych. Po wciągnięciu
flagi na maszt i odegraniu hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Polanowa. Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę
honorową dla uczczenia tych, którzy polegli w walkach o odzyskanie wolności.
Czytaj na stronie 9

Polanów

Polanów

Z życia przedszkola

Narodowe Czytanie
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Polanów

Rekowo

Samorząd obradował

Za długoletnie pożycie małżeńskie
Trzy pary z terenu gminy Polanów otrzymały „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Są to Irena i Józef Malinowscy
(60 lat pożycia), Stefania i Józef Kosmala (52 lata), Kazimiera i Wacław Matuszczykowie (50 lat).

Podczas październikowej, XIII du niebędącego własnością gmisesji Rady Miejskiej między in- ny Polanów w podróżach służbonymi oceniono funkcjonowanie wych radnych Rady Miejskiej w
oświaty w gminie. Podano też in- Polanowie;
formację o oświadczeniach ma- * w sprawie przyjęcia „Gminjątkowych za 2014 rok. Wybrano nego Programu Przeciwdziałaławników sądowych na kadencję nia Przemocy w Rodzinie oraz
2016-2019. Zostali nimi: Anna ochrony ofiar przemocy w rodziMiszczak i Mirosława Sominka.
nie w gminie Polanów na
Radni podjęli też następujące lata 2015-2020”;
uchwały:
* w sprawie rozpatrzenia skargi
* w sprawie ustalenia stawek za na Dyrektora POKiS w Polanojeden kilometr przebiegu pojaz- wie.
(r)

Wydarzenia

www.polanow.pl

3

Wrzosy skończyły 35 lat

Polanów

Konkurs na logo szkoły

danych autora logo w statucie
szkoły.
Szczegóły konkursu na stronie
internetowej szkoły: sp.polanow.pl
Zapraszamy do udziału.

Fot: Aleksander Andrzejewski

Szkoła Podstawowa w Polanowie ogłasza konkurs na logo
szkoły. Będzie on trwał od
02.11.2015. do 15.12.2015.
W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy chętni. Przewidziano
nagrody oraz umieszczenie

Krąg
Państwo Irena i Józef
Malinowscy wzięli ślub cy-

wilny 11 września 1955 r. w
USC w Garbnie, zaś ślub kościelny 18 września tego roku
w Polanowie.
Pani Irena przyjechała do Rekowa z rodzicami, gdy miała 9
lat. Pan Józef zaś do Drzewian.
Oboje pochodzą z dawnego
województwa poznańskiego.

Po odbyciu służby wojskowej
Pan Józef poszedł do pracy w
firmie budowlanej w Garbnie.
Państwo Malinowscy poznali
się w bibliotece, a ślub wzięli
po roku znajomości. W dniu
ślubu Pani Irena miała lat 19, a
Pan Józef 25.
Po ślubie zamieszkali w Rekowie z rodzicami Pani Ireny
(mieli gospodarstwo rolne), a

od 1970 roku gospodarowali już na własnym. Pan Józef
oprócz pracy w gospodarstwie
był zatrudniony w lasach państwowych. Pani Irena zaś zajmowała się domem, wychowywaniem dzieci oraz ciężko
pracowała w gospodarstwie.
Mają syna i córkę oraz dwoje
wnuków.

Państwo Kazimiera i Wacław
Matuszczykowie

pobrali się 20 marca 1965 r.
w Kościernicy, ślub kościelny wzięli miesiąc później w
Garbnie.
Pani Kazimiera to rodowita
Rekowianka. Mieszkała w
Rekowie z rodzicami, którzy
prowadzili
gospodarstwo

Państwo Stefania i Józef
Kosmala ślub cywilny wzię-

li 2 lutego 1963 r. w Kościernicy, zaś kościelny 2 czerwca
1963 r. w Garbnie.
Pani Stefania pochodzi z
dawnego woj. poznańskiego,
zaś Pan Józef z kieleckiego.
Na Ziemie odzyskane przyjechali ze swoimi rodzicami.
Poznali się w 7 klasie szkoły

rolne. Pan Wacław przyjechał do Rekowa z Piotrkowa
Trybunalskiego do pracy w
lesie. Wynajmował pokój u
rodziców Pani Kazimiery.
Między młodymi zrodziło
się uczucie, które zakończyło się ślubem po roku
znajomości. Pani Kazimiera
przez cały czas pracowała w
podstawowej i już wtedy coś
między nimi zaiskrzyło. Jednak oddalali się od siebie kilkakrotnie, ale zawsze wracali
i byli gdzieś blisko siebie.
Zdecydowali się na ślub po 6
latach znajomości. Zamieszkali z rodzicami Pani Stefanii.
Pan Józef cały czas pracował
w różnych miejscach (PGR,
drogówka, a do emerytu-

gospodarstwie rolnym, prowadziła dom, urodziła 3 synów i ich wychowywała. Po
urodzeniu ostatniego z synów poszła do pracy w lesie,
skąd przeszła na emeryturę.
Pan Wacław to też emerytowany pracownik lasów.
Mają 3 synów, 1 wnuka i 1
wnuczkę.
ry w lasach). Pani Stefania
pracowała w gospodarstwie,
urodziła syna i go wychowywała. Pracę podjęła w 1976
roku w klubie w Rekowie,
jakiś czas była katechetką w
Parafii Szczeglino, a później
znów w klubie, skąd przeszła
na emeryturę.
Mają syna, wnuka i prawnuczkę.

Uroczystość wręczenia medali od Prezydenta RP miała miejsce w świetlicy w Rekowie, a
wzięli w niej udział Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa; Józef Wilk, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Polanowie; radny Stefan Kozicki, Aleksandra Ostrowska-Chwastek,
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie oraz członkowie rodzin Jubilatów.
Jubilatom życzymy zdrowia.

Uwaga

Wyższe
zasiłki z
pomocy
społecznej

Garbno, Gołogóra

Trwają drogowe roboty

Od 1 października 2015
r. obowiązują nowe
kryteria
dochodowe
oraz kwoty świadczeń
pieniężnych z pomocy
społecznej.
Podwyższenie kryteriów
dochodowych wpłynęło
na wzrost liczby świadczeniobiorców
korzystających ze świadczeń
pieniężnych,
których
przyznanie jest uzależnione od spełnienia
kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.
dokończenie na str. 6

Garbno

Gołogóra
Gmina Polanów obecnie
ra i dotyczy przebudowy Robót Inżynieryjnych i Buprowadzi dwie inwestycje
skrzyżowania i remontu dowlanych „INFRABUD”
związane z modernizacją
dróg gminnych. Druga re- z Koszalina. Wartość w/w
dróg.
alizowana jest w Garbnie i inwestycji to kwota ok. 500
polega na przebudowie dro- 000,00 zł brutto. Termin rePierwsza jest prowadzona gi gminnej. Obie inwestycje alizacji do końca październiw miejscowości Gołogó- wykonuje Przedsiębiorstwo ka 2015 r.

Zakaz „spalinowego”
pływania na Nidnie
Od 35 lat są ambasadorem
kultury gminy Polanów,
rozsławiając ją na arenie
krajowej i międzynarodowej.

go w Drawsku Pomorskim.
Koncertowali w Gedern w
Niemczech i w Kownie.
W miniony piątek, w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu, obchodzili 35 roczZdobywali Złote Malwy na nicę istnienia.
Prezentacjach Kulturalnych
Wszystko zaczęło się w
Wsi Pomorza Środkowe- maju 1980 r., gdy przy kole

Ligi Kobiet Polskich w Po- scenie zaprezentowali się
lanowie, Teresa Kucharska Jubilaci oraz zaprzyjaźnione
założyła zespół śpiewaczy zespoły: Kapela „PrzylesiaWrzosy.
nie”, „Złote Nutki”, „OlszyOd dłuższego już czasu ze- na”. Zespołowi „Wrzosy”
społem kieruje Irena Pałac. życzymy wielu sukcesów
Podczas piątkowej uroczy- oraz dalszych wspaniałych
stości były kwiaty, upomin- jubileuszy.
ki i łzy wzruszenia, a na

Polanów

Warsztaty komputerowe dla Seniorów
Rada Powiatu Koszalińskiego
podjęła uchwałę zakazująca
używania na jeziorze Nidno
w Krągu (popularnie: jezioro
Długie) jednostek pływających
używających silników spalinowych.

Nie można ich używać przez
cały rok i przez całą dobę.
Uchwała 6 października ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i weszła w
życie od 20 października.

Biblioteka w Polanowie
przyjmuje zapisy na bezpłatne warsztaty komputerowe
dla Seniorów ph."Edukacja
komputerowa osób starszych".
Zajęcia odbywać się będą w
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie raz
w tygodniu (poniedziałki) w

grupach 12 osobowych, w
godzinach: 9-11 - grupa zaawansowana, 16-18 - grupa
od podstaw. Planowany termin
rozpoczęcia zajęć 9 listopada
2015 r., przewidywany termin
zakończenia marzec 2016r. W
programie: pierwsze kroki obsługi komputera i Internetu, obsługa systemu operacyjnego na

przykładzie windows, wyszukiwanie informacji (przeglądarki
internetowe),
komunikatory,
portale społecznościowe, poczta elektroniczna. Osoby chętne
prosimy o osobste przybycie
do Biblioteki i zapisanie się
lub o kontakt telefoniczny (94
3188500). Ilość miejsc ograniczona!

Nacław, Żydowo

Rzeczyca Wielka

Nowy sprzęt dla OSP

Z aparatem za pan brat

Strażacy z jednostek OSP
Nacław i Żydowo odebrali
specjalistyczny sprzęt
ochrony osobistej.

W świetlicy wiejskiej
w Rzeczycy Wielkiej,
odbywają się warsztaty
fotograficzne prowadzone
przez fotografa Damiana
Bilskiego.

Każda jednostka otrzymała

po: 2 sztuki aparatów tleno- tu to kwota 61.000zł .W/w
wych z czujnikami bezruchu, sprzęt został sfinansowany
6 sztuk ubrań ochronnych ze środków gminy Polanów
-Nomex, 8 hełmów, 6 par bu- i Wojewódzkiego Funduszu
tów, 10 par rękawic.
Ochrony Środowiska.
Wartość zakupionego sprzę-

Uczestnicy spotkań będą w tygodniu i trwać będą do
mieli okazję poznać historię grudnia. Zajęcia realizowafotografii, sprzętu fotogra- ne i finansowane są z gminficznego oraz nauczyć się nego programu anty alkohowykonania i obróbki zdjęć. lowego.
Warsztaty odbywają się raz
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Solowy debiut
Marcina

Narodowe Czytanie
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„Święty Jan Paweł Zapałka nie ogrzeje
II - patron rodziny”
Tak brzmiało hasło przewodnie Gminnego Festiwalu Pieśni Religijnej.

Fragment adaptacji "Lalki" Bo- bohaterów powieści wystąpili:
lesława Prusa czytali przedsta- Łęcki Tomasz - Józef Wilk
wiciele władz lokalnych i teatr - Przewodniczący Rady MiejVERBUM. W roli głównych skiej w Polanowie
Rzecki Ignacy - Dariusz Kalinowski - Wicestarosta KoszaPolanów
liński
Starski - Piotr Górniak - Z-ca
burmistrza Polanowa
Wokulski Stanisław - Andrzej
Kulesza - dyr. Zakładu Usług
Komunalnych
Florentyna (panna) - Jolanta
Skowrońska - bibliotekarka
Izabela Łęcka - Barbara Empacher - teatr VERBUM
Joanna (ciotka) - Krystyna Byrzykowska - teatr VERBUM
Mraczewski (subiekt) i Mikołaj
(służący) - Leszek Śmietana teatr VERBUM
Narrator 1 - Grażyna Fajkowska - teatr VERBUM
Narrator 2 - Wanda Zabrocka Przewodnicząca Klubu Seniora
Biblioteki
Narodowe Czytanie to akcja
zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 2012 roku. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja
czytelnictwa oraz wzmocnienie
W Urzędzie Miejskim w Polanowie można było oglądać prace nadesłane na konkurs „Gmina poczucia narodowej tożsamości
Polanów w obiektywie”. Jedną z nich, jest prezentowana obok, fotografia o tytule „Taczki pełne poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.
zbóż” wykonana przez Wioletę Konieczną z Jacinek.

Po raz pierwszy Szkolne
Koło Caritas działające przy
Szkole Podstawowej w Polanowie wraz z opiekunami,
ks. Markiem Roskowińskim,
K. Poletajew, K. Oborowska
i Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu zorganizowało
obchody Dnia Papieskiego.
Od samego rana wolontariusze SKC wspólnie z rodzicami rozprowadzali kremówki
papieskie.
Uroczystość
rozpoczęła
się mszą świętą, w czasie Szkolne Koło Caritas serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji "Zapałka
której wniesiono relikwię nie ogrzeje". Ze sprzedaży zapałek zebraliśmy 1638,46 zł. Pieniądze te przekażemy dla
świętego Jana Pawła II, przy Caritas parafialnego. Zostaną one przeznaczone na zakup opału dla rodzin najbardziej popięknym śpiewie polanow- trzebujących z naszej parafii.
skiego chóru „Bel Canto”.
Po uroczystości rozpoczął Polanów
się Przegląd Pieśni Religijnej, w którym udział brały
dzieci i młodzież z gminy
Polanów.
Zaprezentowano utwory o Szkolne Koło Caritas zapra- lampiony należy przyno- gnięcie konkursu nastąpi w
różnej tematyce, w różnych sza wszystkich chętnych do sić od 8 do 22 listopada do I niedzielę adwentu - 29 listylach. Pojawił się nawet udziału w rodzinnym kon- zakrystii po każdej Mszy stopada. Więcej informacji
rap. Poziom festiwalu był kursie pod hasłem "Lampion Świętej w niedzielę oraz w na stronie Szkolnego Koła
bardzo wysoki.
Adwentowy".
Wykonane dni powszednie. Rozstrzy- Caritas - www.

Przy fontannie w Parku Miejskim w Polanowie, przy dużej
publiczności polanowska biblioteka i teatr "VERBUM" pod
kierunkiem Jerzego Żelaznego zorganizowali IV edycję Narodowego Czytania.

Marcin Zabrocki z
Polanowa zadebiutował
solo. Stworzył on dzieło z
udziałem przyjaciół m.in.
gościnnie zaśpiewali
Katarzyna Nosowska czy
też Czesław Mozil. Płyta
pt. „1+1=0” zawiera
dziesięć przepięnych
piosenek.
Marcin Zabrocki jest multiinstrumentalistą,
kompozytorem i producentem.
Debiutował w New Da
Won't - pierwszym w Polsce zespole hiphopowym
grającym z dużym, żywym
składem. Wkrótce - wciąż
jako nastolatka - zatrudniono go do popularnego
zespołu Mr Z'oob. Grał w
większości godnych uwagi
zespołów big bitowych w
Polsce: Pogodno (nominowana do wielu nagród płyta
"Wasza wspaniałość", Biff,

Budyń i Sprawcy Rzepaku,
grupa Roberta Brylewskiego. Jest nowym, szóstym
członkiem zespołu HEY i
ma istotny udział w sukcesie ich ostatniego albumu
"Do Rycerzy, Do Szlachty,
Doo Mieszczan".
Równolegle z działalnością big bitową komponuje
muzykę teatralną i filmową i nie ustaje w poszukiwaniu kolejnych środków
wyrazu: field recording,
soundart i praca w środowisku analogowej syntezy
dźwięku. Z powodzeniem
gra również solowo tworząc każdorazowo inne instalacje elektroakustyczne
oraz jako muzyk improwizujący. Lider formacji PuPuPiDu, łódzkiej formacji
BOGOWIE, współpracuje
z czołowymi polskimi improwizatorami.
(r)

Gmina w obiektywie

Gołogóra

Już cieszą się nową wiatą

Mieszkańcy Gołogóry mieli powody do świętowania. Okazją było podsumowanie projektu z programu „Działaj Lokalnie”, w ramach którego miejscowość wzbogaciła się
o nową wiatę oraz miejsce do rekreacji. Teraz, po zagospodarowaniu terenu, mieszkańcy mają miejsce do grillowania i spotkań oraz imprez plenerowych. Imprezę podsumowującą uświetniły występy zespołów Olszyna z Żydowa i Córy z Gołogóry.

Lampion Adwentowy

Gmina Polanów
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Wieczory duchów
Tuż przed 1 listopada w świetlicach gminy Polanów zorganizowano „Wieczory Duchów”. W
Karsinie była to zabawa połączona z zajęciami plastycznymi,
podczas których dzieci przygotowywały maski.
W Rekowie przebierańcy wędrowali po domach, gdzie dostawali
słodkości.
W Garbnie wszystkie dzieci
przebrały się za duchy oraz inne
straszne stwory. Odbyło się wiele
konkursów oraz zabaw związanych z Hallowen. Różne stwory,
zjawy i inne potworki pojawiły
się w świetlicy w Bożenicy. Bawiono się także w Jacinkach i innych miejscowościach. (r)
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Informacja o stanie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 w gminie Polanów
Gmina Polanów jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych. Są to: Przedszkole Gminne w Polanowie, Szkoła Podstawowa w Polanowie (wraz z podległą jej Szkołą Filialną w Nacławiu), Szkoła Podstawowa w Bukowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie, Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Subwencja oświatowa na rok 2015 wynosi 6.756.239 zł. Do tego gmina Polanów dokłada środki własne w kwocie 4.190.681,82 zł. W roku szkolnym 2014-2015 do szkół podległych polanowskiemu samorządowi uczęszczało 1030 uczniów, z tego subwencja była udzielona na 825 uczniów. 499 uczęszczało do
szkół podstawowych, 282 do Gimnazjum i 44 do Liceum Ogólnokształcącego. Na 205 dzieci subwencja nie była udzielana. Było to 156 przedszkolaków z przedszkola gminnego oraz uczniowie klas zerowych: 20 z SP Bukowo, 14 z SP Żydowo oraz 15 z Filii w Nacławiu. Uczniowie uczyli się w 53 oddziałach szkolnych i 6 oddziałach przedszkola. Z dowozów korzystało 509 uczniów. Gmina zapewniła codzienny dowóz 14 dzieciom zakwalifikowanych do nauczania specjalnego. Poniżej informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym sprawdzianów i egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 w gminie Polanów.

Szkoła Podstawowa w Polanowie

Ilość uczniów – 335
Zatrudnienie :
- ilość etatów nauczycieli pełnozatrudnionych - 32
- ilość etatów nauczycieli niepełnozatrudnionych - 5
Pracownicy administracji i obsługi –
liczba etatów – 7 + 2 interwencyjnych

Formy pomocy:
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– 67 uczniów
2. Socjoterapia – 8 uczniów
3. Rewalidacja – 12 uczniów
4. Logopedia – 63 uczniów
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
– 66 uczniów

Szkoła Filialna w Nacławiu

Zajęcia dodatkowe /pozalekcyjne
W ramach tych zajęć odbywało się:
- zajęcia wyrównawcze – 17 godz.
tygodniowo
- zajęcia specjalistyczne (logopedia,
rewalidacja) – 5 godz. tygodniowo
- wspomaganie – 10 godz. tygodniowo
- kółka zainteresowań –21 godz.
tygodniowo
- przygotowanie do sprawdzianu – 4
godz. tygodniowo
Zespół wyrównawczy z j. polskiego
dla kl VIa i Va – 2 godz. tyg.
Zespół wyrównawczy z j. polskiego
dla kl VIb – 1 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego w
kl IVa – 1 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z przyrody dla
kl VIc – 1 godz. tyg.
Zespół wyrównawczy z matematyki
dla kl VIc i IVa – 2 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla kl VIb i IVc – 1 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla kl Vb – 1 godz. tyg.
Zespół wyrównawczy z matematyki
dla kl Va – 1 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
dla kl IVa – 1 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w kl IIa – 1 godz.Zajęcia
wyrównawcze w kl IIIa – 2 godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze w kl IIIb – 1
godz. tyg.
Zajęcia wyrównawcze w kl IIb – 1
godz. tyg.
Zespół wyrównawczy w kl Ic – 1
godz. tyg.
Zajęcia logopedyczne – 3 godz.
tygodniowo
Zajęcia rewalidacyjne – 2 godz.
tygodniowo
Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki – 2 godz. tyg.

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j. polskiego – 2 godz. tyg.
Wspomaganie w kl VIb (integracyjnej)
– 1 godz. tygodniowo
Wspomaganie w kl Vb (integracyjnej)
– 6 godz. tygodniowo
Wspomaganie w kl IIIa (integracyjnej)
– 3 godz. tygodniowo
Koło rozmaitości uczniów zdolnych w
kl Ib – 1 godz. tygodniowo
Koło dziennikarskie – 2 godz. tygodniowo
Koło teatralne – 2 godz. tygodniowo
Szkolne Koło Caritas – 1 godz.
tygodniowo
Koło szachowe – 1 godz. tygodniowo
Kółko ekonomiczno-matematyczne –
1 godz. tygodniowo
Zespołowe gry sportowe – 2 godz.
tygodniowo
Gry zespołowe – piłka nożna – 2 godz.
tygodniowo
Gry i zabawy przy muzyce – 1 godz.
tygodniowo
Piłka nożna dla kl I-III – 2 godz.
tygodniowo 26
Zajęcia matematyczne „sprawny matematyk” dla kl IIa i b – 2 godz. tyg.
„Czytam i piszę – rozwijam swoje
zdolności” dla kl IIa – 1 godz. tyg.
„Matematyka dla bystrzaka” w kl Ic – 1
godz. tyg.
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego w
kl Va – 1 godz. tyg.
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego w kl
IVb i Vc – 2 godz. tyg.

cięcej – laureatka konkursu Natalia
Rygielska kl VIb, wyróżnienie Szymon
Jendzio kl IVb
4. Wojewódzki Konkurs Piosenki
Dziecięcej w Szczecinie – Natalia Rygielska finalistka.
5. XII Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Ilustrujemy legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego” – nagroda główna
Zuzanna Stec IIIb
6. XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo i rozwaga
– tego od Ciebie każdy wymaga” – wyróżnienia dla Roksany Pytlińskiej kl
IIb i Kornelii Gorlikowskiej IIa
7. Ogólnopolski Konkurs Logicznego
myślenia klas I-III – 7 miejsce Marcin
Mazurek kl IIa, 10 miejsce Igor Pachorek IIb
8. Ogólnopolski Konkurs Synapsik dla
kl II-III – I miejsce Krystian Morawski IIa
9. Rejonowy Przegląd Jasełek „Idą Kolędnicy”, Kołobrzeg 2015 – wyróżnienie II stopnia
10. XII Międzyszkolny Przegląd Jasełek - I miejsce - Złoty Anioł i wyróżnienie
11. Nasi uczniowie odnoszą także liczne ogólnopolskie sukcesy w tańcu Breakdance – badmintonie.
12. Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe – I miejsce dziewcząt i chłopców
13. Konkurs Ogólnopolski „Po drugie
pierwsze śniadanie” – nagroda; śniadaniówki dla całej szkoły
Zakończyła się procedura wyboru paOsiągnięcia uczniów/wychowanków
trona szkoły. Patronem została Danuta
placówki oświatowej (indywidualne
Siedzikówna INKA. W roku szkolnym
i grupowe)
2105/2016 planowane jest uroczyste
1. Rejonowy Konkurs Poezji Religijnadanie imienia szkoły wraz z 70 rocznej „Domek Kata” w Koszalinie - III
nicą utworzenia szkoły w Polanowie.
miejsce – Iga Tumanik Vc, Andżelika
2. Utworzono 24-stanowiskową praKrysiak wyróżnienie, Julia Sawicka
cownię komputerową doposażenie
wyróżnienie
odbyło się z projektu „Internet szansą
2. Finał Wojewódzkiego Konkursu Gminy Pol@nów”. Wartość projektu
Muzycznego „Nie wyrastaj z marzeń” 49410,85 zł. W drugim semestrze do– III miejsce Zdzisław Grabda kl VIB posażono pracownię komputerową o
i Natalia Rygielska finalistka, Klaudia kolejne komputery i dodatkowy sprzęt
Kaczmarska finalistka
o wartości ok. 50000 zł.
3. Powiatowy Konkurs Piosenki Dzie-

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Metryczka subwencji oświatowej w 2015 roku
* W roku szkolnym 2014-2015 w placówkach oświatowych
w Gminie Polanów było zatrudnionych 104,14 nauczycieli,
w przeliczeniu na pełne etaty.
* Subwencją oświatową zostało objętych 90,63 etatów.
* Poza subwencją 10,42 etatów – nauczyciele przedszkola
oraz 3,06 etatów – nauczyciele klas „0”.

Uczniowie w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w ZSP w Polanowie
282 (IX 2014), 284 (III 2015) w tym
dojeżdżający: 189
Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego 2014/2015 - 85
Liczba nauczycieli /ogółem/ - 36
nauczyciele pełnozatrudnieni 34
nauczyciele niepełnozatrudnieni 2
Pracownicy administracji i obsługi:
administracji 2 osoby + 1 zatrudniona
w ramach prac interwencyjnych
obsługi 9 + 2 zatrudnione w ramach
prac interwencyjnych
Przeprowadzone remonty obiektów,
modernizacja, inwestycje:
Gruntowne odmalowanie korytarza ,
sali audiowizualnej na 1 piętrze, dyżurki, korytarza wejściowego, pomieszczenia socjalnego dla pracowników
oraz toalety dla uczniów i pracowników szkoły.
Zaadoptowanie pomieszczenia na potrzeby stworzenia nowej sali lekcyjnej
– położenie płytek, gruntowne odmalowanie ścian.
Modernizacja centralnego ogrzewania
w świetlicy szkolnej oraz nowej sali
lekcyjnej- dołożenie grzejników.
Naprawa obrzeży oraz opaski polbrukowej przy budynku szkoły.

- jest filią Szkoły Podstawowej w nym „Kangur”, II miejsce (Julia
Polanowie. Liczy cztery oddziały: Góral) w konkursie na stroik wieloddział przedszkolny i klasy I – III. kanocny, II miejsce (Maja Kalicka)
W roku szkolnym 2014/2015 w od- za palmę wielkanocna i III miejsce
dziale przedszkolnym było 15 dzie- (Maja Kalicka) za pisankę, wyróżci, w klasach I – III – 25 uczniów. nienia (Maja Kalicka, Julia KanZajęcia specjalistyczne:
Uczęszczają do niej dzieci z Na- torska, Ola Piasecka) w konkursie
* zajęcia zawodoznawcze w klasach III
cławia i okolicznych miejscowo- „Nakretkowe obrazki”, nagrody
– w ramach projektu „Szkoła nowych
ści: Garbna, Rekowa, Karsiny i (Maja Kalicka, Martyna Hobszta,
możliwości”
Kościernicy. W szkole działa Cen- Martyna Michalak, Jakub Imiel* zajęcia integracyjne w klasach I trum Komputerowe. Mieszkańcy, ski, Szymon Korlaga) w konkursie
wychowawcy klas
młodzież szkolna i dzieci mają plastycznym „Ilustrujemy legendy
* warsztaty psychologiczne z pracowdostęp do Internetu. Biblioteka Gracjana Bojara – Fijałkowskiego,
nikami PPP w Koszalinie
Gminna otworzyła w szkole swoją II miejsce (Maja Kalicka) w Gmin* rewalidacja dla uczniów z orzeczefilię dzięki temu mieszkańcy mogą nym Konkursie Matematycznym
niem o kształceniu specjalnym
korzystać z bogatego księgozbioru. w Żydowie, II miejsce (Kacper
* zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Majchrzak) i wyróżnienie (MartyZatrudnienie:
* zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
na Rossa) w Gminnym Konkursie
- nauczyciele na pełny etat - 4
* zajęcia socjoterapeutyczne
Czytelniczym, I miejsce (Jakub
- nauczyciele na niepełny etat - 3
* zajęcia w nauczaniu indywidualnym
Pomorski) w Gminnym Konkursie
Pracownicy administracji i obsługi - 1
* realizacja programu „Ortograffiti” dla
Organizacja pomocy psycho- Ortograficznym, wyróżnienia (Mauczniów z dysleksją
ciej Tumanik, Kacper Majchrzak,
logiczno-pedagogicznej
Organizacja pomocy psychologiczW szkole odbywały się zajęcia lo- Ola Piasecka) w konkursie recyno – pedagogicznej obejmująca 70
gopedyczne w wymiarze 3 godz. tatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
uczniów ZSP.
tygodniowo. W zajęciach tych polne” w Polanowie, II miejsce
Przedszkole Gminne w Polanowie
uczestniczyło 23 uczniów. W kla- (Zuzanna Witkowska) i III miejsce
sie I i II prowadzone były zajęcia (Szymon Zieliński) w Przeglądzie
* koło przyrodniczo-ekologiczne - dla 5 i 6 latków, na zajęcia
wyrównawcze w wymiarze 1 go- Recytatorskim dla Przedszkolaków
uczęszczało 8 dzieci 5-letnich i 12 dzieci 6-letnich. Zajęcia ciedziny tygodniowo dla każdego "Natalki 2015", I miejsce Kornel
szyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
oddziału. Z zajęć korzystało 12 Smoliński , VII miejsce Szymon
* koło małych form teatralnych - dla 5 i 6 latków, na zajęcia w
uczniów. Jedno dziecko korzystało Korlaga , IX miejsce Szymon Markole teatralnym uczęszczało 18 dzieci: 10 5-latków i 8 6-latków.
z zajęć korekcyjno – kompensacyj- tyka i V miejsce Martyna Michalak
Dzieci przygotowały przedstawienie „Wiosna wokół nas”
w kategorii przedszkolaków oraz
nych w SP Polanów 33
* rytmika – we wszystkich grupach, zrealizowane zostały cele
VIII miejsce Fabian Manowski X
Zajęcia pozalekcyjne
główne i założenia zajęć muzyczno-rytmicznych zgodnie z podW ramach godzin z art. 42 KN od- miejsce Piotrek Martyka i VIII miejstawą programową
sce Ola Piasecka w kategorii klas I –
bywały się następujące zajęcia:
* taniec nowoczesny – w czterech grupach, dla chętnych dzieci
III w biegach organizowanych przez
Koło czytelnicze – 18 uczniów
* koncerty filharmoniczne – raz w miesiącu, dla wszystkich dzieci
Nadleśnictwo Polanów 34
Koło muzyczne – 19 uczniów
Koło teatralne – 21 uczniów
Imprezy i uroczystości
* teatrzyki okazjonalne i tematyczne – co dwa miesiące, dla
Koło języka polskiego – 8 ucz.
Ślubowanie uczniów klasy I i pawszystkich dzieci
sowanie na przedszkolaka, apel
Osiągnięcia uczniów
Osiągnięcia dzieci /indywidualne i grupowe/
Wyróżnienia (Piotr Chrobociński, z okazji Święta Niepodległości,
*Ogólnopolski konkurs regionalno-plastyczny „Polska to moja
Maja Kalicka, Julia Kantorska) w zabawa andrzejkowa, Dzień WzaOjczyzna” – bez miejsc
konkursie plastycznym na Plenerze jemnej Dobroci – mikołajki, Wi- Ilość wychowanków: 156 (wrzesień 2014), 154 (marzec 2015)
* Powiatowy konkurs na inscenizację „Nie pal przy mnie, proszę!”
Malarskim w Żydowie, wygrana gilia Wiejska, Koncert Kolęd i Pa- 156. W tym dojeżdżających - 32. Łącznie: 6 grup wychowaw– bez miejsc
Kornela Smolińskiego w biegach storałek w kościele, Dzień Babci
czych, w tym 1 grupa z pobytem 6,5-godzinnym, 4 grupy z poby- * Powiatowy wiosenny turniej przedszkolaków w Bobolicach – I
z okazji otwarcia ścieżki biegowej i Dzień Dziadka, wiejska zabawa
miejsce
w Polanowie, I miejsce (Maciej karnawałowa, udział w akcji UNI- tem 8-godzinnym i 1 grupa z pobytem 9-godzinnym.
Organizacja imprez i uroczystości
Tumanik) i wyróżnienia w IX Tur- CEF „Wszystkie Kolory Świata”, Zatrudnienie
Przedszkole brało udział w akcjach, było organizatorem imprez,
nieju Recytatorskim Twórczości uroczystość Dnia Kobiet, powita- Nauczyciele pełnozatrudnieni – 10
wyjazdów na rzecz i dla środowiska lokalnego: Sprzątanie świata,
Religijnej w Koszalinie, I miejsce nie wiosny, Święto Ziemi, Szkol- Nauczyciele niepełnozatrudnieni – 5
Ratujmy kasztanowce, VI Gminne Mikołajki Małego i Dużego
(koło teatralne) w XVII Międzysz- ny Konkurs Tabliczki Mnożenia o Pracownicy administracji i obsługi - 12
kolnym Przeglądzie Jasełek w puchar Kierownika Szkoły, Apel z Przeprowadzone remonty i modernizacje:
Przedszkolaka, Wizyty z programem artystycznym w Domu
Polanowie, I miejsce (Maja Kalic- okazji Konstytucji 3 Maja, Szkolny Modernizacja auli- 15.828,22zł
Pomocy Społecznej w Cetuniu z okazji Dnia Matki, V Zielony
ka), II miejsce (Martyna Michalak Konkurs Czytelniczy, Festiwal Pio- Remont kuchni przedszkolnej ze środków Gminy Polanów
Marsz ku czci Światowego Dnia Ziemi.
i Marek Michalak), III miejsce senki Ekologicznej, Dzień Otwarty Zajęcia dodatkowe:
Odbyły się również wszystkie zaplanowane imprezy wewnątrz(Jagoda Korlaga) w konkursie na Szkoły, Przegląd Recytatorski dla * religia – we wszystkich grupach wiekowych
przedszkolne: Andrzejki, Bal karnawałowy, Powitanie Wiosny,
szopkę bożonarodzeniową, II miej- Przedszkolaków "Natalki 2015" * język angielski – we wszystkich grupach wiekowych, cel zajęć
Dzień babci i dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka 9
sce (Maja Kalicka) w konkursie na (wiersze Natalii Usenko,) Festiwal
został osiągnięty, rozbudzony u przedszkolaków został głód wiePrzedszkole było organizatorem imprez integracyjnych dla przedstroik bożonarodzeniowy, wyróż- Piosenki Wakacyjnej, Dzień Rodzy i to jest najlepszy czas na rozpoczęcie nauki języka obcego
szkolaków z Gminy Polanów oraz dzieci z Warcina, Lejkowa, Kęnienie (Wiktoria Lewadnowska i dziny, Tydzień Sportu Szkolnego
*
gimnastyka
korekcyjno-profilaktyczna
–
we
wszystkich
grupach
pic w ramach współpracy z Nadleśnictwem: V Jesienne Nastroje,
Kacper Majchrzak) w Międzynawiekowych
I Festiwal kolęd i pastorałek przedszkolaka.
rodowym Konkursie Matematycz-

Osiągnięcia uczniów:
Biegi Przełajowe :
* Ogólnopolski Turniej Badmintona
IIm – dziewczęta. Reprezentacja: K.
- III i IVm – O. Relichel 1d – gra po- Olejarczyk 1d, M. Matuszczyk 3b, W.
jedyncza, IIIm. - O. Reichel 1d – gra Pietrzak 1c, J. Markus 1c, W. Klinmieszana
kosch 3b, A. Ułasiuk 1b, D. Ragan 1d,
* Plener malarski „Barwy jesieni”
M. Żywanowska 1b, A. Pilarska 1d, P.
Wyróżnienia: W. Kostra 3b, P. Le- Piasecka 3a. IIm – chłopcy. Reprezenwandowska 3b, E. Kobylska 1a, M. tacja: K. Kruszka 2a, B. Papierski 3d,
Chrobocińska 1a, A. Klejna 1b, IIIm K. Giergiel 2d, K. Jassel 2a, M. Purcel
– N.Niezgoda
2a, F. Wójcik 2b, A. Witkowski 1d, K.
Glade 3a, Sz. Fałkowski 3a.
* Stypendia „Zachodniopomorskie Talenty”:
E. Kobylska 1a , M. Chrobocińska 1a * Konkurs na logo klubu strzeleckiego
, K. Dzierżyńska 1a , F. Wójcik 2b, M. GRAD w Polanowie: najlepsza praca
M. Stelamach
Cebula 3b.
* Wolność Jest w Naturze” Biegi Prze- * Gimnazjada w Sianowie – Piłka Nożna Dziewcząt:
łajowe 2014:
Chłopcy: Im – B. Papierski 3d, IIIm – Sz. III miejsce dziewcząt. Reprezentacja:
Fałkowski 1a. Dziewczęta: IVm – K. Ole- B. Czupa 3c, K. Szymoniak 3d, M. Puchala 3a, P. Świst 3d, K. Kaliniewicz
jarczyk 1d, Vm – M. Matuszczyk 3c
* Mistrzostwa Powiatu – Sztafetowe 2b, R. Gorczyca 2b, K. Maszke 2a, M.

Klimas 2a, K. Olejarczyk, W. Mazur
1d, D. Ragan 1d, M. Huzar 1b
* Krajowy turniej Badmintona „Bursztynowa Lotka” w Solcu Kujawskim:
IIIm – O. Reichel 1d
* Powiatowy konkurs – etiuda na temat „Przeciwdziałania przemocy w
rodzinie” oraz komiks PCPR Koszalin.
II miejsce: J. Ciesiecki 2b, O. Mazur
2b, A. Sominka 2a, J. Komar 2b, B.
Grochowska 2b, J. Gabrysiak 2b, K.
Kaliniewicz 2b, N. Żuchowska 2d, W.
Szmidt 1a – komiks.
* Finalista Kuratoryjnych Konkursów
Przedmiotowych - M. Cebula 3b finalista z chemii, geografii, historii
* Finał Wojewódzki Gimnazjady w
Szachach Drużynowych Szczecin.
Szkołę reprezentowali: Monika Ciekańska (3 C), Hubert Bartczak (1 A),

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Polanowie egzamin zdawało 86 uczniów klas III.
Obszar
Średnia punktów (w procentach)
HUM: historia HUM: j. polski M-P: przyrod. M-P: matem. ANG podst. NIEM podst.
Kraj
64%
62%
50%
48%
67%
57%
Okręg
62,36%
58,85%
48,70%
46,32%
65,12%
47,94%
Województwo
61,93%
58,28%
47,98%
45,13%
65,69%
49,69%
Powiat
60,89%
56,88%
45,90%
42,28%
61,31%
44,78%
Gmina
58,86%
56,49%
40,23%
37,74%
53,15%
43,44%
GIMNAZJUM
60,21%
59,52%
41,74%
39,09%
52,87%
47,76%

Szkoła Podstawowa w Bukowie

Maksymilian Cebula (3 B) i Eryk Makowski (3C)
IV miejsce – najlepszy wynik w historii wyjazdów drużyny na Finały Wojewódzkie
Uczniowie w Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Polanowie: 44 (IX 2014),
47 (III 2015). W tym dojeżdżający:
23(26).
Osiągnięcia:
* Finał Wojewódzki Licealiady w Szachach Drużynowych Szczecin
* Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym:
I miejsce Sylwia Smolińska 2LO, III
miejsce Alan Belka 1 LO
* Szkolny konkurs na najpiękniejszą „Marzannę” w ramach obchodów „Pierwszego
Dnia Wiosny” - I miejsce – 2 LO.
* Mistrzostwa Szkoły w Badmintonie 2015:
W kategorii chłopców: I miejsce - Miłosz
Ryk 1LO II - Adrian Kaszubowski 1LO
* IX Powiatowy Drużynowy Turniej
Szachowy o Puchar Starosty Koszalińskiego 2015:
II miejsce Karol Belka, Jan Orzechowski i Zdzisław Belka, III - Kazimierz,
Adrian i Łukasz Kaszubowscy
* V Mistrzostwa Szkoły w siłowaniu na
rękę (Armwrestlingu):
I - Sandra Serafin 2 LO, II - Adrian
Kaszubowski 1LO III - Grzegorz Laskowski 2LO

Subwencja oświatowa na rok 2015 wynosi - 6.756.239 zł
w tym zadania wymagające specjalnej nauki - 547.388 zł
Dotacja do przedszkola
- 198.588 zł
Dotacja do klasy „0”
- 62.377 zł
Razem dotacja
- 260.965 zł
Środki własne gminy
- 4.190.681,82 zł
Dotacja „Książka moich marzeń”
2.170 zł
Dotacja zakup podręczników
51.707,29 zł
Dotacje wyposażenie gabinetu pielęgniarki
12.023 zł
Dotacja wyprawka
9.317 zł
W roku szkolnym 2014/2015 wypłacono stypendia naukowe dla 16 uczniów na kwotę 2160,00 złotych.
We wrześniu 2014 roku wszystkie dzieci rozpoczynające
naukę w klasie pierwszej dostały darmowy „Elementarz”
z ćwiczeniami kwota dotacji 7.176,00. Dzieci spełniające
warunki do otrzymania dofinansowania do podręczników
szkolnych (kryterium dochodowe, niepełnosprawność)
otrzymały dofinansowanie w ramach dotacji „Wyprawka
szkolna” w kwocie 18.734,02.

Wydatki 2015 na 1 ucznia
Szkoła/Placówka

Koszty

Średnia na 1 ucznia

S.P. Polanów 2 582 138,00 zł

8 424,22 zł

S.P. Bukowo 1 031 158,66 zł

10 185,29 zł

S.P.Żydowo

779 476,52 zł

14 302,24 zł

S.P. Nacław

279 126,82 zł

8 097,88 zł

Gimnazjum

2 621 225,68 zł

9 874,84 zł

LO Polanów

412 314,00 zł

9 370,77 zł

Przedszkole 1 327 204,00 zł

8 507,72 zł

Razem

9 032 643,68 zł

Szkoła Podstawowa w Żydowie

* Gminny konkurs ortograficzny-Dagmara
pisemnej.
Bednarz-IV m.
W Szkole Podstawowej w Bukowie do
* Gminny konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki,
sprawdzianu przystąpiło 16 uczniów.
ptaszęta polne”- W. Małachowska, M. Borsuk,
9 uczniów posiadało opinię Poradni
N. Jasińska-wyróżnienia
Psychologiczno- Pedagogicznej w
* Międzyszkolny konkurs języka polskiego-J.
Koszalinie. 5 z nich miało dostosoGasikowska-III m.
wania egzaminacyjne ze względu na
* Międzyszkolny Konkurs Matematyczny-D.
specyficzne trudności: dysleksja rozBednarz-I m., M. Borsuk i O. Białowąs-III m.
wojowa, dysgrafia, dysortografia.
* Gminny konkurs czytelniczy-D. Bednarz-I m.
Ogólny wynik szkoły kształtuje się
* Plener malarski-D. Bednarz-IV m.
na poziomie 61,1%, tj. o 4 pkt% wyż* Gminny konkurs recytatorski „Natalki”-A.
szym niż uczniów szkół gminy i niżDwulit-I m.
szym o 2pkt % od uczniów powiatu.
* Gminny konkurs wiedzy pożarniczej-M. GaWyniki sprawdzianu z języka polskielicki-II m.
go, matematyki osiągnęły 61,1%.
* Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Mistrz
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
czytania”-D. Bednarz-I m., N. Jasińska-II m.
logopedyczne, rewalidacyjne, wy- Uczniowie: 59 (IX 2014) 60 (III 2015). Zajęcia specjalistyczne:
D. Osiągnięcia zespołowe uczniów/dzieci o
Przeprowadzone remonty i moderUczniowie: 93 (wrzesień 2014), 92
zajęcia logopedyczne (2 godz./tyg.),
W tym dojeżdżających: 19 (20).
równawcze(z KN)
nizacje
(marzec 2015) w tym dojeżdżająZajęcia dodatkowe /pozalekcyjne Liczba nauczycieli -12, w tym: pełen zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym
Wymiana drzwi wejściowych, wy- SKS, gimnastyka korekcyjna, wdżwr
cych - 68
(2 godz./tyg.)
etat-7, część etatu-5
miana ogrodzenia przed budynkiem Osiągnięcia uczniów/wychowanków Pracownicy administracji i obsługi: Osiągnięcia indywidualne uczniów * Gminny turniej piłki nożnej dziewcząt-III m.
Zatrudnienie :
szkoły oraz postawienie nowego (indywidualne i grupowe)
Nauczyciele: pełny etat - 2, niepełny
* Gminny konkurs historyczny „Historia Pol- * Gminny turniej piłki nożnej chłopców-III m.
- ½ etatu pomoc administracyjna,
* Gminny konkurs w piłce koszykowej chłopogrodzenia przy działce sąsiedniej Konkursy o zasięgu gminnym:
etat - 10
- 1 etat sprzątaczki zatrudnionej na ski w datach”-M. Galicki III m.
szkoły
Pracownicy administracji i obsługi :
* Międzyszkolny konkurs „Losy żołnierzy ców-III m.
- I,III miejsce w Turnieju Wiedzy czas nieokreślony,
Sprawdzian szóstoklasisty został Przeciwpożarowej
Starszy referent - etat
- w ramach prac interwencyjnych z niezłomnych” w Kępicach-Karolina Ogro- * Gminny konkurs w piłce koszykowej dziewcząt-III m.
przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r, - III miejsce – Drugi Międzyszkolny przerwami w ciągu roku szkolnego dowczyk-VI m.
Obsługa – 3 etaty
składał się z dwóch części. Obie czę- Konkurs Przyrodniczy
Pracownicy interwencyjni – 2 etaty
zatrudniony był konserwator oraz * Gminny konkurs ortograficzny-Roksana Pia- * Międzyszkolny Konkurs małych Form teatralnych-I m.
ści były przeprowadzone w formie -I, III miejsce- Mistrz ortografii 2015
secka-II m.
sprzątaczka.
Wyniki
sprawdzianów
i egzaminów.
I
miejsce
–
Ptaki,
ptaszki
i
ptaszęta
Wyniki sprawdzianu (w %) Szkoły Podstawowej w Bukowie
W czasie wakacji odremontowano
Część I (j.pol., mat.) j.polski matematyka j. niemiecki
polne
J. polski
Matematyka Część I
Język niemiecki
- I miejsce – piłka koszykowa- dziew- wszystkie okna w „starym” budynku
Szkoła 		
69,69%
76,43%
66,43%
72,14%
Bukowo
65
57
61,1
61
szkoły.
częta
Gmina 		
57,30%
65,73%
48,43%
64,79%
Zakup pomocy dydaktycznych i
Gmina
65,73
48,43
57,3
64,79
Konkursy o zasięgu powiatowym
Powiat 		
62,60%
68,78%
56,14%
70,13%
-IV miejsce w Turnieju Wiedzy Prze- sprzętu w ramach gminnego projekPowiat
68,78
56,14
62,6
70,13
województwo
64,95%
71,21%
58,35%
69,28%
tu „Internet szansa gminy Polanów”
ciwpożarowej
Województwo 71,21
58,35
64,95
69,28
Okręg
64,94%
70,80%
58,76%
69,16%
- II miejsce – piłka koszykowa- dziew- szkoła otrzymała 21 komputerów, 2
Kraj
73
61
67
78
laptopy, 2 drukarki
częta
Do sprawdzianu w dniu 1.04.2014r przystąpiło 7 uczniów.
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Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Wyższe zasiłki
z pomocy
społecznej
dokończenie ze str. 2
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do
świadczeń z pomocy społecznej to:
* dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
* dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł
(wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostały także niektóre
świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota
dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
* kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrosła
z 1 647 zł na 1 722 zł;
* minimalna kwota świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą zwiększyła się z 531 zł na
606 zł;
* maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą wzrosła z 1 260 zł na 1
335 zł;
* maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększyła się
z 529 zł na 604 zł;
* wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrosła z 250 zł na 288 zł.
Źródło: www.mpips.gov.pl

Weź udział w konkursie
Po raz kolejny Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ogłosił świąteczne konkursy:
KONKURS NA STROIK BOŻONARODZENIOWY

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
• rozwijanie zdolności twórczych,
• kształtowanie wyobraźni i kreatywności.
REGULAMIN
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowo
– wychowawczych z terenu gminy Polanów.
2. Konkurs zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:
• szkoła podstawowa kl. 0-III
• szkoła podstawowa kl. IV-VI
• gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
3. Każdy autor może złożyć jedną pracę. Wyklucza się prace zespołowe.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Kryteria oceny prac:
• walory artystyczne,
• dobór materiałów,
• estetyka wykonania,
• samodzielność wykonanych prac.
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana:
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora lub kategoria wiekowa,
- nazwa i adres placówki delegującej,
- imię i nazwisko opiekuna.
7. Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac.
8. Termin składania prac – do 7 grudnia 2015 r.
9. We wszystkich kategoriach wiekowych zostały przewidziane nagrody
dla trzech pierwszych miejsc. Nagrody zostaną wręczone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Cele konkursu:
1. Propagowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Promocja autorów poprzez prezentację prac na zorganizowanej wystawie.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowo
– wychowawczych z terenu gminy Polanów.
2. Technika wykonania dowolna, wybór materiału dowolny. Jednakże
wszystkie elementy szopki powinny być wykonane samodzielnie.
3. Maksymalna wielkość szopki: podstawa 50x80 cm., wysokość 80 cm.
4. Prace można wykonać indywidualnie lub grupowo. Grupa może składać
się maksymalnie z 3 osób.
5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I-III
- szkoły podstawowe kl. IV-VI
- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
6. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą : imię i nazwisko
autora/autorów, wiek, adres szkoły lub zamieszkania.
7. Podział nagród: komisja wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.
Przewiduje się nagrody rzeczowe o wartości: I m-ce 300zł, II m-ce 200 zł,
III m-ce 100 zł. Jednakże komisja zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród.
Nagrody zostaną wręczone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
8. Prace należy składać w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu
do 7 grudnia 2015 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac.
10.Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

Organizator: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów, tel. 94 31 229, www.pokis.pl

prawnej.

Celem ustawy jest stworzenie ogólnopolskiego systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą zadanie z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomo-

cy prawnej powierzono do re- od 8.00 do 12.00. Nieodpłatna
alizacji powiatom jako zadanie pomoc prawna będzie świadzlecone z zakresu administracji czona przez adwokata lub radrządowej, które będzie realizo- cę prawnego.
wane od 2016r.
W tym celu Gmina Polanów Nieodpłatna pomoc prawna
zawarła porozumienie z Po- udzielana na warunkach w/w
wiatem Koszalińskim w celu ustawy przysługuje (na etapie
utworzenia
w
Polanowie przedsądowym):
punktu nieodpłatnej pomocy * młodzieży do 26. roku życia,
prawnej, który będzie funk- * osobom fizycznym, którym w
cjonował od stycznia 2016r. w okresie roku poprzedzającego
Bibliotece Publicznej Miasta i zostało przyznane świadczenie z
Gminy Polanów, ul. Wolności pomocy społecznej na podstawie
7. Punkt ten będzie funkcjono- ustawy o pomocy społecznej,
wał we wtorek i piątek w godz. * osobom, które ukończyły 65. lat,

* osobom posiadającym ważną
Kartę Dużej Rodziny,
* kombatantom,
* weteranom,
* zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią
techniczną.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw: podatkowych
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także związanych z
prowadzeniem działalności go-

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Polanów

Święto Niepodległości z żołnierzami

Fot: Aleksander Andrzejewski

Nieodpłatna i bezpłatna pomoc prawna w 2016 roku.
5 sierpnia
2015r. Sejm
RP uchwalił
ustawę o
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz
edukacji
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spodarczej, z wyjątkiem przygotowania rozpoczęcia działalności.
W Gminie Polanów bezpłatne
porady prawne funkcjonują z
inicjatywy Burmistrza Polanowa Pana Grzegorza Lipskiego
od początku 2015r.
Radca prawny dyżuruje raz w
miesiącu, w godz. 10.00-12.00,
a zainteresowane osoby mogą
zapisać się na listę w Urzędzie
Miejskim w Polanowie pod nr
tel. 94 348 03 56.
Burmistrz Polanowa deklaruje
utrzymanie w kolejnym roku

tej formy udzielania bezpłatnej
pomocy prawnej zwłaszcza, że
ustawowa nieodpłatna pomoc
prawna realizowana przez powiaty przysługuje określonej
grupie osób.
Zapraszamy do korzystania z
pomocy prawnej.
Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie http://
www.darmowapomocprawna.
ms.gov.pl oraz na stronie Gminy Polanów http://www.polanow.pl

Fot: Aleksander Andrzejewski

Fot: Aleksander Andrzejewski
dokończenie ze str 1
kańcy Polanowa, mogli Równie ciekawe były też:
W tym roku, po raz pierw- podziwiać pokaz musztry i prezentacja przeprowadzona
szy przed mieszkańcami zastosowania kombinezonu przez grupę rekonstrukcyjną
Polanowa, prezentowali się przeciwchemicznego OP.
Studio Historyczne „Huzar”
uczniowie klas munduro- Dużym zainteresowaniem z Koszalina oraz koncert
wych z Zespołu Szkół Po- cieszył się pokaz historycz- Teatru Muzycznego Hals, a
nadpodstawowych.
nych pojazdów wojsko- także mini recital piosenek
To w ich wykonaniu, miesz- wych.
patriotycznych w wykona-

niu chóru „Bel Canto” oraz
duetu wokalnego „Ania i
Kasia”.
Organizatorzy zadbali również o coś dla ciała. Na
uczestników imprezy czekała wyjątkowo smaczna, wojskowa grochówka. (sim)

Fot: Aleksander Andrzejewski

Polanów

Z batutą i humorem czyli koncert z okazji Dnia Seniora

Polanów

Nowe usługi dla mieszkańców gminy Polanów

W Polanowie rozpoczęły działalność dwie nowe firmy. Na terenie
dawnej cegielni Leśna Polana, przy ulicy Zacisze 10, już od kilku
miesięcy, funkcjonuje Gabinet Weterynaryjny. Prowadzi go małżeństwo Agata i Piotr Aleksandrowcy. Tu można uzyska pomoc
dla zwierząt mały i dużych. W gabinecie wykonywane są także
zabiegi kastracji, styrylizacji oraz chirurgii miękkiej.

Polanów zbogacił się także o placówkę bankową: na rogu ulic
Wolności i Magazynowej, powstała, a raczej wznowił działalność
agencja PKO. Mieszkańcy Polanowa mogą tu zapłacić rachunki,
dokonywać wpłat na konto i wypłat oraz uzyskać kredyt gotówkowy, a także założyć rachunek osobisty oraz lokatę w banku PKO.

Z kolei przy ulicy Mokrej 28, otworzony został salon Fryzjerski
Ania&Anita. Obie Panie, dotychczas pracujące w innej firmie, wzięły
sprawy w swoje ręce. Najpierw odbyły kurs ABC Przedsiębiorczości
w Powiatowym Urzędzie Pracy, a potem uzyskały dofinansowanie na
założenie własnej działalności gospodarczej. W efekcie w Polanowie
powstał nowy punkt usługowy, w którym ruch jest coraz większy

Walce, polki, arie Straussa, przeplatane dawką
humoru w wykonaniu
znanego dyrygenta Macieja Niesiołowskiego, bawiły w piątkowy wieczór
mieszkańców Polanowa
licznie przybyłych do hali
widowiskowo - sportowej
przy ZSP.

mistrza Grzegorza Lipskiego, odbył się koncert z okazji
Dnia Seniora. Maciej Niesiołowski, znany z telewizyjnego programu „Z batutą
i humorem” potrafił doskonale rozbawić polanowską
publiczność. Pomagali mu
w tym Anita Maszczyk (sopran), Michał Musioł (tenor)
oraz Orkiestra Symfoniczna
To tam, pod patronatem bur- Filharmonii Koszalińskiej.

Fot: Aleksander Andrzejewski

Fot: Aleksander Andrzejewski

Działo się

10

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik/listopad 2015

Dopalacze kradną życie

Grupa uczniów z Klubu dziennikarskiego Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
przeprowadziła sondę na temat
dopalaczy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Polanów.
Uczniowie przepytali blisko
40 osób. Dziwnym jest fakt, że
prawie jedna czwarta pytanych
(pomimo medialnego nagłaśniania tematu) nie wie czym są dopalacze lub nie ma na ten temat
nic do powiedzenia. Dopalacze
stanowią ogromny problem. W
ciągu wakacji w Polsce z powodu zatrucia dopalaczami do
szpitali trafiło 2,5 tysiąca osób,
z czego co najmniej 14 zmarło.
To problem, szczególnie wśród
młodzieży.
Gdzie szukać pomocy?
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego
Pod tym numerem telefonu
możemy uzyskać informacje
na temat negatywnych skutków

zażywania dopalaczy oraz o
możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla
rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają
dopalacze. Na infolinię GIS
można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić
służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi
substancjami.
801 199 990 – Ogólnopolski
Telefon Zaufania Narkotyki –
Narkomania
W którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać
odpowiednią formę pomocy
i informują na temat ryzyka
używania narkotyków i ,,dopalaczy”. Telefon adresowany jest
nie tylko do osób używających
narkotyków i „dopalaczy”, ale
także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny
jest codziennie w godzinach
16:00 – 21:00
Poradnia internetowa www.
narkomania.org.pl
W której można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa i
prawnika; dwa razy w tygodniu
można skorzystać z konsultacji
za pośrednictwem chatu.

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że dziecko ma kontakt z
nielegalnymi substancjami?
* ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj – stosuj zasadę ograniczonego zaufania wobec dziecka
* okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku
* korzystaj ze wsparcia
* nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole
* nie wstydź się i nie ukrywaj problemu
* szukaj pomocy u specjalistów zajmujących się uzależnieniami

www.polanow.pl
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Z mamą i tatą na leśne podchody

Fot: ZSP Polanów

Grupa 5-latków „Sarenki”
z Przedszkola Gminnego
w Polanowie wybrała się
do lasu na „Podchody Leśne”. W zabawie uczestniczyli rodzice dzieci. Było
ognisko i wspólne pieczenie
kiełbasek, a na zakończenie
spotkania dzieci otrzymały
kolorowe ołówki (biedronki,
żabki, krówki), a także batonik i sok. Niespodzianki te
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli
w sprawach bezpieczeństwa
dzieci.
To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla
rodziców i nauczycieli, którzy
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania

i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak:
agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami,
wykorzystywanie
seksualne,
kontakt z substancjami psy-

choaktywnymi, uzależnienia,
depresja, myśli samobójcze,
zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci
Niczyje. Linia dostępna od
poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc
online dostępna pod adresem
pomoc@800100100.pllub

www.800100100.pl/napisz.
112 - Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

sponsorowało Nadleśnictwo
Polanów, za co gorąco dziękujemy.
Dziękujemy za pomoc w organizacji „Podchodów Leśnych” Nadleśnictwu w Polanowie i niezastąpionemu,
panu Marcelemu Cysewskiemu, który przygotował
dla nas leśną trasę.
Tekst: Anna Bosak
Zdjęcia: Anna Cysewska

Ratują kasztanowce…

Działaj! Nie czekaj! Dopalacze kradną życie!

Autorzy: Zespół Wychowawczy i Klub dziennikarski ZSP w Polanowie

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Fot: ZSP Polanów

W Polanowie, na zaproszenie Zespołu Szkół Publicznych, przebywała grupa 31
uczniów (z opiekunami) z
Gesamtschule Gedern.
Podczas pobytu gości zrealizowano bogaty w atrakcyjne wydarzenia program. Między innymi odbyły się: wycieczka do
Trójmiasta i do wioski hobbitów
w Sierakowie Sławieńskim, rajd
rekreacyjno-turystyczny po Polanowie z zadaniami sportowymi i językowymi, gry i zabawy
integracyjne, zajęcia plastyczne
(lepienie z gliny), zajęcia zum-

Starsze grupy przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Polanowie, grupy:
„Biedronki”, „Jeżyki”, „Za- przez niewielkiego szkodnijączki” i „Sarenki” włą- ka - szrotówka kasztanowczyły się do ogólnopolskiej cowiaczka. Akcja miała
społecznej akcji „Ratujmy miejsce przy ulicy Bernarda
Kasztanowce”. Najmłodsi Pietrzaka w Polanowie.
Anna Cysewska
przyjaciele przyrody wzięły
udział w ratowaniu jednych

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Też sprzątają świat…

Ważne telefony

by i dyskoteka. Sobota, ostatni
dzień pobytu, to tzw. Familientag, a więc atrakcje dla gości
zapewniały rodziny goszczące.
Uczestnicy wymiany bawili się
tego dnia w parku linowym i w
aquaparku lub też odwiedzali
galerie handlowe w okolicznych miastach. Nauczycielom i
opiekunom grupy z Gedern pokazano ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy i nasz piękny
kurort, Kołobrzeg.
Pożegnaniu gości towarzyszyły obfite łzy, można więc
przypuszczać, że wymiana
spełniła swoje oczekiwania- na-
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wiązały się szczere przyjaźnie,
które z pewnością będą kontynuowane. O tym, że jej program
się podobał, wiadomo z ankiet
ewaluacyjnych, wypełnionych
przez naszych uczniów i z relacji gości. Podczas kolacji pożegnalnej, na której gościliśmy
Wicestarostę Koszalińskiego,
Dariusza Kalinowskiego i władze Polanowa z Burmistrzem
Grzegorzem Lipskim oraz Wiceburmistrzem Piotrem Górniakiem, odbyła się ważna
uroczystość. Pani Dyrektor ZSP,
Aleksandra Kalinowska, wręczyła Wolfgangowi Kunertowi,

Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gedern-Polanów, statuetkę „Przyjaciel Szkoły”.
Wymiana mogła dojść do
skutku dzięki dofinansowaniu
z funduszy Euroregionu Pomerania. Dziękujemy wszystkim,
którzy pracowali przy jej organizacji, a szczególnie naszym
uczniom i ich rodzicom, którzy
przez tydzień tworzyli dla gości z Gedern ciepłe, przyjazne
i bezpieczne rodziny, by mogli
się czuć u nas, jak u siebie w
domu.
Autor: Mariola Parszczyńska
Zdjęcia: Paweł Poletajew

Gdy ramię w ramię stanie lud”…
Wrzesień to miesiąc poświęz najpiękniejszych drzew ro- cony miłości Ojczyzny. To
czas zadumy i refleksji, ale
snących na terenie całej Polteż czas radości, triumfu i
ski, które chorują atakowane szczęścia.

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

Fot: ZSP Polanów

Z kalendarza historii:

„Szkoła nowych możliwości”

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Wydarzenia

Z życia gminnego Polanów
Wymiana młodzieży z Gedern
przedszkola

Polanów

Wrzesień w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
przebiegał pod hasłem
„Dopalacze kradną życie”.
Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję pod tym samym
tytułem.
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24.09.2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Publicznych wraz
z wychowankami z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie przygotowali
montaż słowno-muzyczny patriotycznej poezji mówionej i
śpiewanej z okazji 76 rocznicy
wybuchu II wojny światowej

ZSP Polanów

oraz 71 rocznicy wielkiego utwory polskich poetów m.in.:
zbrojnego zrywu narodowe- K.I. Gałczyńskiego, A. Świrszgo – powstania warszawskie- czyńskiej i J. Moraczewskiej.
go. Scenariusz przedstawienia Recytatorzy przywołali w
został zbudowany wokół takich swych tekstach wielkie postawartości jak: Bóg, Honor, Oj- cie z historii naszej Ojczyzny i
czyzna. Uczniowie pokazali, złożyli hołd wszystkim, którzy
że patriotyzm to nie jest stan- oddali za Nią życie. Słowo módardowe pojęcie, które należy wione przeplatało się z pieśniaodłożyć „ad acta”. Los naszej mi. Oprawę muzyczną uroczyOjczyzny nie zależy już od stości stanowiły m.in. utwory:
męstwa na polu walki, ale od Enya – „Carribean blue”, Ewy
uczciwości w pracy i podejmo- Demarczyk – „Niebo złote
waniu mądrych decyzji.
ci otworzę”, Budki Suflera
W programie znalazły się – „Martwe morze”, Czerwone

gitary – „Biały krzyż” i Czesława Niemena – „Sen o Warszawie”, w wykonaniu szkolnego
chóru: Niny Żuchowskiej, Julii
Cysewskiej i Julii Markus, pod
opieką p. Tomasza Kawalca.
Rodzice mieli okazję obejrzenia występów uzdolnionej młodzieży z naszego gimnazjum
wspieranej przez wychowanków p. J. Kochańskiej-Jachymiak.
Opracowanie: Daniela Bukowska

Wybrali swój samorząd
Już trzeci rok szkolny w
Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie realizowany jest
projekt dotyczący wyrównywania szans edukacyjnych - pt.
„Szkoła nowych możliwości”
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projektodawcą jest ZSP w Polanowie i Gmina Polanów. Uczniowie
gimnazjum mają szansę na roz-

wijanie licznych zainteresowań i
umiejętności oraz uczestnictwo w
ciekawych kołach zainteresowań.
Europejski Fundusz Społeczny
skierowany jest na rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, czyli wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych..
Obecnie projekt realizuje założone cele, a bierze w nim udział
ponad 100 uczniów Gimnazjum.

Zajęcia potrwają do grudnia 2015
roku. Uczniowie mają zapewnione bezpłatne odwozy do domów
i obiady.
Gimnazjaliści ZSP w Polanowie mają okazję uczestniczyć
w zajęciach Klubów dziennikarskich czy nauczyć się zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Biorą też udział w zajęciach w
ramach Akademii Eksperymentu, na których przeprowadzają
doświadczenia, eksperymenty i
praktyczne obliczenia z zakresu

fizyki, biologii, geografii, chemii,
statystyki, topografii, Matematyki wokół nas. Do szkoły przyjadą
też wykładowcy wyższych uczelni z wykładami z dziedziny nauk
matematyczno-przyrodniczych.
Oprócz tego uczniowie przygotowują Dzień Europejski, w
ktrakcie którego w językach niemieckim i angielskim przygotują
quizy oraz prezentacje na temat
krajów Unii Europejskiej.
Opracował Zespół ds. Promocji
ZSP Polanów

Starsze grupy, a mianowicie:
Biedronki, Pszczółki, Jeżyki, Zajączki i Sarenki wzięły
udział w akcji ekologicznej
pn. „Sprzątanie Świata”. zaopatrzone w gumowe rękawiczki oraz worki na śmieci
z wielkim zapałem porządkowały teren wokół przed-

wyborczej, której zadaniem Wybory przebiegały bardzo
było przygotowanie m.in. kart sprawnie. Komisja spisała się
zgłoszeniowych dla kandy- na medal. Policzyła głosy i
datów. Następnie zapoznanie sporządziła protokół. Poniżej
uczniów z ordynacją wybor- wyniki wyborów, a przed Saczą oraz zasadami głosowania. morządem Uczniowskim nowe
Na tablicy Samorządu Uczniow- wyzwania.
skiego pojawiło się
Wybrani członkowie Samorządu
„kalendarium
wyboUczniowskiego w roku sz. 2015/2016.
rów”. Rozpoczęła się
kampania wyborcza na
Tobisz Wiktoria 		
35
szkola. Po zakończonej prazasadach „fair play”.
Majda Jakub 		
22
cy mali przyjaciele przyrody
Dzień przed wyboraStasiak Arkadiusz
22
mi obowiązywała „cipamiętały o umyciu rąk. ZaFot: ZSP Polanów
Zając Przemysław
22
sza przedwyborcza”,
dowolone z osiągniętych Już po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w
Buszkowski Kacper
20
a komisja zajęła się
Cieśla Barbara 		
19
efektów, wróciły do swoich Polanowie wybierali Samorząd Uczniowski. Wybory zorganiprzygotowaniem list
zowano we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Zając Patryk 		
18
sal, gdzie czekały na nich
głosujących, kart do
ramach akcji „Samorządy mają głos”.
Wójcik
Filip
		
17
zdrowe niespodzianki w pogłosowania, urny wyWiewiórska
Wiktoria
16
staci pysznego jabłka i soku. Odbyły się one 30 września, we przygotowania. Zaczę- borczej i całego „lokaAnna Cysewska.
a poprzedzały je gorączko- ło się od powołania komisji lu wyborczego”.
Serafin Sandra 		
11

Sport

12

www.polanow.pl
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Badminton

Niko najlepszy wśród juniorów

Polanów

Ultramaraton Kolarski Tour De
PoMorze 700 km NON STOP

Pod koniec września na
ulicach Polanowa pojawili
się zawodnicy uczestniczący w Ultramaratonie Kolarskim Tur De PoMorze,
zorganizowanym przez
Klub Sportowy „Uznam”
Świnoujście.
Start i meta maratonu znajdowały się w Świnoujściu.
Cała trasa liczyła 700 km i
przebiegała wzdłuż granic

województwa zachodniopomorskiego. Jest to jedna z
najdłuższych i najcięższych
tego typu imprez w Polsce, gdyż rozgrywana jest
na zasadzie jazdy non stop,
od startu do mety. Limit na
pokonanie trasy wynosił 50
godzin. W Polanowie zlokalizowano jeden z punktów
kontrolno-żywieniowych,
gdzie zawodnicy mogli
chwilę odpocząć i uzupeł-

nić zapasy energii a także
potwierdzić swoją obecność
i czas osiągnięty na trasie.
Pierwszy zawodnik pojawił się w naszym punkcie o
godz. 16.07, a ostatni o godz.
21.00. W imprezie uczestniczyło 80 kolarzy. Ukończenie trasy było równoznaczne
z uzyskaniem kwalifikacji do
Ultramaratonu Kolarskiego
Bałtyk - Bieszczady TOUR

W Polanowie odbył się
Ogólnopolski Turniej:
Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików Młodszych, Żaków i Dzieci o
„Puchar Firmy Maced”.
W zawodach uczestniczyło
48 zawodniczek i zawodników, reprezentujący kluby:
UKS OSiR „Badminton”
Sławno, UKS „Kometa”
Sianów, UKS Dwójka” Bytów, MKB „Lednik” Miastko, UKS „Orbitek” Straszęcin Woj. Podkarpackie
i gospodarze ZKB „Maced” Polanów. Turniej został rozegrany systemem
grupowo - pucharowym i
stał na średnim poziomie.
ZKB „Maced” Polanów
reprezentowali: junior Nikodem Ratkowski, juniorki
młodsze Monika Barańska i

młodziczka Oliwia Reichel,
młodziki młodsi, Filip Prendecki, Amelia Gryguła, Wojciech Lebioda, żaki: Maciej
Barański, Mateusz Mentel i
w kategorii dzieci Wiktoria
Rajkowska. Nasi zawodnicy osiągnęli dobre i średnie wyniki. Najlepiej spisał
się Nikodem Ratkowski,
który wywalczył pierwsze
miejsce w grze pojedynczej
juniorów. Pozostali zajęli
następujące lokaty: juniorzy młodsi: gra pojedynczej
na III - miejscu uplasowała
się Monika Barańska natomiast Oliwia Reichel zajęła
IV – miejsce, gra podwójna dziewcząt nasza para M.
Barańska - O. Reichel zajęła
II - m. Młodzicy młodsi: gra
pojedynczej dziewcząt: IV
- miejsce Amelia Gryguła,
gra pojedyncza chłopców: II

– miejsce Filip Prendecki zajął, VII - miejsce Wojcjech
Lebioda, gra podwójnej
dziewcząt: II - miejsce Amelia Gryguła w parze z Natalią Maciupa MKB „Lednik”
Miastko, gra podwójna
chłopców: I - miejsce Filip
Prendecki - Kasper Jereczek
MKB „Lednik” Miastko, III
- miejsce, Wojciech Lebioda
- Błażej Lange MKB „Lednik” Miastko, gra mieszana:
II – miejsce Filip Prendecki - Amelia Gryguła. Żaki:
gra pojedyncza chłopców:
II - miejsce Maciej Barański,
III - miejsce Mateusz Mentel. Dzieci: gra pojedyncza
dziewcząt: I - miejsce Wiktoria Rajkowska. Następny
turniej ogólnopolski w Polanowie odbędzie się 21 listopada.
(AL)

Zawody wędkarskie
„Zakończenie Lata”

Nad Zalewem Polanowskim odbyły się Spławikowe Zawody Wędkarskie
„Zakończenie Lata” do
lat 14.
Wędkarskie zmagania, w
których uczestniczyło 16

osób zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek
wręczeniem pucharu, dyplomów, nagród ufundowanych
przez POKiS oraz nagród
pocieszenia które zasponsorował Pan Tomasz Nowak –
Sklep Wędkarski
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Wyniki: Komisja sędziowska wyłoniła zwyciężców:
I m-ce – Kuba Domagała
(2960 pkt.), II m-ce – Milena Galus (900pkt.), III m-ce
– Natalia Galus (870pkt.).
Organizatorzy: PZW o/Polanów, POKiS.

Druk: Rondo Koszalin

