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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Niepodległość świętowana
z Wojskiem Polskim

Gminne Obchody Święta Narodowego Niepodległości z udziałem mundurowych. Jak co roku, rozpoczęły się mszą
świętą, w intencji Ojczyzny, w kościele pw. WNMP. Potem 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. Nie obeszło się też bez musztry paradnej oraz pokazu
sprzętu. Potem podczas uroczystości wręczono odznaczenia i okolicznościowe statuetki.
Czytaj na str 3

Świerczyna

Polanów

Droga już otwarta Gala dla Seniorów

Czytaj na str 4

Czytaj na str 3

Więcej na str 3
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Dla mieszkańców i dla przyjezdnych

Drewniany Skarb to tytuł
projektu z Działaj Lokalnie, który 19 listopada
uroczyście zakończono
w Jacinkach.
Prace wykonywali mieszkańcy wsi, którzy na ten cel
uzyskali dotację w kwocie 5
tys. zł z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Na ruinach po starej stacji
kolejowej powstała wiata przystankowa, w której
budowę zaangażowali się
mieszkańcy naszej wioski
ale również Władze Samo-

rządowe oraz przyjaciele
wsi, którzy wsparli inicjatywę pomocą materialną.
Miejsce, w którym powstała zmieniło swój wygląd.
Jest to teren przy boisku dla
dzieci.
Teraz służyć będzie mieszkańcom do spotkań, zabawy
podczas corocznych festynów, ale również przyjezdnym do odpoczynku.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za trud pracy jaki
włożyli w powstawanie wiaty i zapraszamy do jej odwiedzenia.

Narodowe Święto Niepodległości - obchody gminne

Sołtys i Rada Sołecka.

Gmina Polanów

Polanów

Dofinansują kanalizację Coraz więcej odpadów
komunalnych
i usuwanie azbestu
Łączna ilość wyprodukowanych odpadów
komunalnych na terenie gminy Polanów

1.729,60 ton

1.637,46 ton

1.662,77 ton

1.597 ton średnia
roczna
(799 ton za okres
31.07. 31.12.2013)

Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Polanowie były
też okazją do wręczenia
odznaczeń.
Kilku mieszkańców otrzymało „Kombatancki Krzyż
Zwycięstwa” przyznawany przez Kapitułę Odznaczeń Zarządu Głównego
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Poli-

tycznych. Otrzymali go
kombatanci: Jan Moroz,
Edward
Kochanowski,
Witold Trot i Gerhard
Maszke.
Przyznano także „Odznakę za zasługi dla Związku
Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych”.
Otrzymała ją Kamila Fenik.
Kombatanckie
medale
wręczali: Kazimierz Ku-

ligowski Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego w
Darłowie Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów
Politycznych
oraz płk rezerwy Mikołaj
Kaczanowicz.
Z kolei Samorząd Gminy
Polanów uhonorował statuetkami „Złotego Gryfa
Ziemi Polanowskiej”, za
szczególne osiągnięcia na
rzecz
wszechstronnego

rozwoju Gminy Polanów
i promocję potencjału
społeczno- gospodarczego miasta i gminy dla następujące osoby: płk dypl.
Dariusza
Sienkiewicza
- Komendanta Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz
ppłk mgr Włodzimierza
Pigonia zastępcę Komendanta Centrum Szkolenia

Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie.
Ponadto statuetkę otrzymali: Jan Galicki, Zdzisław
Litwin, Zofia Mogielnicka, Krzysztof Nobis, Jan
Perduta, Józef Popowicz,
Ryszard Rylik, Edmund
Skibiński, Irena Szor i
Ludwik Zielonka.
Samorząd Polanowa wręczył również okoliczno-

Polanów
2013

Kolejne zewnętrzne środki zdobył Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa W listopadzie, w imieniu Gminy Polanów podpisał dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.
Pierwsza dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cetuń, Rosocha i Polanów,
druga - usuwania azbestu w Gminie Polanów w roku 2016.

Urząd Miejski w Polanowie

Nabór wniosków
na usuwanie azbestu na rok 2017
stosownych wniosków w terminie do
31.12. 2016 r.
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul.
Wolności 4, 76-010 Polanów pok. nr 14, tel.
(94) 34 80 783 bądź pobrać ze strony internetowej.
Do wniosku należy dołączyć dokument
potwierdzający własność/współwłasność
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) nieruchomości np. akt własności, wypis z
zainteresowani odbiorem azbestu (eter- rejestru gruntów.
nitu) w 2017 roku proszeni są o złożenie
Urząd Miejski w Polanowie informuje
mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych
(eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego, iż mogą ubiegać się o
dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.
Dofinansowanie obejmuje demontaż odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuję dopłaty do nowego
pokrycia dachowego.

2014

Od 01 lipca 2013r., na terenie
całego kraju obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
która wniosła wiele zmian w
gospodarce odpadami.
Ustawodawca określił, iż opłaty
wnoszone przez mieszkańców z
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mają pokrywać
wydatki związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarki
odpadami na terenie danej gminy.
W związku z tą nowelizacją,
Rada
Miejska
w Polanowie ustanowiła stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców
i przedsiębiorców.
Przed rozpoczęciem funkcjonowania systemu szacowano, że 1
mieszkaniec gminy Polanów produkować będzie 200 kg rocznie

2015

odpadów komunalnych.
Jak pokazują analizy lat ubiegłych
produkuje się z roku na rok większą ilość odpadów, co przedstawiają zamieszczone wykresy
(Opracowanie: dane własne Urzędu Miejskiego w
Polanowie oraz dane statystyczne GUS).

W okresie styczeń 2016 - październik 2016 masa odpadów
komunalnych bliska jest łącznej
masie odpadów wyprodukowanych w 2015.
Szacuje się, że do końca roku
2016 łączna masa wyprodukowanych odpadów wyniesie ponad
1.900 ton. Taka sytuacja wzrostowa powoduje dodatkowe obciążenia dla budżetu gminy.
W tym roku dla pokrycia funkcjonowania całości systemu gospodarki odpadami w budżecie
brakuje ponad 150 tys. zł.
W związku z czym z nowym rokiem wymagana będzie podwyżka
opłat dla mieszkańców i przedsię-

1.01.2016-31.10.2016

Wielka Musicalowa Gala na Dzień Seniora

biorców. Będzie to pierwsza podwyżka od 2013 roku spowodowana niebilansowaniem się sytemu.
Na najbliższej sesji Rada Miejska
w Polanowie podejmie stosowną
uchwałę w zakresie zwiększenia
stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców i przedsiębiorców.
Podwyżki mają na celu pokrycie
kosztów usług odbioru, transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców gminy.
Usługę na naszym terenie świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie, z którym w wyniku przetargu gmina
Polanów ma zawartą umowę na
okres do końca roku 2017.
Rozliczenie z firmą odbywa się
na podstawie rzeczywistej ilości
odebranych frakcji odpadów od
mieszkańców,

Łączna ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych
przez jednego mieszkańca rocznie
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2016 dane szacunkowe

Tym razem musical
„Skrzypek na dachu” bawił mieszkańców Polanowa licznie przybyłych do
hali widowiskowo - sportowej przy ZSP.

To tam, pod patronatem ski, a jako soliści, towarzyburmistrza Grzegorza Lip- szyli mu: Piotr Kowalczyk,
skiego, odbył się koncert z Agnieszka Gabrysiak, Alekokazji Dnia Seniora. Głów- sandra Drzewiecka, Emilia
ni jego aktorzy to muzycy z Zielińska, Sylwia StrugińFilharmonii Koszalińskiej. ska, Paweł Erdman i inni.
Dyrygował Michał Kocim- Impreza odbyła się dzięki:

Urzędowi Miejskiemu w
Polanowie, Polanowskiemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu,
M-GOPS, ZE-AO, ZSP oraz
ZUK Polanów.

ściowe podziękowanie dla
mjr. Rafała Rudnika z
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie dowódcy uroczystości.
Statuetki wręczyli: burmistrz
Polanowa Grzegorz
Lipski, przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie Józef Wilk
oraz Stanisław Gawłowski - Poseł na Sejm RP.

4

Wydarzenia

www.polanow.pl

Bukowo

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik-listopad 2016

Podczas spotkania autor opowiadał o sobie i swojej twórczości. Przebiegało ono w
bardzo miłej atmosferze. Z

wielkim
zainteresowaniem
słuchano ciekawych opowieści
literata. Na zakończenie Pan
Żelazny wręczył zainteresowanym swoje książki „Tango we
mgle” i „Fistaszki” z dedykacją
i autografem autora. W spotkaniu uczestniczyła radna Rady
Miejskiej w Polanowie - Grażyna Skibińska.
Tekst i foto: BPMiG
w Polanowie

Polanów

Uroczyście, z udziałem władz samorządowych Powiatu Koszalińskiego i Gminy Polanów, otwarto drogę Jacinki – Świerczyna.
Za kwotę 2.064.147,70 zł wy- bre – w niespełna 5 miesięcy ry otrzymał dofinansowanie
remontowano 3 km odcinek wykonała go firma Colas Pol- w ramach Programu gminnej
drogi powiatowej. Była to ska. Droga ma szerokość 6 m, i powiatowej infrastruktury
wspólna inwestycja Powiatu a w miejscowości Świerczyna drogowej na lata 2016-2019.
i Gminy Polanów, która doło- posiada chodnik o długości W przyszłym roku będzie reżyła 25% wartości robót czyli 630 m.
alizowany II etap przebudowy
505 521 zł.
Wnioskodawcą i inwestorem tej drogi w ramach środków z
Tempo robót było bardzo do- był Powiat Koszaliński, któ- PROW.

Spotkanie z dietetykiem
w ramach projektu
„Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki
nowotworowej w powiecie koszalińskim” miało
miejsce w polanowskim
POKiS-ie.

mieszkańcami o właściwym niem się i aktywnością fiodżywianiu, które pozwala zyczną.
zmniejszyć ryzyko zachoro- Optymistyczne jednak jest
wań na nowotwory.
to, że w spotkaniu uczestNiestety, wciąż za mała jest niczyło spore grono osób,
wiedza na ten temat. Wiele które przywiązują wagę do
osób nie ma świadomości, sposobu żywienia, kontroile waży, a większość utoż- lują masę ciała, a które chcą
samia „dietę” z ogranicze- zdobyć wiedzę na temat
Prowadziła je Agnieszka niem posiłków i byciem „na zdrowego żywienia i wykoKobalczyk-Rohde,
diete- diecie”, a nie ze zdrowym, rzystywać ją w praktyce, a
tyczka, która rozmawiała z zbilansowanym
odżywia- także to, że pojawiły się całe

rodziny z dziećmi.
Uczestnicy mieli też okazję zrobić analizę składu
ciała oraz dowiedzieć się
jak wypadają w zakresie
kilku najistotniejszych parametrów: wskaźnika masy
ciała BMI, procentowej zawartości tłuszczu w organizmie oraz obwodu talii i
wskaźnika WHR (waist-hip
ratio), a także szacowanego

poziomu tkanki tłuszczowej
wisceralnej, czyli tej, która
odkłada się wokół narządów,
a która jest tak niebezpieczna z punktu widzenia ryzyka
chorób cywilizacyjnych.
Dietetyczka dodała też, że

Polanów

Gmina Polanów

Polanów

Wznieść się ponad codzienność … Zapraszamy

LIST OTWARTY

					

na sołeckie
zmagania

Szanowni mieszkańcy
Polanowa.

Mieszkająca w Warszawie, pisarka, scenarzystka,
autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych
opowiadała o sobie i swojej

tym narkomania, kryzys rotwórczości.
Przybliżyła uczniom po- dziny, samotność. Przeczypularny wśród młodzieży tała ciekawsze fragmenty
między innymi cykl ksią- swoich książek zachęcając
żek: „Hera moja miłość”, tym samym do zapoznania
„Lot Komety” i „Demony się z jej twórczością.
W spotkaniu uczestniczyna smyczy”, w których poruszane są trudne tematy li uczniowie klas drugich
współczesnego świata jaki- Gimnazjum w Polanowie.
Tekst i fot.
mi są m.in. uzależnienia, w
BPMiG

Wspomnienie
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu od nas Pani Weroniki Barańskiej.
Każdy z nas kiedyś odejdzie.
Jednak, gdy tracimy kogoś,
kto ”od zawsze” był obecny w naszym życiu, trudno
się z tym pogodzić. Pani
Weronika była dla nas wzorem godnym naśladowania.
Pracowita, kompetentna,
skromna i kochająca swój
zawód oraz służąca radą i
pomocą, gdy my młodzi
nie dawaliśmy sobie rady.
Od Pani Weroniki emanował spokój, cierpliwość
i wielka kultura osobista.

Była Pani Barańska dla
młodszych koleżanek, wzorem godnym naśladowania.
Pani Barańska uczyła matematyki, fizyki, chemii a
więc przedmiotów trudnych. Starała się o to, by
każdy mógł zrozumieć
zawiłości tego, co z sobą
niosły te przedmioty. Z
wielkim zaangażowaniem i
oddaniem poświęcała swój
czas uczniom słabszym.
Wychowała wiele pokoleń
mieszkańców Polanowa,
którzy z wdzięcznością

wspominają swoją nauczycielkę.
My, nauczyciele emeryci
uważamy, że mieliśmy zaszczyt pracować z Panią
Weroniką i będziemy o tym
pamiętać, bo tak trzeba. Jesteśmy to winni tej wspaniałej nauczycielce.
„Nie ma Pani już z nami, ale
pozostanie Pani w naszych
sercach i myślach”.
Koleżanki emerytki

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że nasza firma przygotowuje
nową inwestycję w naszym mieście.
Rozbudowa zakładu w Polanowie będzie obejmowała budowę nowych hal, w których
planowana jest lokalizacja działu pakowalni oraz magazynów wyrobów gotowych.
Ważnym elementem nowej inwestycji będzie budowa systemu oczyszczania powietrza.
Jest to dla nas projekt priorytetowy, podniesie komfort pracy w naszym zakładzie, ale
przede wszystkim wyeliminuje uciążliwości związane z nieprzyjemnymi zapachami.
Chcemy być firmą nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy technologiczne, aktywną społecznie. Jak wiecie na przestrzeni ostatnich lat wspieraliśmy finansowo wiele
inicjatyw lokalnych, pomagaliśmy przedszkolom i szkołom. Na terenie naszego miasta,
prowadzimy działalność sportową, Klub Badmintona dla naszych najmłodszych mieszkańców. Nowa inwestycja z pewnością pozwoli nam jeszcze lepiej realizować te cele w
przyszłości.
Rozumiemy, że w trakcie prowadzenia tak dużej inwestycji mogą się okresowo
pojawić pewne niedogodności dla mieszkańców, szczególnie sąsiadujących z naszym
zakładem osiedli.
Prosimy Państwa o wyrozumiałość w tym okresie, a z naszej strony dołożymy wszelkich starań aby uciążliwości były zredukowane do minimum.
Po zakończeniu inwestycji planujemy zorganizowanie dnia otwartego dla wszystkich
zainteresowanych zwiedzeniem nowej fabryki. Osoby, które są zainteresowane bardziej
szczegółowymi informacjami odnoście naszej inwestycji, proszę o bezpośredni kontakt
pod numerem telefonu 94 318 84 10 lub e-mail office@maced.pl.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Maced Sp. z o.o.

Tomasz Macionga

Podziękowanie
Są jednak ludzie, którzy
potrafią łączyć się z nami w
bólu i pomagają wierzyć, że
Nie ma takich słów, które zamknęły się za Tobą Kiniu
oddałyby żal, jaki czujemy bramy na ziemi, aby mogły
po stracie naszej kochanej śp. otworzyć się wrota Niebios,
Kingi Jagiełło-Słomińskiej gdzie nie ma bólu, smutku i
oraz takich myśli, które mo- łez...
głyby nas w tej chwili pocieSerdeczne podziękowania
szyć.
księżom, rodzinie, przyjacio-
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W POKiS-ie o nowotworowej profilaktyce

W Bibliotece z Anną Onichimowską

Anna Onichimowska
odwiedziła Bibliotekę
Publiczną Miasta i Gminy
Polanów.

www.polanow.pl

Polanów

Świerczyna

Spotkanie autorskie Remont trwał tylko 5 miesięcy
z Jerzym Żelaznym

W filii bibliotecznej w Bukowie z Jerzym Żelaznym,
prozaikiem, publicystą, felietonistą, autorem kilkunastu
książek, powieści i zbiorów
opowiadań spotkali się wielbiciele jego prozy.

Wydarzenia
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łom, znajomym, zakładowi
Pogrzebowemu A.D. Bubień i
wszystkim, którzy byli w tych
ciężkich chwilach z nami.
Za okazaną pomoc i wsparcie,
modlitwę i uczestniczenie
w ostatniej drodze Śp. Kingi
Bóg zapłać.
Mąż, Córka,
Rodzice i Siostry

Turniej piłki nożnej halowej
sołectw o puchar burmistrza
Polanowa organizują wspólnie Urząd Miejski w Polanowie i ZE-AO. Odbędzie się on
w sobotę 3 grudnia, od godz.
10.00 na hali widowiskowosportowej.
Regulamin turnieju:
www.polanow.pl
Zapraszamy wszystkich
chętnych.

Z Wiesławą Pietrzak - polanowską malarką spotkali
się seniorzy z terenu gminy
Polanów.
W miejscowej bibliotece publicznej mieli okazję nie tylko
obejrzeć jej niezwykłe prace, ale

także porozmawiać z artystką o
sztuce. Pani Wiesława mieszka
w Polanowie, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu
i uprawia malarstwo sztalugowe,
rysunek, grafikę artystyczną i
użytkową. Na spotkaniu opowiedziała o twórczości, inspira-

cjach i natchnieniu które wykorzystuje w swoich dziełach oraz
przybliżyła techniki jakimi się
posługuje. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych, zarówno w kraju jak i za granicą.
Tekst: BPMiG Fot. A. Andrzejewski

z wiekiem tracimy mięśnie,
co jest zjawiskiem naturalnym, zwiększa się udział
tkanki tłuszczowej, również
tej trzewnej - i to się w badaniach potwierdza.

Zapraszamy na
Jasełka
XIX Międzyszkolny Przegląd Jasełek - Polanów 2016,
odbędzie się 14 grudnia w sali widowiskowej domu
kultury, o godz. 9.oo. W przeglądzie biorą udział grupy
ze szkół działających na terenie gminy Polanów. Przegląd
odbywa się w trzech kategoriach wiekowych
I kat. - szkoły podstawowe, klasy 1 - 3;
II kat. - szkoły podstawowe, klasy 4 - 6;
III kat. - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Zgłoszenia przyjmowane są do 09 grudnia.
Szczegółowy regulamin na str: www.polanow.pl

Informacja dotycząca zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy Polanów
Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada administrator drogi.
Na terenie gminy Polanów
znajdują się:
1. Drogi wojewódzkie pozostające w administracji
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie ul. Szczecińska
31
Telefony kontaktowe:
Rejon Dróg Wojewódzkich
RDW Koszalin:
94 342 78 31
Dyżurny zimowego utrzymania dróg: 606 374 710
Drogi Wojewódzkie utrzymywane są w III standardzie zimowego utrzymania

2. Drogi powiatowe pozostające w administracji
Powiatowego Zarządu Dróg
w Koszalinie Obwód Drogowy w Manowie.
Telefony kontaktowe:
Dyżurny zimowego utrzymania 728 549 255
Kontakt telefoniczny
(94) 34 244 85, 34 244 45
Drogi Powiatowe są utrzymywane w IV i V standardzie zimowego utrzymania

3. Drogi Gminne - administrowane przez Urząd
Miejski w Polanowie ul.
Wolności 4
Telefony kontaktowe:
Zakład Usług Komunalnych
w dni powszednie w godz.
07.00-15.00
tel. 94 31 88 206
w innym czasie
tel. 500 218 173
Koordynacja działań z
ramienia Urzędu Miejskiego
w Polanowie
Jerzy Hirowicz
tel. 515 151 086.

Szczegółowe informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie gminy
Polanów oraz standardów zimowego utrzymania znajdują się na stronie Urzędu
Miejskiego w Polanowie /http://www.polanow.pl/.
Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. Lipowa 2c/2		
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727

Druk: Rondo Koszalin
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Informacja o stanie oświaty w roku szkolnym 2015/2016 w gminie Polanów
Gmina Polanów jest organem prowadzącym dla 5 placówek oświatowych. Są to: Przedszkole Gminne w Polanowie, Szkoła Podstawowa w Polanowie (wraz z filią w Nacławiu), Szkoła Podstawowa w Bukowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie, Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
Subwencja oświatowa na rok 2016 wynosi 8.414.401 zł. Do tego gmina Polanów dokłada środki własne w kwocie 3.200.027 zł. W roku szkolnym 2015-2016 do szkół w gminie Polanów uczęszczało 1024 uczniów, z tego subwencja była udzielona na 825 uczniów. 519 uczęszczało do szkół podstawowych, 264 do
Gimnazjum i 58 do Liceum Ogólnokształcącego. Na 183 dzieci subwencja nie przysługiwała, w zamian gmina otrzymała dotację na 140 przedszkolaków z przedszkola gminnego oraz uczniów klas zerowych: 21 z SP Bukowo, 11 z SP Żydowo oraz 11 z Filii w Nacławiu. Uczniowie uczyli się w 54 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 2015/2016 w gminie Polanów.

Szkoła Podstawowa w Polanowie

ści znajduje się od 1976 roku.
Szkoła została założona w Pierwszy sztandar nadany zo1945roku, Uchwałą Nr VII stał szkole w 1976r., a w 2005
/73/99 Rady Miejskiej w - ufundowano nowy sztandar
Polanowie
przekształcona szkoły. 29 stycznia 2016 r.
w szkołę sześcioklasową. W w 70 rocznicę jej powstania,
budynku przy ulicy Wolno- uroczyście nadano imię Da-

Szkoła Filialna w Nacławiu
- jest filią Szkoły Podstawowej
w Polanowie.
Liczy cztery oddziały: oddział
przedszkolny i klasy I – III.
W roku szkolnym 2015/2016 w
oddziale przedszkolnym było
11 dzieci, w klasach I – III – 31
uczniów.
Uczęszczają do niej dzieci z
Nacławia i okolicznych miejscowości: Garbna, Rekowa,
Karsiny i Kościernicy.
W szkole działa Centrum Komputerowe. Mieszkańcy, młodzież szkolna i dzieci mają
dostęp do Internetu. Biblioteka
Gminna otworzyła w szkole
swoją filię dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z bogatego księgozbioru.

dotyczy Rady Rodziców)
Nagrodzony projekt „Zdrowo, bo sportowo” w programie firmy POLDANOR
Projekt Projekt Lokalny
2015 – 1000 zł ( pieniądze
zostały wydatkowane na
wykonanie boiska do piłki
siatkowej).

Organizacja imprez i
uroczystości
Ślubowanie uczniów klasy I
i pasowanie na przedszkolaka, apel z okazji Święta
Niepodległości,
zabawa
andrzejkowa, Dzień Wzajemnej Dobroci, Wigilia
mikołajki, Koncert Kolęd
Zatrudnienie:
i Pastorałek w kościele,
- nauczyciele na pełny etat - 4
Dzień Babci Dziadka, wiej- nauczyciele na niepełny etat ska zabawa karnawałowa,
			
3 uroczystość Dnia Kobiet,
Pracownicy administracji
powitanie wiosny, Festii obsługi - 1
wal Piosenki karnawałowa,
uroczystość Dnia Kobiet,
Przeprowadzone remonty
powitanie wiosny, Festiwal
i modernizacje
Piosenki Wiosennej, Święto
Zmieniono oświetlenie na
Ziemi, Szkolny Konkurs Tajarzeniowe w klasach, sali
bliczki Mnożenia o puchar
komputerowej i korytarzach.
Kierownika Szkoły, Apel z
Wykonany został chodnik
okazji Konstytucji 3 Maja,
od ulicy głównej do boiska
Szkolny Konkurs Czytelszkolnego oraz droga dojazniczy, Czytelniczy, Apel z
dowa szkoły. Ponadto utwookazji Konstytucji 3 Maja,
rzone zostało boisko do piłki
Szkolny Konkurs Czytelnisiatkowej.
czy, Szkolny Konkurs Ortograficzny,
Dzień Otwarty
Zajęcia dodatkowe /pozaSzkoły,
Festiwal
Piosenki
lekcyjne
Wakacyjnej,
Rodziny,
TyW ramach godzin z art. 42
dzień
Ortograficzny,
TyKN odbywały się następudzień Sportu Szkolnego
jące zajęcia:
Koło czytelnicze – 20
Szkoła organizowała lekuczniów
cje wyjazdowe:
Koło muzyczne – 20
– do Koła Łowieckiego
uczniów
„Oręż” - pogadanka, pokaz
Koło teatralne – 27 uczniów
zdjęć zwierząt pogadanka,
– do Zakładu Produkcji
Wysokość środków
Bombek
pozabudżetowych pozy– do kina Kryterium – aniskanych przez placówkę
macje
i ich wydatkowanie (nie

nuty Siedzikówny ps. „Inka”.
Ilość uczniów – 355
Zatrudnienie:
- etaty nauczycieli pełnozatrudnionych – 32 + 4 SF Nacław
- etaty nauczycieli niepełnozatrudnionych – 5 + 1 SF
Nacław
Pracownicy administracji i
obsługi – liczba etatów (średniorocznie) – 10 + 2 interwencyjnych + 1 SF Nacław
Zajęcia dodatkowe /pozalekcyjne
Zespół wyrównawczy z j.
polskiego dla kl VIa i Va – 2
godz. tygodniowo
Zespół wyrównawczy z j.
polskiego dla kl VIb – 1 godz.
tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z j.
polskiego w kl IVa – 1 godz.
tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z
przyrody dla kl VIc – 1 godz.
tygodniowo
Zespół wyrównawczy z matematyki dla kl VIc i IVa – 2
godz. tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl VIb i IVc – 1
godz. tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl Vb – 1 godz.
tygodniowo
Zespół wyrównawczy z matematyki dla kl Va – 1 godz.
tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z ma-

tematyki dla kl IVa – 1 godz.
tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej w kl IIa
– 1 godz. tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze w kl
IIIa – 2 godz. tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze w kl
IIIb – 1 godz. tygodniowo
Zajęcia wyrównawcze w kl
IIb – 1 godz. tygodniowo
Zespół wyrównawczy w kl Ic
– 1 godz. tygodniowo
Zajęcia logopedyczne – 4
godz. tygodniowo
Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z matematyki – 2 godz. tygodniowo
Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j. polskiego – 2 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 –

Wyniki sprawdzianów i egzaminów.

Szkoła
Gmina 		
Powiat 		
województwo

Część I
60,18%
58,83%
58,79%
59,59%

j.polski matematyka j. angielski
73,04%
47,23%
68,57 %
71,34%
45,75%
68,4 %
68,11%
48,95%
68,92%
68,11%
50,40%
69,39%

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
1 godz. tygodniowo
Piłka nożna dla kl I-III – 2
godz. tygodniowo
Zajęcia
matematyczne
„sprawny matematyk” dla kl
IIa i b – 2 godz. tygodniowo

Gimnazjum im. Noblistów Polskich

Informacje o placówce:
Akt
założycielski
z
29.03.1999r.,
Gimnazjum im. Noblistów PolPrzeprowadzone remonty i skich – uchwała Rady Miejskiej
w Polanowie z dnia 29 kwietnia
modernizacje
- pomalowano i odświeżo- 2008r. Szkoła posiada sztandar

no pomieszczenia biblioteki
szkolnej,
- pomalowano sekretariat
szkoły,
- pomalowano i zmieniono
funkcję pomieszczenia po gabinecie stomatologicznym na
gabinet pielęgniarki szkolnej,
- dostosowano 2 gabinety do
nauczania indywidualnego
realizowanego w szkole
- wymieniono niebezpieczne
gniazdka (5 szt.) w sali gimnastycznej
- wymieniono szybę przy wejściu na salę gimnastyczną od
strony boiska
- zamontowano stojaki na 15
rowerów przy wejściu do
szkoły
- pozyskano fundusze na remont trybun i ławeczek wokół szkoły
- doposażono wszystkie pracownie w komputery (zestawy, które zostały po dawnej
pracowni komputerowej) do
pracy z dziennikiem elektronicznym
- wymieniono 2 hydranty
- przekazano na podstawie
oferty przetargowej kuchnię
szkolną w ajencję co rokrocznie pozwala zaoszczędzić ok.
200.000 zł

Przedszkole Gminne w Polanowie

W roku szkolnym 2015-16 przedszkole po raz pierwszy w 1 lokalizacji, z oddaną w okresie wakacyjnym kuchnią przedszkolną.
Na I piętrze znajdują się 3 sale dla dzieci, aula placówki, sala do
leżakowania i pokój nauczycielski.
II piętro stanowią kolejne 3 sale dla dzieci, sala zabaw, gabinet
zajęć logopedy, gabinet dyrektora.
Od miesiąca marca 2016r. do chwili obecnej, gmina Polanów,
w budynku przeprowadzana remont z dostosowaniem obiektu
przedszkola do przepisów p.poż. Koszt remontu to około 580 tys.
zł ze środków własnych gminy.
Ilość wychowanków: 140 (wrzesień 2015), 142 (marzec 2016)
W tym dojeżdżających - 41. Łącznie: 6 grup wychowawczych,
w tym 1 grupa z pobytem 9-godzinnym, 2 grupy z pobytem
8-godzinnym i 1 grupa z pobytem 6,5-godzinnym oraz 2 grupy z
pobytem 5,5-godzinnym.
Zatrudnienie
Nauczyciele pełny etat – 12, nauczyciele niepełny etat – 5
Pracownicy administracji i obsługi - 12

Metryczka subwencji oświatowej w 2016 roku
* W roku szkolnym 2015-2016 w placówkach oświatowych
w Gminie Polanów było zatrudnionych 106,88 nauczycieli,
w przeliczeniu na pełne etaty.
* Subwencją oświatową zostało objętych 90,66 etatów.
* Poza subwencją 13,16 etatów – nauczyciele przedszkola
oraz 3,06 etatów – nauczyciele klas „0”.

Uczniowie:
wrzesień 2015 - 264 (w tym
dojeżdżający - 168)
marzec 2016 - 262 (166)
absolwenci z poprzedniego
roku szkolnego 2015/2016 - 83
Zatrudnienie
Liczba nauczycieli - 36
w tym:
pełen etat
- 32
część etatu
-5
Przeprowadzone remonty
obiektów, modernizacja,
inwestycje:
- gruntowne odmalowanie 6
sal lekcyjnych (230, 220, 218,
,209, 135, 123)
- malowanie części korytarzy
na parterze oraz 1 piętrze
- montaż odbojników na ścianach w szatni uczniowskiej
- naprawa elewacji budynku
szkoły
- odremontowanie oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników
szkoły (montaż mebli kuchennych oraz sprzętu agd)
Wyniki egzaminu
W roku szkolnym 2015/2016 w
Gimnazjum w Polanowie egzamin zdawało 89 uczniów klas
III. Najlepsze wynik osiągnęli

Wyposażenie placówki: zakup pomocy dydaktycznych: Zabawki
– 3.290,66zł Fotelik rehabilitacyjny – 2.500,00zł Kąciki do zajęć
specjalistycznych – 6.792,80zł Plan daltoński, bajki, gry edukacyjne – 3.892,58zł RAZEM: 16.476,04zł
zakup sprzętu potrzebnego do wykonywania innych zadań placówki, zakup elementów wyposażenia poprawiających estetykę i
funkcjonalność pomieszczeń placówki:
KUCHNIA- pojemniki, moskitiery, taborety, wycieraczki, garnki,
ociekacze - kwota 3.603,43zł
KOTŁOWNIA, TEREN ZIELONY, KONSERWATORSKIE
PRZYRZĄDY- wykaszarka, wiertarko-wkrętarka, wiertarka
udarowa – kwota 2.992,00zł
SPRZĘT DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI – zestawy sprzątające, dozowniki, odkurzacze –kwota 6.957,04zł
ELEMENTY DO WYPOSAŻENIA KORYTARZY – gablota
na puchary, tkaniny, aplikacje, sklejka – 6.895,80zł
WYPOSAŻENIE SAL- szafa przesuwna, welurowe pasy, pufki
na ubranka – kwota 13.636,40zł
WYPOSAŻENIE Stawnej dla grupy 3-latków – szatnia,
wykładzina, półeczki, firanki – 13.271,06zł,Laptop, drukarka – 3.370,00zł, Pomiary i dostosowanie oświetlenia I piętra – 8.066,45zł, Impregnacja, gaśnice – 2.051,89zł RAZEM:
60.844,07zł
4. Przeprowadzone remonty i modernizacje - ok. 580,00zł
Zajęcia dodatkowe:
* religia – we wszystkich grupach wiekowych
* język angielski – we wszystkich grupach wiekowych,
* gimnastyka korekcyjno-profilaktyczna – we wszystkich grupach
wiekowych
* koło przyrodniczo-ekologiczne - dla 5 i 6 latków,
* koło małych form teatralnych - dla 5 i 6 latków,
* rytmika – we wszystkich grupach,
* taniec nowoczesny – w czterech grupach, dla chętnych dzieci
* koncerty filharmoniczne – raz w miesiącu, dla wszystkich dzieci
* teatrzyki okazjonalne – co dwa miesiące, dla wszystkich dzieci

Subwencja oświatowa na rok 2015 wynosi - 8.414.401 zł
w tym zadania wymagające specjalnej nauki - 628.331 zł
Dotacja do przedszkola
- 191.800 zł
Dotacja do klasy „0”
- 58.910 zł
Razem dotacja
- 260.965 zł
Środki własne gminy
- 3.200.027 zł
Dotacja książki do biblioteki Gimnazjum
- 12.000 zł
Dotacja zakup podręczników
- 55.847 zł
Dotacja wyprawka
- 2.048,99 zł

* Szóstak na szóstkę i konkurs j. dualnym
* realizacja programu „Orpolskiego dla szóstoklasistów
W roku szkolnym 2015/2016 wypłacono stypendia natograffiti” dla uczniów z
Zajęcia specjalistyczne:
ukowe na kwotę 3100,00 złotych.
dysleksją
* zajęcia zawodoznawcze w
We wrześniu 2015 roku uczniowie otrzymali podręczklasach III
Liceum Ogólnokształcą- niki szkolne na kwotę 52162,28 oraz dzieci spełniające
* zajęcia integracyjne w klasach
ce w ZSP w Polanowie warunki do otrzymania dofinansowania do podręczniI - wychowawcy klas
ków szkolnych (kryterium dochodowe, niepełnospraw* warsztaty psychologiczne z praUczniowie
ność) otrzymały dofinansowanie w ramach dotacji
cownikami PPP w Koszalinie
- 59 (IX 2015), 62 (III 2016). W „Wyprawka szkolna” w kwocie 9317,00.
* rewalidacja dla uczniów z
tym dojeżdżający: 35(37).
orzeczeniem o kształceniu
specjalnym
Wykonanie budżetu 2015r. - koszt utrzymania 1 ucznia
Zatrudnienie
* zajęcia korekcyjno – kom- na bazie Gimnazjum
Szkoła/Placówka Koszty
Średnia na 1 ucznia
pensacyjne
Imprezy organizowane przez
* zajęcia dydaktyczno - wy8 020,78 zł
SP Polanów 2 847 376,61 zł
Egzamin maturalny
ZSP dla środowiska:
równawcze
W
egzaminie
maturalnym
w
* Impreza środowiskowa –
9 957,57 zł
SP Bukowo 1 055 502,94 zł
* zajęcia socjoterapeutyczne
roku 2016 udział wzięło 11
jesienne spotkania z poezją
* zajęcia w nauczaniu indywi13 047,74 zł
769 816,56 zł
spośród 20 absolwentów Li- SP Żydowo
W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum w Polanowie egzamin zdawało 86 uczniów klas III.
ceum Ogólnokształcącego.
7 820,61 zł
SP Nacław
328 465,64 zł
Egzamin maturalny z matemaObszar
Średnia punktów (w procentach)
9 608,45 zł
tyki zdawało dodatkowo 5 osób, ZSP Polanów 3 039 921,98 zł
HUM: historia HUM: j. polski M-P: przyrod. M-P: matem. ANG podst. NIEM podst.
które nie zdały go w poprzed9 620,60 zł
Kraj
56%
69%
51%
49%
64%
45%
Przedszkole 1 450 820,78 zł
nich latach.
Okręg
54,73%
65,53%
49,75%
46,94%
62,42%
56,06%
Średni wynik egzaminów: pi- ZEAO Obsługa
577 708,28 zł
Województwo
53,66%
64,93%
48,77%
45,17%
62,93%
56,50%
semnych - 51,3 procent, ust- Hali, Stadion
nych - 46 procent
Powiat
50,20%
62,43%
45,43%
38,93%
56,83%
56,15%
Dowozy
478 138,50 zł
Poprawki
(5) odnotowano jedyGmina
45,15%
55,86%
42,36%
33,45%
51,24%
52,75%
nie z matematyki.
RAZEM
10 497 822,30 zł
GIMNAZJUM
45,74%
58,03%
42,84%
33,20%
51,47%
51,55%
z egzaminów z języka niemieckiego, zwłaszcza w części
rozszerzonej. Wynik 51,55% w
części podstawowej i 67% w
części rozszerzonej jest znacznie wyższy od średniej w kraju.
Podobnie dobry wynik – powyżej średniej wojewódzkiej
- uzyskali uczniowie zdający
język angielski w części rozszerzonej. Niestety dużo słabiej
wypadli uczniowie w pozostałych częściach egzaminu.

„Edwarda Stachury”
* IX Charytatywny Bal Andrzejkowy – we współpracy z
Radą Rodziców
* VI Gminny Konkurs Historyczny – „Polacy nie gęsi, swą
historię znają”
* Wieczór Walentynkowy
* X Drużynowy Turniej
Szachowy o Puchar Starosty
Koszalińskiego
* VI Gimnazjalna Majówka - we współpracy z Radą
Rodziców
* Mistrz Ortografii Ziemi Polanowskiej 2016
* Geogimnazjada – konkurs
wiedzy geograficznej

Szkoła Podstawowa w Bukowie
sal lekcyjnych oraz wymiana
wykładzin podłogowych z listwami, pomalowanie części
korytarza na parterze.
Wyposażenie placówki
-zakup pomocy dydaktycznych:
sześcian do integracji sensorycznej, kostki do analizy słuchowo- wzrokowej, makieta
sensoryczna, plansze owoców,
logopedyczne zabawy grupowe,
radiomagnetofon, piłki, pompka do piłek
-zakup sprzętu potrzebnego do
wykonywania innych zadań
Szkoła Podstawowa w Buko- - ilość etatów nauczycieli pełno- placówki, zakup elementów
poprawiających estetykę i funkwie została założona w 1947 zatrudnionych
- 10
roku. W roku 2007 szkole zo- - ilość etatów nauczycieli nie- cjonalność pomieszczeń:
Wyposażenie w nowy sprzęt i
stał nadany sztandar.
pełnozatrudnionych - 2
meble gabinetu pielęgniarki
Wyniki sprawdzianów i egzaIlość uczniów:
Przeprowadzone remonty
minów, matur.
Wrzesień 2015 - 85, marzec
i modernizacje
2016 - 82, w tym dojeżdżają- Wymiana chodników , drogi W Szkole Podstawowej w Bucych - 64
wjazdowej, 2 nowe stanowiska kowie do sprawdzianu przystąZatrudnienie:
parkingowe, pomalowanie 2 piło 20 uczniów.
* Średni wynik szkoły z części
Wyniki sprawdzianów i egzaminów.
pierwszej ( j. polski, matematyCzęść I
j.polski matematyka j. niemiecki
ka) wynosił: 25,05
Szkoła
62,63%
77,00 %
48,25%
53,5 %
* Średni wynik szkoły z języka
Gmina 		
58,83%
71,34%
45,75%
53,18%
niemieckiego wynosił: 21,3
Powiat 		
58,79%
68,11%
48,95%
56,,87%
Najniższy wynik ze sprawdzianu w naszej szkole wyniósł 11 ,
województwo
59,59%
68,11%
50,40%
60,18%
natomiast wynik najwyższy to
Do sprawdzianu w dniu 4.04.2016 r. przystąpiło 20 uczniów. 36.

Szkoła Podstawowa w Żydowie

Szkoła funkcjonuje od 3 września 1946 r. Wiosną 2000r.
otwarto nowo dobudowany
obiekt, w którym powstały 2
sale lekcyjne i sala gimnastyczna, a w 2004 r., 1 czerwca uroczyście otwarto nowe boisko
szkolne. Dnia 16 października 2006r. nadane zostało imię
szkoły Jana Pawła II oraz poświęcony sztandar szkoły z wizerunkiem Jana Pawła II.
Budynek szkoły służy także potrzebom społecznym we wsi. Tu
regularnie spotykają się panie z
zespołu Olszyna, odbywały się
zajęcia sportowe dla dorosłych,
a w miarę potrzeb organizowane były zebrania wiejskie. W
budynku szkoły funkcjonuje

również biblioteka publiczna.
Ilość uczniów - 59
Zatrudnienie
Liczba nauczycieli - 15,
pełen etat- 6
część etatu- 9
Przeprowadzone remonty
obiektów, modernizacja,
inwestycje:

w czasie wakacji wymieniono
stare poszycie dachu z blachy
ocynk na blachodachówkę, rynny i rury spustowe, docieplono
strop na poddaszu. Bieżące
prace konserwatorskie: pomalowana lamperia w łazienkach,
na korytarzach i na holu, odnowione schody wyjściowe z sali
gimnastycznej na boisko szkolne, wymiana grzejników co w
oddziale przedszkolnym, pomalowanie sali oddziału przedszkolnego, odmalowanie bramy wjazdowej na teren szkoły,
ogrodzenie terenu szkoły od
strony cmentarza (zabezpieczenie przed szkodami wykonanymi przez dziki).

Zajęcia specjalistyczne:
zajęcia logopedyczne (2
godz./tyg.),
zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (2 godz./tyg.)

Wyniki sprawdzianów i egzaminów.
Szkoła
Gmina 		
Powiat 		
województwo

Część I
53,21%
58,83%
58,79%
59,59%

j.polski matematyka j. niemiecki
66,79%
41,43%
52,68%
71,34%
45,75%
53,18%
68,11%
48,95%
56,,87%
68,11%
50,40%
60,18%

Do sprawdzianu w dniu 4.04.2016 r. przystąpiło 14 uczniów.
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Z życia przedszkola:

Przedszkole gminne
w Polanowie obchodziło
Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek.
Dlatego 7 listopada placówka zamieniło się w bajkową
krainę. Przedszkolaki, te
małe i te duże mogły wykazać się wiedzą na temat
znanych i lubianych bajek.
Dodatkową atrakcją dnia był
udział w inscenizacji przygo-

Polanów

Hasło miesiąca września
w ZSP Polanów brzmiało: "Każdy Inny, Wszyscy
Równi".

W murach naszej szkoły gościliśmy Wicestarostę Powiatowego,
Pana Dariusza Kalinowskiego,
Burmistrza Miasta Polanowa,
Pana Grzegorza Lipskiego, Zastępcę Burmistrza Polanowa,
Pana Piotra Górniaka, Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów
Polskich, Panią Aleksandrę
Kalinowską, Przedstawiciela
schroniska. Celem wyciecz- Nadleśnictwa Polanów, Panią
ki było uwrażliwienie dzieci Iwonę Kujawską, Dyrektor Bi-

blioteki Miejskiej, Panią Bożenę Wruszczak, Przewodniczącą
Rady Rodziców, Panią Beatę
Nakielską, Pana Aleksandra
Andrzejewskiego,
Dyrektor
ZEAO, Panią Teresę Radziejewską.
Najważniejsze jednak w tym
dniu były dzieci, które wraz ze
swoimi rodzicami przybyły do
szkoły. Uczniowie weszli do
pięknie udekorowanej sali gimnastycznej witając gości. Był
to bardzo podniosły i wzruszający moment. Dzieci wyglądały
niezwykle odświętnie. Galowe
stroje, birety oraz wypieki na
ich twarzach sprawiły, że nastrój stał się jeszcze bardziej

uroczysty. Uczniowie klas starszych i pierwszej zaprezentowali program artystyczny, który
zgromadzona publiczność nagradzała gromkimi brawami.
Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Ślubowali, że będą
starali się być dobrymi i uczciwymi uczniami, będą strzegli
honoru i dobrego imienia szkoły, szanowali swoich nauczycieli, rodziców i kolegów oraz
kochali swoją Ojczyznę.
Następnie nastąpił bardzo
ważny moment w życiu pierwszaków - pasowanie na uczniów,
którego dokonali: Dyrektor Sławomir Wruszczak, oraz zapro-

Szkolne sprawy
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Bukowo
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Każdy Inny,
Obchody Święta Niepodległości
Wszyscy Równi 2016

towanej przez dzieci z grupy
,,Zajączki” i ,,Sarenki” , które zaprosiły wszystkie grupy do auli i tam rozpoczęły
przedstawienie o nierzecznym królewiczu Andrzeju.
W postacie bajkowe wcieliły
się dzieci, a fragmenty wybranych bajek czytały panie
z obsługi: Magda, Renatka,
Marylka i Weronika, które
również wcieliły się w pięknie przebrane narratorki.

na los bezdomnych zwierząt
oraz chęć gotowości niesienia pomocy bezbronnym i
skrzywdzonym zwierzętom.
Przed wyjazdem, w przed- Podczas wycieczki dzieci doszkolu odbyła się zbiórka wiedziały się, jak funkcjonukarmy dla potrzebujących je schronisko, zobaczyły, jak
psów i kotów. Rodzice i wyglądają pomieszczenia
dzieci chętnie włączyli się dla psów i kotów. Spotkaw zbiórkę. Karma została nie ze zwierzętami sprawiło
przekazana pracownikom dzieciom wiele radości.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik-listopad 2016

Polanów

Ślubowanie Klas Pierwszych

24 października 2016 roku w
Szkole Podstawowej imienia
Danuty Siedzikówny ps.
INKA w Polanowie odbyła
się przepiękna uroczystość Ślubowanie Klas Pierwszych.

Dzieci z Przedszkola
Gminnego w Polanowie
odwiedziły Schronisko dla
bezdomnych zwierząt „Leśny zakątek” w Koszalinie.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: październik-listopad 2016

szeni goście. Na zakończenie
wszyscy uczniowie otrzymali
plakietki z wizerunkiem patronki naszej szkoły oraz prezenty z rąk zaproszonych gości
i uczniów klas trzecich.
Po części oficjalnej, bohaterowie tej uroczystości udali się na
wspaniały słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.
     Jestem przekonana, że dni
spędzone przez pierwszaków w
naszej szkole będą przyjemne i
wesołe, a uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci dzieci,
rodziców i znakomitych gości.
Marzena Barańska
fot. Aleksander Andrzejewski

Polanów

Zespół Wychowawczy
przeprowadził w szkole
szereg działań, które miały
na celu zwrócenie uwagi
uczniów na tolerancję.
Pedagog przeprowadził
krótkie pogadanki w klasach.
Wychowawcy na lekcjach
wychowawczych poruszali
temat szacunku wobec inności.
Na korytarzu szkolnym pojawiły się plakaty przygotowane przez uczniów podczas zajęć świetlicowych.

Wykonano gazetki na świetlicy szkolnej, a w centralnym
miejscu w szkole zostało
powieszone hasło miesiąca.
Uczniowie i nauczyciele
mogli złożyć swoje podpisy na plakacie "Jestem tyle
samo wart, co Ty".
Policjant - Marcin Kosmala,
przeprowadził pogadanki
w klasach I gimnazjum na
temat zachowania wobec
innych oraz poinformował
uczniów, do kogo mogą
zwrócić się w sytuacjach
trudnych.
40 uczniów z całej szkoły
udało się wraz z opiekunami
do Ośrodka Terapii Uzależnień w Darżewie.

Polanów

10 listopada 2016r. w naszej szkole odbył się apel
z okazji Święta Niepodległości.

cytacja patriotycznych tekstów.
Symboliczny był motyw
Ojczyzny oraz dziadka z
wnukami. Aktorzy, którzy
Po uroczystej części ofi- wcielili się w ich role, niecjalnej szkolna widownia
obejrzała
przedstawienie Polanów
pt. „Polsko, nie jesteś Ty już
niewolnicą...” w wykonaniu
uczniów klasy V. Spektakl
opowiadał o drodze i dąże- … to akcja, która na świeniu Polaków do odzyskania cie zdobywa coraz więcej
wolnego kraju. Wielu wzru- zwolenników.
szeń dostarczyła piękna reW Zespole Szkół Publicznych w Polanowie rozpoczęliśmy ją także, aby
wśród uczniów propagować
czytelnictwo oraz po to, by

zwykle przekonująco poka- szkoły mieli okazję uświazali smutny los Polaków w domić sobie, że warto kultyczasie zaborów i radość z wować pamięć o przodkach
odzyskania niepodległości.
i interesować się historią.
W. Rylik
Dzięki takiej lekcji paK. Popowicz
triotyzmu uczniowie naszej

Bookcrossing-uwolnij książkę

Bili rekord Guinnessa

młodzież mogła bez ograni- które książki znikają, inne
czeń korzystać nie tylko ze przybywają. Ceny książek
zbiorów biblioteki, ale rów- są nadal zbyt wysokie dla
nież wymieniać się cieka- przeciętnej rodziny, a akcja
wymi pozycjami ze zbirów ta ma na celu umożliwienie
własnych. Widać już efekty, młodzieży dostępu do jak
ponieważ na przeznaczonej największej ilości ciekana tej cel półce, codzien- wych pozycji.
Autorzy: Anita Rojek
nie następują zmiany. NieDaniela Bukowska

Polanów

II Festiwal Piosenki Religijnej

Czytać każdy może...

Nadleśnictwo Polanów
Usługowy Zakład Stolarski Iwony i Krzysztofa Szymańskich
Koło Łowieckie „Dzik” w Polanowie
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Wiesław Lebioda
Aleksander Andrzejewski
Organizatorzy dziękują również
Joannie Tumanik za przepiękne
prowadzenie festiwalu oraz ks.
Markowi Roskowińskiemu za
pomysł i organizację przedsięwzięcia. Do zobaczenia za rok.
(r)

Ważne telefony

„O sprawności ruchowej
dziecięcej dłoni” to temat
otwartych zajęć dla rodziców zorganizowanych w
grupie „Biedronki” (4 i 5
latki).

lorowania i rysowania. Aby
wspomóc dziecko w w/w
czynnościach nauczycielka Danuta Palewska zaproponowała rodzicomwspólnezabawy
i ćwiczenia w domu. Ćwiczenia poprzedziły zajęcia teoObserwacje wykazały, że retyczne, rodzice otrzymali
dzieci nieprawidłowo trzy- ulotki prezentujące ćwiczemają sztućce i narzędzia pi- nia oraz zdjęcia prawidłosarskie. Nie kontrolują siły wego trzymania narzędzia
chwytu i nacisku podczas ko- pisarskiego.

Hasłem przewodnim przeglądu było: „Jan Paweł II –
Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Trudny orzech do zgryzienia
miało jury w składzie: przewodnicząca – Patrycja Baczyńska
- finalistka programu „Must by
the music”, członkowie - Helena Silska, pracownik Polanowskiego Ośrodka Kultury

oraz Justyna Depka-Prądzińska, nauczyciel muzyki.
Oceniającym nie łatwo było
wybrać zwycięzców, gdyż
poziom prezentowany przez
uczestników był bardzo wysoki. Końcowy werdykt wskazał,
że w kategorii do lat 12 wygrał
Szymon Jendzio przed Anną
Karolak (oboje SP im. Danuty
Siedzikówny ps. Inka w Polanowie). Kolejne miejsca zajęli:

Julia Góral (SP w Nacławiu),
Zuzanna Ciecierska (SP w
Polanowie).
W kategorii do lat 18 pierwsze
miejsce zajął Daniel Grelak
(MOW Polanów) przed Michaliną Domeradzką z Gimnazjum w Polanowie.
Konkurs nie byłby możliwy
bez pomocy sponsorów, którymi byli:
Urząd Miejski w Polanowie.

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 997 lub 112
Straż Miejska 606 897 033
(patrol)
(94) 348-10-62
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

Od kilku lat, 16 października, obchodzony jest
Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca.
Z tej okazji Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy organizuje w całej
Polsce wydarzenia jakimi są
próby bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
17 października 2016 roku,
w Szkole Podstawowej im.
Danuty Siedzikówny ps.”Inka” w Polanowie, podobnie
jak w całej Polsce, punktualnie o godzinie 12 grupa
złożona z uczniów, rodzi-

ców i strażaków z OSP w
Polanowie przystąpiła do
ogólnopolskiej próby bicia
rekordu Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą
liczbę osób.
Organizatorkami próby były
panie: R. Drewla i J. Majcher, które od 7 lat szkolą
dzieci klas młodszych w
ramach programu WOŚP
„Ratujemy i uczymy ratować”. Wydarzenie to okazało się świetną okazją do
wspólnej nauki resuscytacji
i podstawowych czynności
ratujących życie przez naj-

młodszych i najstarszych,
tym bardziej, że miało formę lekcji.
Była to już druga nasza próba - w 2015 roku w biciu
rekordu (bez udziału Guinnessa) wzięło udział 980 instytucji (w tym nasza szkoła) czyli 92 049 osób. Warto
nadmienić, że naszą cegiełką w zeszłym roku było 96
osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby być z
nami i tym, którzy pomogli
w organizacji i czekamy na
wyniki weryfikacji przez komisję Rekordu Guinnessa.
R.Drewla, J. Majcher

Uczniowie z klasy 3 D gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Polanowie, J. Żydowicz i K.
Relichowski pod kierunkiem
pedagoga, Iwony Treder i
nauczyciela bibliotekarza, Danieli Bukowskiej, przygotowali wystąpienie dla swoich
rówieśników.
Na lekcji wychowawczej prze-

stawili postać pani Pauliny
Hendel, pisarki z zamiłowania,
autorki 3 tomowej sagi postapokaliptycznej "Zapomniana
księga". Z pisarką uczniowie
klas I i II gimnazjum, spotkali
się 27 listopada zeszłego roku.
Jonasz i Konrad zachęcali kolegów i koleżanki do sięgnięcia
po wymienioną pozycję, czytając na głos fragmenty tomów.

Zainspirowany przez kolegów, włączył się we wspólne czytanie K. Stokowiecki.
Chłopcom dziękujemy za odwagę, liczymy na następne
odcinki z udziałem innych
uczniów.
W bibliotece czeka masa książek na promocję.

Polanów
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Pożyteczna wizyta w Gedern

Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
wrócili z kolejnej wizyty
w partnerskim mieście w
Gedern. Spędzili tydzień
z uczniami z Gesamtschule, ich nauczycielami i
rodzicami oraz przedstawicielami Stowarzyszenia
Gedern- Polanów.

Był to tydzień, który na
długo pozostanie w pamięci, gdyż zostali serdecznie
przyjęci i wspaniale ugoszczeni przez niemieckich
przyjaciół.
Wyjątkowo uroczyście powitano ich w auli szkolnej,
gdzie ciepłe słowa skierowali do uczniów i nauczycieli:
Dyrektor Gesamtschule Gedern Walter Scheibner, Burmistrz Guido Kempel, Przewodniczący Stowarzyszenia
Wolfgang Kunert oraz główne organizatorki wymiany,
Patrizia Belczewski i Ingrid
Haesler.
Podczas pobytu w Hesji
zwiedzili kilka pięknych
miast położonych w tym landzie, między innymi Frankfurt nad Menem i Gießen.
Mieli możliwość popływać
w atrakcyjnym frankfurckim
basenie, pobawić się eksponatami interaktywnymi w
Matematikum, pospacerować jesiennymi alejkami
ogrodu botanicznego, umuzykalnić się podczas warsztatów bębnowych, zaprezentować sprawność fizyczną
podczas gier i zabaw w hali
sportowej i w czasie rajdu
po mieście, wspólnie posiedzieć przy pysznych potrawach z grilla. Artystyczne
talenty ujawniły się podczas
zajęć, których efektem były
maski gipsowe.
Oprócz tego uczniowie

kilkakrotnie uczestniczyli w
różnych lekcjach ze swoimi
niemieckimi kolegami i koleżankami.
Uwieńczeniem pobytu
była dyskoteka pożegnalna ze wspaniałą zabawą
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz sobotni dzień rodzinny, kiedy to uczniowie
wzięli udział w przeróżnych
atrakcjach, przygotowanych
dla nich przez poszczególne rodziny. Po raz kolejny
okazało się, że wystarczy
tydzień, by zawiązały się
piękne przyjaźnie i miłości, a dowodem na to były
strumienie łez wylanych

Polanów ZSP

podczas pożegnania. Jest
nadzieja, że tak szybko, jak
minęła tegoroczna wymiana
uczniowska, tak samo szybko minie rok i uczniowie
spotkają się z przyjaciółmi,
którzy tym razem przyjadą
do Polanowa.
Warto było przejechać 880
km, by przeżyć wspaniałe
chwile i nieco podszlifować
język niemiecki i angielski.
Tym razem przygodę, zwaną
wymianą uczniowską, przeżyło 33 uczniów Gimnazjum
im. Noblistów Polskich z
nauczycielami:
Mariolą
Parszczyńską, Edytą Knitter
i Maciejem Drelą.

Przyjazna i bezpieczna
szkoła

W Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie, w ramach działań profilaktycznych związanych z hasłem
miesiąca października „Przyjazna i
bezpieczna szkoła” Zespół Wychowawczy przeprowadził akcję „Drzewo dobrych uczynków”, podczas
której uczniowie na kolorowych jabłuszkach wypisywali swoje dobre
uczynki.		
Na zajęciach świetlicowych przeprowadzono pogadanki na temat czynów karalnych i ich
konsekwencji.
Kartki z informacją o czynach karalnych zostały umieszczone na
drzwiach w całej szkole.
Oprócz tego zorganizowano wystawę
prezentującą obowiązujący w Zespole
Szkół Publicznych model absolwenta.
Zespół Wychowawczy
ZSP Polanów

KONKURS NA
SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Organizator:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Polna 4,
76-010 Polanów, tel. 94 31 88 229,
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 Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek w dniu
14.12.2016 r. w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu.
8. Prace należy składać w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu
do 5 grudnia 2016 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.
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V Jesienny Rajd Pieszy „Doliną Radwi
Chotli i Chocieli”

Przez malownicze tereny
okolic Polanowa prowadził V Jesienny Rajd Pieszy „Doliną Radwi Chotli
i Chocieli” zorganizowany
w dniu 15 października
2016 r. przez Oddział
Koszaliński Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego (PTTK)
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Koszalinie.
Organizatorzy rajdu chcieli
pokazać nie tylko pięknie
wyglądające o tej porze roku
parki i lasy polanowskie, ale
przede wszystkim jedną z
trzech Świętych Gór Pomorza – Świętą Górę Polanowską.
Na start trasy rajdu liczącej ok. 10 km stawiło się w
miejscowości Wietrzno ok.
250 turystów, zarówno grupy szkolne, rodziny i osoby
indywidualne, gdzie wszystkich przywitał Prezes Zarządu Oddziału Koszalińskiego
PTTK, a także prowadzący
trasę kol. Józef Tokarz. Na-

stępnie krótką prelekcję na
temat stojącego nieopodal
pomnika przyrody - dębu
bezszypułkowego – wygłosił kol. Marcin Kruszczyński.
Pokazał również materiały
poglądowe pozwalające odróżnić oba gatunki naszych
rodzimych dębów. Po tym
uczestnicy wyruszyli w kierunku kolejnego bardzo ciekawego obiektu krajoznawczego – pałacu. Pokaźnych
rozmiarów, bo wynosząca ok.
4885 m2 neobarokowa bryła
Pałacu wzniesiona została w
1920 r. dla przemysłowca z
Hamburga Ottona von Trau.
Jest to podobno jeden z największych obiektów tego
typu na Pomorzu. Kształtem
i wielkością porównać go
można do „Małego Wawelu” jak nazywany jest pałac
w Baranowie Sandomierskim. O pałacu opowiedział
J.Tokarz. Na terenie przypałacowego parku uczestnicy
zobaczyli kolejne pomniki
przyrody - dęby szypułkowe
i ich odmianę stożkową. Tradycyjnie opowiedział o nich

M.Kruszczyński.
Dalsza trasa wiodła polanowskimi lasami, które
przepięknie przebarwiały się
o tej porze roku. Po około 9
km turyści, pokonując dwa
szlaki piesze: zielony Doliny
Radwi im. T.Brzezińskiego
oraz czarny Szlak Świętych Gór Pomorza im. Jana
Pawła II, weszli na jedną z
trzech Świętych Gór Pomorza – Świętą Górę Polanowską - najwyższą mająca
ok. 158 m. n.p.m. Tutaj w
majestatycznej ciszy i skupieniu wysłuchali bardzo
ciekawych informacji, które
przekazał Wacław Nowicki,
prezes Oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w
Koszalinie, a także przewodnik turystyczny.
Góra Polanowska została
ukształtowana ok. 10 tyś.
lat p.n.e. w ostatniej fazie
zlodowacenia skandynawskiego jako pozostałość moreny czołowej. Była ona w
przeszłości miejscem kultu
religijnego oraz ważnym
punktem orientacyjnym dla

Piłka Nożna

Gryf na fali

żeglugi i wędrowców. W VI
w. na te tereny napływały
plemiona kaszubskie, gdzie
czczono tutaj Belbuka (kaszubski Biały Bóg). Gdy rozpoczęła się chrystianizacja
tych ziem zaczęły powstawać świątynie katolickie poświęcone najczęściej Matce
Boskiej. Także tu na Górze
Polanowskiej kult Maryi
przetrwał przez wieki, czego
zwieńczeniem była konsekracja Sanktuarium Matki
Boskiej Bramy Niebios, której dokonał 12 czerwca 2010
r. ks. Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward
Dajczak.
Pobyt w Sanktuarium był
też okazją do pozyskania
dodatkowych
informacji
niezbędnych do rozwiązania
pisemnego konkursu krajoznawczego o Gryfie Kaszubskim i kulturze kaszubskiej.
Na starcie dorośli uczestnicy rajdu otrzymali Wydanie
Specjalne
Polanowskich
Wiadomości
Samorządowych, w których znaleźć
można było większość odpo-

Przed zawodnikami Gryfa ostatni mecz rundy jesiennej. Tym razem zmierzą się z Ina Goleniów na boisku
przeciwnika. To będzie bardzo trudny mecz, ale i tak postawa gryfitów zachwyca. Jak na razie zdobyli 26
punktów i zajmują wysokie – 6 miejsce w tabeli rozgrywek. Gratulujemy. Na zdjęciu fragment meczu z
Osadnikiem Myślibórz (2:2)

wiedzi na pytania konkursowe. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi udzieliła kol.
Emilia Raczyńska – opiekun
SKKT PTTK „Presto” przy
ZPSM w Koszalinie.
Rajd turyści zakończyli w
gościnnych progach Szkoły Podstawowej im. Danuty
Siedzikówny ps. „Inki” w
Polanowie.
Odbył się również ustny
konkurs krajoznawczy dla
najmłodszych.
Podczas
uroczystego
zakończenia
imprezy piechurom wręczono licznie zdobyte odznaki
turystyczne, m.in. Odznaka
Turystyki Pieszej oraz Tury-

sta Przyrodnik. Najlepszym
uczestnikom
konkursów
wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Główny PTTK dzięki
udziałowi w akcji „Wędruj
z Nami Ojczystymi Szlakami”. Grupy szkolne otrzymały pamiątkowe dyplomy
uczestnictwa, które chętnie
eksponują w szkolnych kącikach turystycznych.
Organizatorzy rajdu dziękują samorządowi Gminy
Polanów za ciepłe przyjęcie
i pomoc w organizacji imprezy.
Opracował: Marcin Kruszczyński, Radosław
Brzeziński.
Zdjęcia: Marcin Kruszczyński, Marek Kubiak

Zarząd Koła PZW
w Polanowie
zaprasza członków Koła na

WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
Zebranie odbędzie się w dniu 11.12.2016r.
(niedziela) o godz.11.00 w restauracji „Gryf”
przy ulicy Koszalińskiej w Polanowie

Badminton

Czas na poprawę gry

Zawodnicy „Macedu” Polanów wystąpili w trzecim i
ostatnim turnieju z cyklu o
„Puchar Kujaw” rozegranym
w Solcu Kujawskim.

Fot. Aleksander Andrzejewski

Szkolne sprawy
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W zawodach tych młodziczki
młodsze i młodziki młodsi grali tylko w grach pojedynczych,
bo konkurencja była duża. Ich
zadaniem było obserwować starsze rywalki i rywali w grze, jak
mocno trzeba grać, żeby odnosić
podobne sukcesy za parę lat. W
klasyfikacji indywidualnej za
trzy turnieje o „Puchar Kujaw”
trofeum zdobyli: Oliwia Reichel
(III miejsce w młodziczkach) Michalina Prendecka (II miejsce) i
w młodzikach - Maciej Kruszyński także II miejsce. W tym roku,
przed zawodnikami „Macedu”

jeszcze turniej w Sulęcinie (młodzicy młodsi), który zamknie
okres startów jesiennych i trzeba
będzie się ostro wziąć do popra-

wiania błędów i braków przed
startami zimowymi. Poniżej
wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Wyniki turnieju w Solcu Kujawskim

rzycka MKB „Lednik” Miastko,
Juniorzy młodsi:
- gra pojedyncza juniorek mł.: V - m. A. Gryguła - Natalia MaIV - miejsce Oliwia Reichel, ciupa MKB „Lednik” Miastko,
VII - m. Monika Barańska, - gra podwójna młodzików: I - gra podwójna juniorek mł.: II m. M. Kruszyński - H. Sznyter.
- m. M. Barańska - O. Reichel. Młodziki młodsi:
Młodziki:
- gra pojedyncza młodziczek
- gra pojedyncza młodziczek: mł.: XI - miejsca Wiktoria
V - m. Michalina Prendec- Zblewska, Weronika Szatkieka, VII - m. Amelia Gryguła, wicz, Wiktoria Rejkowska,
- gra pojedyncza młodzi- - gra pojedyncza młodzików
ków: III - m. Maciej Kru- młodszych: IX Jakub Byrzyszyński, V - m. Filip Pren- kowski, Filip Morawski, Nordecki, XIII - Hubert Sznyter, bert Maciuszko, XVII - miejsca
- gra podwójna młodziczek: III - Kacper Pyter, Krystian Morawm. M. Prendecka - Joanna Kosa- ski i Maciej Barański.
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Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016

Młodzi zawodnicy rywalizowali nad Zalewem w Polanowie Mistrzostwach Powiatu Koszalińskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
oraz Gimnazjady.

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Publicznych w
Polanowie. Mimo niesprzyjającej pogody, w zawodach łącznie wystartowało 160 dziewcząt i chłopców z 16-u zespołów
reprezentujących gminy powiatu koszalińskiego ziemskiego.
Chłopcy z gimnazjum rywalizowali na dystansie 10x1000
m, uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalistki
10x800 m. Położona w pięknej okolicy trasa, była bardzo
wymagająca. W Gimnazjadzie chłopców, I miejsce zajęła rerezentacja Gimnazjum w Polanowie, natomiast wśród
dziewcząt najszybsze były zawodniczki Gimnazjum w Bobolicach. W rywalizacji IMS, I miejsce zajęła drużyna SP
Polanów, oraz dziewczęta SP Mścice. Wszyscy uczestnicy
wykazali duże umiejętności, hart ducha i zaangażowanie
w sportowej rywalizacji. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z Polanowa.
IMS dziewcząt:
1. SP Mścice - czas 33 min. 08s.
(opiekun zespołu Jolanta Borowska) - miejsce I awans do zawodów
wojewódzkich
2. SP Polanów - 33 min. 31s.
3. SP2 Sianów - 34 min. 55s.
IMS chłopców:
1. SP Polanów - 29 min. 45s.
(opiekun zespołu Michał Lipski) miejsce I awans
2. SP 2 Sianów - 31 min. 14s.
3. SP Mścice 32 min. 11s.

Wyniki zawodów:

Gimnazjada dziewcząt:
1. Gimnazjum Bobolice 30 min. 12s. (opiekun zespołu Dawid Olearczyk)- miejsce I awans
2. Gimnazjum Dąbrowa
		
- 30 min. 50s.
3. Gimnazjum Polanów
		
- 31 min. 12s.
4. Gimnazjum Sianów - 31 min. 23s.
5. Gimnazjum Tymień - 31 min. 49s.

Reprezentacja polanowskiego
gimnazjum:

Chłopcy:
Pytliński Dawid 3 D
Gimnazjada chłopców:
Ambroziak Kamil 3 C
1. Gimnazjum Polanów
Borgul Kamil
1A
- 28 min. 32s. (opiekun zespołu
Ostrowski
Jakub
3D
Janusz Kraska) - miejsce I awans
Wrzesiński Bartosz 3 A
2. Gimnazjum Sianów - 29 min. 09s.
Nowacki Dawid 1 B
3. Gimnazjum Tymień - 29 min 31s. Wąsik Piotr
3B
4. Gimnazjum Bobolice
Kościcki Piotr
3D
		
- 31 min. 10s. Florczak Cyprian 2 A
5. Gimnazjum Dąbrowa
Kasprzak Hubert 3 A
- 32 min. 15s. Lemańczyk Jakub 3 D -rez.

Dziewczęta:
Markus Julia
3b
Olejarczyk Karolina 3 D
Łysko Patrycja 2 A
Przednowek Natalia 2 b
Milczanowska Oliwia 1 b
Piątkowska Paulina 1 b
Prendecka Michalina 2 a
Gryguła Amelia 1 b
Stec Maria
1b
Stolarek Edyta
3D

Polanów

Aktywnie zwalczali nowotwory

Polanowscy uczniowie
mieli okazję wziąć udział
w dwudniowej imprezie
organizowanej
w ramach realizacji
projektu „Zwalczamy
nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w
powiecie koszalińskim”.

wzięła udział w Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w
Rio de Janeiro.
Celem kampanii jest m.in.
promocja aktywności fizycznej oraz walki z otyłością,
która stanowi jeden z czynników środowiskowych mających wpływ na rozwój nowotworów. Kampania ma na
Odbyła się ona na hali wi- celu zachęcenie mieszkańdowiskowo-sportowej przy ców powiatu koszalińskiego
Gimnazjum Miejskim. Spe- do większej aktywności ficjalnym gościem była zna- zycznej w codziennym życiu,
na lekkoatletka Małgorzata promowanie i upowszechHołub - gwiazda sportowa, nianie aktywności fizycznej
która w sierpniu tego roku jako źródła zdrowego trybu

życia, dającego satysfakcję i
przyjemność.
Pierwszego dnia imprezy na
hali z konkurencjami zmagali się uczniowie Szkoły
Podstawowej w Polanowie.
Wtedy też swoją obecnością
wydarzenie uświetniła sprinterka Małgorzata Hołub.
Drugiego dnia udział w konkurencjach wzięli uczniowie
szkół podstawowych w Bukowie i Żydowie, a także
podopieczni Filialnej Szkoły
Podstawowej w Nacławiu
oraz Przedszkola Gminnego
w Polanowie.

Gość specjalny imprezy:
Małgorzata Hołub
(ur. 30 października 1992 w
Koszalinie) – polska lekkoatletka, sprinterka. W 2011
roku zdobyła srebrny medal
mistrzostw Europy juniorów
w sztafecie 4 × 400 metrów.
Na tym samym dystansie
została w 2013 młodzieżową mistrzynią Europy. Piąta
zawodniczka biegu na 400
metrów podczas mistrzostw
Europy w Zurychu (2014).
W marcu 2015 podczas halowych mistrzostw Europy w
Pradze zdobyła brązowy medal w sztafecie 4 × 400 metrów[1]. Złota (w sztafecie 4
x 400 metrów) i srebrna (w
biegu na 400 metrów) medalistka uniwersjady (2015). W
marcu 2016 weszła w skład
polskiej sztafety 4 × 400, która zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w
Portland. Piąta zawodniczka
mistrzostw Europy w 2016 w
biegu na 400 metrów.
Srebrna medalistka mistrzostw kraju na stadionie
(2013) oraz w hali (2014).
Medalistka mistrzostw kraju
w juniorskich kategoriach
wiekowych.

