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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Komorowo dołączyło do wielkiego ogólnoeuropejskiego szlaku Świętego Jakuba. Wiedzie do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej,
według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków. Droga
oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. Komorowo znalazło się na tym szlaku za sprawą znajdującego się tam XIV-wiecznego
kościoła. Kilka tygodni temu odbyła się tam impreza mająca na celu
pozyskanie funduszy na jego remont.
Więcej na stronie
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Unijna obywatelskość
na Wschodzie i Zachodzie Europy

Więcej na stronie

8

Wydarzenia

Świerczyna

P
na

Cmentarz

P

Około 170 tys. kosztował
remont ulicy Klonowej. Dotychczasowa szutrowa droga, na której wiecznie stały
kałuże, zamieniła się w szeroki na 3 metry betonowy
trakt z dwoma zatoczkami
dla wymijających się pojazdów. Remont 850 metro-

wego odcinka był możliwy
dzięki współdziałaniu Urzędu Miejskiego w Polanowie
z tutejszym Nadleśnictwem,
albowiem pomimo, że przy
Klonowej mieszka około
100 osób, ulica ciągle jest
drogą przeciwpożarową dla
Lasów Państwowych i służy

dojazdowi do kompleksów
leśnych. Dzięki takiemu
statusowi, remont drogi został współnie sfinansowany:
Urząd w Polanowie dał około 60 tys. zł. Resztę dołożyło
Nadleśnictwo, a najbardziej
zadowoleni są mieszkańcy
Polanowa.

Na czas 1-3.11 w okolicach cmentarza miejskiego obowiązywać będzie
ruch jednokierunkowy:
wjazd na ulicę Cmentarną
możliwy będzie od ulicy
Stawnej, natomiast wyjazd będzie odbywał się

Dawna biblioteka zmienia oblicze

nistra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Programu/Priorytetu (Rozwój
infrastruktury kultury/Infrastruktura domów kultury).
Całkowity koszt zadania
wyniósł 44 800,00 zł. Kwota przyznana przez MKiDN
to - 30 000,00 zł. W ramach
dotacji kupiono piec do
wypalania ceramiki, 3 koła
garncarskie oraz zestaw

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego
odbędzie się 9 listopada 2013 r. (sobota)

możesz oddać: urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki np. do
włosów, kuchenki elektryczne, piekarniki, odkurzacze, komputery, drukarki, żelazka itp.
Uwaga! Sprzęt dostarczony po godzinie określonej poniżej nie zostanie odebrany

Odbioru dokona firma Elektrorecykling

mebli: stoły, taborety, rega- a w drugim znajduje się sala
ły. Wkład własny POKiS to do formowania gliny. Koszt
- 14 800,00 zł., za tę kwotę remontu został pokryty ze
kupiono mieszarkę do gliny środków własnych POKiS.
i zestaw form ceramicznych. Kolejne pomieszczenia będą
Dwa pomieszczenia zostały sukcesywnie remontowane
wyremontowane: ściany i z przeznaczeniem na kolejpodłogi wyłożono terakotą, ne pracownie plastyczne. A
doprowadzono wodę, w ca- pracownia ceramiki zostałym budynku wymieniono nie udostępniona w drugiej
okna. Jedno z pomieszczeń połowie listopada
zaadaptowano na suszarnię,

Jesienne porządki na
cmentarzu poniemieckim

Już po raz kolejny uczniowie klasy maturalnej polanowskiego Zespołu Szkół
pamiętali o grobach opuszczonego cmentarza w Rzeczycy Wielkiej.
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8.00 - 8.15
8.20 - 8.30
8.35 - 8.40
8.50 - 9.00
9.10 - 9.25
9.30 - 9.40
9.45 - 9.55
10.00 - 10.15
10.20 - 10.35
10.40 - 10.50
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11.15 - 11.25
11.30 - 11.40
11.50 - 12.00
12.05 - 12.20
12.25 - 12.35
12.40 - 12.50
8.00 - 8.15
8.20 - 8.30
8.40 - 8.50
9.00 - 9.10
9.20 - 9.30
9.40 - 9.50
10.00 - 10.10
10.20 - 10.30
10.40 - 10.50
11.00 - 11.10
11.20 - 11.30
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
odbędzie się 30 listopada 2013 r. (sobota)

możesz oddać: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace itp.

Odpady możesz dostarczyć w wyznaczone niżej miejsca
dzień wcześniej (piątek) lub w dniu zbiórki do godziny 7.00
Odbioru dokona PGK Koszalin w godz. 7.00 - 16.00
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Koło przystanku PKS
Koło świetlicy
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Nowy Żelibórz

Koło przystanku przy hydrofornii

Kępiny
Gołogóra
Polanów

Koło boiska
Koło świetlicy
Przed posesją przy ulicy

Głusza, Chróstowo, Dalimierz, Bagnica, Lipki, Małomierz, Racław, Stare
Wiatrowo, Jaromierz Polanowski,
Kania, Łokwica, Liszkowo, Pobrodzie, Smugi, Strzeżewo, Czarnowiec,
Dzikowo, Trzebaw, Rzyszczewko,
Karsina, Nadbór, Osetno, Kierzkowo,
Czyżewo, Gosław, Gostkowo,
Kopaniec, Pieczyska, Łąkie, Jeżewo,
Zdziszewo, Samostrzel, Zagaje,
Puławy, Stołpie, Knieja, Żdźar, Pokrzywno, Pyszki, Mirotki

przy głównej trasie
ulicą Przytorze w kierunw miejscowości
11.40
11.50
ku ulicy Bobolickiej. Do12.00 - 12.10
datkowo dla odwiedza7.00 - 15.10
jących cmentarz zostały
Mieszkańcy miejscowości niewymienionych proszeni są o dowiezienie elektroodpadów do najbliższego punktu zbiórki
przygotowane dwa nowe
Informacje udzialane są w dziale ochrony środowiska Urzędu Miejskiego
parkingi (uwidocznione w Polanowie, nr tel.: (0 94) 348 07 83 lub (0 94) 348 06 33.
na załączonej mapce).
- Organizowana akcja jest doskonałą okazją do pozbycia się z piwnic i strychów starych mebli i sprzętu AGD. Przy ich przekazywaniu

Rzeczyca Wielka

Polanów

Budynek po byłej bibliotece
zmienia oblicze. W listopadzie zostanie tam przeniesiona pracownia plastyczna
należąca do Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu.
W pierwszej kolejności zostanie utworzona pracownia
ceramiki. Na uruchomienie
tej pracowni POKiS uzyskał dofinansowanie ze
środków finansowych Mi-

www.polanow.pl
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Krąg

Dwie nowe firmy zaczęły
działalność w Polanowie.
Przy ulicy Wolności 16b
powstał salon kosmetyczny Studio Urody Bella.
Jego właścicielka – Joanna Maculewicz, już teraz
zaprasza na jesienną promocję. Umówić się można
dzwoniąc pod numer 662
125 625.
Zapraszamy.
Z kolei Firma „Jankop”
Janusza Zasady zajęła się
wszelkimi robotami ziemnymi. Zlokalizowana w
Polanowie przy ulicy Zamkowej 6/8 oferuje usługi w
zakresie prac koparko-ładowarki Case 4x4, wykopy pod instalacje wodną,
elektryczną, kanalizacyjną,
przydomowe oczyszczalnie ścieków, przygotowanie
terenu pod budowę, a także
odśnieżanie w okresie zimowym. Ponadto „Jankop”
świadczy też usługi takie
jak transport drewna, ziemi, żwiru, gruzu oraz odśnieżanie, a także koszenie
łąk ekologicznych kosiarką
bijakową i rotacyjną, a także inne usługi różnymi maszynami rolniczymi. Firma
w swojej ofercie posiada
też traktory Massey Ferguson 3080 4x4, Ursus C-360
i przyczepę o ładowności 4
ton.
Kontakt: tel. 507 020 798.

Na Klonowej
prace wykończeniowe

Zmiana organizacji
ruchu
w Święto Zmarłych

en
ta
r

Nowymi elewacjami mogą pochwalić się mieszkańcy bloku
nr 18 w Świerczynie i nr 30-31 w Krągu. Budynki zostały
wyremontowana za własne środki istniejącej tam spółdzielni
(Świerczyna) i Wspólnoty Mieszkańcw (Krąg). Oczywiście
nie obyło się bez wsparcia kredytem, który zostanie spłacony w najbliższych latach. Gratulujemy przedsiębiorczości i
dbałości o wspólne mienie.

Przybywa
firm

Wydarzenia

Wszyscy zbieramy odpady
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Polanów
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Nowe elewacje
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kompletnej niestety płyty
nagrobnej, którą próbowali
złożyć w całość. Na niektórych grobach zaświeciły się
znicze. Czas jesieni to czas,
w którym częściej niż zwykle myśli się o przemijaniu.
Przed Świętem Zmarłych Dzisiaj poniemieckie pomnimłodzież oczyściła cmen- ki i groby na cmentarzu w
tarz z morza liści, które Rzeczycy Wielkiej choć na
niestety cały czas lecą jesz- chwilę odzyskały świeżość.
cze z drzew otaczających Zachęcamy do odwiedzenia
to zapomniane miejsce. leśnego cmentarza, który ma
Uczniowie odnaleźli też swój niepowtarzalny urok i
fragmenty potłuczonej i nie- skryte tajemnice.

proszę o szczególne zwrócenie uwagi na godziny odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci, aby nie zalegały one potem
na miejscu ich złożenia - apeluje Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.

Polanów

Stan naszej oświaty
W roku szkolnym 2012/2013 koszty utrzymania placówek
do placówek oświatowych oświatowych na terenie Gmipodległych
polanowskiemu ny Polanów. Według stanu na
samorządowi uczęszczało 1118 wrzesień 2012 i w przeliczeniu
uczniów i wychowanków ( w na 1 ucznia najdroższą placówtym dowożono 572 dzieci).
ką gminy Polanów była Szkoła
Dla zapewnienia właściwego Podstawowa w Żydowie. Tu
procesu dydaktycznego pra- koszt nauczenia jednego ucznia
cowało 121 nauczycieli i 36 wyniósł 11 742 złote i był aż
pracowników administracji i o 4526 zł wyższy niż w najobsługi. Najliczniejszą szkołą tańszej podstawówce czyli SP
jest polanowska podstawów- Polanów. Inne szkoły miały poka, do której w ubiegłym roku dobne koszty jak SP Polanów:
szkolnym
uczęszczało 368 Bukowo – 7919 zł, a Nacław
uczniów. Niewiele mniej, bo – 7522 zł. Niewiele odbiegały
360 uczniów było w Zespole od tych kwot nakłady ponoszoSzkół Publicznych. Na drugim ne na jednego przedszkolaka
biegunie znajduje się szkoła (7375 zł)
filialna w Nacławiu, gdzie było Droższy od większości podstatylko 44 uczniów. Szkoła w Bu- wówek był koszt wyuczenia
kowie liczyła 127 uczniów, a w jednego ucznia Zespołu Szkół
Żydowie 66. W gminie było też Publicznych. W roku szkolnym
154 przedszkolaków.
2012/2013 wynosił on 9709
Ilości te przekładają się na zł. Z roku na rok gmina Pola-

nów łoży coraz wyższe środki
na oświatę. W 2008 roku jej
budżet wyniósł 9.185.671 zł
( w tym środki własne gminy
2.143.843 zł). W roku ubiegłym
było to już 11.468.110 zł (przy
zaangażowaniu 3.528.179 zł z
budżetu samorządu).
W roku 2012/2013 wypłacono
stypendia szkolne na kwotę 314
022,00 zł. ( w tym udział środków Gminy Polanów to 20%
czyli 62 804 zł). Skorzystało z
nich 318 uczniów, a 13 otrzymało zasiłki szkolne. Kwota
stypendium uzależniona od
dochodu wynosiła -150 zł./m-c
lub 91 zł./m-c.
W ubiegłym roku szkolnym
wzrosła liczba uczniów otrzymujących stypendia naukowe
i sportowe. Łącznie było ich
24 – w tym sportowe 2. Gmina
wypłaca także tzw. wyprawki

szkolne. Z tej formy pomocy, w
tym roku szkolnym skorzystało 109 osób. Wyprawki zostały
wypłacone we wrześniu b.r.
W roku szkolnym 2013/2014
przyjęto 340 wniosków. Ich
wypłata nastąpi w dniach 10-13
grudnia br. W miesiącu wrześniu wypłacono już 2 zasiłki
szkolne. W tym roku szkolnym
kryterium dochodowe wynosi 456 zł na osobę, zaś kwota
stypendium będzie wynosiła 85
zł lub 108 zł za miesiąc. Przewidywana kwota przeznaczona
na stypendia za cztery miesiące 2013 r. to 172.678,75 zł z
tego 20% środki gminy czyli
34.535,75 zł.
Według materiałów na Sesję Rady Miejskiej
w Polanowie opracowanych przez
Dariusza Kalinowskiego, dyrektora ZEAO
na podstawie sprawozdań
dyrektorów placówek oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsi nauczyciele zostali nagrodzeni
nagrodami Burmistrza Polanowa oraz Dyrektorów poszczególnych szkół.

Nagrodę Burmistrza otrzymał
Jacek Jachimowski.

Nagrody dyrektorów:
- Szkoły Podstawowej w Polanowie:
1. Barancewicz Janina
2. Kamowska Aniela
3. Majcher Joanna
4. Niezgoda Małgorzata
5. Perduta Danuta
6. Poletajew Katarzyna

7. Tumanik Joanna
8. Piłat Bożena
9. Zielińska Elżbieta

- Szkoły Podstawowej w
Bukowie:
1. Bukowiecka Anita
2. Ciubak-Obiała Renata
3. Kurasz Anetta
4. Rylik Wioletta
- Szkoły Podstawowej w

Żydowie:
1. Borsuk Anna
2. Hendel Anna
3. Iwaszko Milena

6. Poletajew Paweł
7. Prendecka Renata
8. Pusz Mirosława
9. Pyżuk Emilia

- Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie
1. Błaszczeć Magdalena
2. Bukowska Daniela
3. Janicka Agata
4. Knitter Edyta
5. Parszczyńska Mariola

- Przedszkola Gminnego w
Polanowie
1. Bosak Anna
2. Grulkowska Małgorzata.
Nagrodzonym gratulujemy.
Redakcja PWS
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Nowa remiza już prawie gotowa
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Komorowo dołączyło do szlaku św. Jakuba

Grzegorz Szkołuda, naczelnik OSP Polanów w hełmie od
niemieckich strażaków. Poniżej: strażackie upominki

Dobiega końca przebudowa remizy polanowskiej
OSP. Do zakończenia
trwającego
kilkanaście
miesięcy remontu pozostały już tylko prace czysto
kosmetyczne.
Polanowscy strażacy mają
już się czym pochwalić.

Przy okazji ostatniej wizyty symbolicznymi upominkadelegacji dawnych miesz- mi, związanymi ze strażacką
kańców Polanowa, zaprosi- tradycją. Do OSP Polanów
li wszystkich uczestników trafiły więc: sikawka, topoodsłonięcia historycznych rek i hełm strażacki z okretablic pamiątkowych (pisa- su przedwojennego. Był też
liśmy o tym w PWS nr 9) do bardziej konkretny prezent:
obejrzenia wyremontowa- zestaw oprzyrządowania do
nego budynku. Niemieccy urządzenia wytwarzającego
goście zrewanżowali się im gaśniczą mgłę.

„Szkoła nowych możliwości”
- Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Recytatorski sukces SP
Polanów w VIII Turnieju
Twórczości Religijnej

„Mów o częstej komunii z Chrystusem(…)
Jak najwięcej o dobrych uczynkach,
O gościnnych domach, poświęceniu…”

„W bieżącym roku szkolnym
Zespół Szkół Publicznych
w Polanowie rozpoczął
realizację projektu dotyczącego wyrównywania szans
edukacyjnych - pt. „Szkoła
nowych możliwości” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projektodawcą jest ZSP w Polanowie i Gmina Polanów. Działania pozwolą uczniom gimnazjum na rozwijanie 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. Projekt realizuje założone cele, a skierowany jest do
150 uczniów gimnazjum. Działania w ramach projektu odbywać się będą od 1 lipca 2013 do
31 lipca 2015 roku.
Do najważniejszych zadań
projektu należy organizacja
zajęć pozalekcyjnych, czyli
dydaktyczno-wyrównawczych
z przedmiotów, takich jak: ję-

zyk polski, matematyka, języki
obce, biologia, geografia, fizyka i chemia i zajęcia z przedmiotów kluczowych mające
na celu rozwój zainteresowań
uczniów. Tu do wyboru różne
formy zajęć: Omnibus (matematyka), Młody przyrodnik
(biologia/chemia), Młody odkrywca (chemia), Młody meteorolog (geografia), Komórki
pod mikroskopem (biologia),
Podcasty (j. angielski), Językowe ABC (j. niemiecki i j.
angielski). Uczniowie oprócz
tego mają okazję uczestniczyć
w warsztatach informatyczno-fotograficznych oraz spróbować swoich sił w szachach.

Ważną grupę zajęć projektu stanowią działania pedagogicznopsychologiczne (organizacja
zajęć socjoterapeutycznych i
korekcyjno-kompensacyjnych)
oraz doradztwo zawodowe dla
320 uczniów w ciągu 2 lat trwania projektu.
Ciekawą dla uczniów formą zajęć będą zaplanowane wyjazdy
edukacyjne: Śladami Kopernika (Toruń, Warszawa, Gniezno,
Poznań), Spotkania z historią
(Kotlina Kłodzka, Wrocław)
oraz wyjazdy na targi edukacyjne.
Opracował Zespół ds. promocji
ZSP Polanów

W sobotni poranek, 19 paździer- przygotowanych przez panie Katanika 2013r., Domek Kata przy ul. rzynę Poletajew i Joannę Tumanik
Grodzkiej w Koszalinie rozbrzmie- – opiekunki szkolnej grupy teatralwał strofami poezji religijnej w nej o nazwie „Revel”.
interpretacji dzieci i młodzieży W VIII Turnieju Twórczości Rez całego Pomorza Środkowego. ligijnej I miejsce zajęła Wiktoria
Młodzi recytatorzy poprzez wier- Dominik z klasy VIa, II miejsce
sze wyrażali swój stosunek do Iga Tumanik z klasy IVc, a wyróżBoga i zachwyt nad pięknem stwo- nienie zdobyła Amelia Tarnawczyk
z klasy IVa.
rzonego przez Niego świata.
W kategorii klas IV – VI wystą- Organizatorzy nie zapomnieli
piło 43 uczniów z całego regionu również o Paniach , które otrzymaPomorza. Artyści prezentowa- ły imienne podziękowania od Kurii
li bardzo wysoki poziom. Tym Biskupiej za przygotowanie dzieci
bardziej cieszy sukces uczniów do konkursu.
Joanna Tumanik
Katarzyna Poletajew
Szkoły Podstawowej w Polanowie

Należący do parafii p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Bukowie Polanowskim i mający
XIV – wieczną historię, kościół w Komorowie wymaga
remontu. Na pomysł zdobycia funduszy na jego remont
wpadł proboszcz z Bukowa,
ks. Jan Sosnowski.
W minioną sobotę odbyła
się „I Komorowska Biesiada Historyczna”, która stanowiła odpowiednią oprawę
do uroczystości włączenia
miejscowości, do międzynarodowego szlaku pielgrzym-

kowego św. Jakuba. Najpierw była msza polowa, po
której biskup pomocniczy
Krzysztof Zadarko poświęcił żółtą muszlę - symbol
jakubowego szlaku. Potem
zaczęła się impreza podczas
której licznie zgromadzeni
widzowie mogli podziwiać
historyczne pojazdy, uzbrojenie i mundury. Mogli też
postrzelać z postrzelać z
karabinu, obejrzeć występy
zespołu Ostrowianie, a także spróbować poczęstunku
przygotowanego przez okoliczne sołectwa.

Droga św. Jakuba - szlak pielgrzymkowy do katedry w
Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej
Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów,
znajduje się ciało św. Jakuba Większego Apostoła. Nie ma
jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu
jednym z wielu szlaków. Droga oznaczona jest muszlą św.
Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi
strzałkami.

W programie
melodie
z filmów i seriali
07 zgłoś się
Va Bank
Czterdziestolatek
Grek Zorba
Król Lew
Dynastia
Love story
Różowa Pantera
Noce i dnie
Robin Hood
Ojciec chrzestny
Pan Tadeusz

Uwaga! Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport autobusami szkolnymi
po wcześniejszym zgłoszeniu u sołtysów
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Nacław, Bukowo

Ratujemy i uczymy ratować

„Latające Babcie
i Dziadek” w bibliotece

Rozmaitości
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Spotkanie z najstarszą w Polsce DJ-ką

Bukowo

Nacław

Po raz pierwszy jesienią tego
roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji i w
ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie
nagłego zatrzymania krążenia został zorganizowany
„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”.
Punktem kulminacyjnym akcji
był dzień 16 października, kiedy
akcja objęła młodzież wszystkich krajów w Europie. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
przy współpracy ze szkołami
z całej Polski postanowiła pobić Rekord, który polegał na
jednoczesnym wykonywaniu
resuscytacji krążeniowo – od-

dechowej na jak największej
ilości fantomów, a co za tym
idzie przez jak największą ilość
osób. W tej akcji udział wzięła
również Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu. Uczniowie
klas 0 - III oraz nauczycielki
wykorzystując pięć fantomów,
wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową razem z
innymi szkołami w Polsce, od Uczniowie ze Szkoły Podgodziny 12.00 do 12.30. Mamy stawowej w Bukowie po raz
nadzieję, że idea tej akcji oraz pierwszy uczestniczyli w
te dwa jakże ważne wdechy ogólnopolskim programie
ratownicze oraz trzydzieści „Ratujemy i uczymy ratouciśnięć utkwią w głowach wać”, w którym brało udział
naszych dzieci na zawsze i w ponad 1200 szkół z całej
razie potrzeby nie zostaną tyl- Polski.
ko biernymi obserwatorami i Krąg
uratują komuś życie...

W polanowskiej bibliotece
odbyło się czwarte już spotkanie z niezwykłymi ludźmi
ph. „Pasje i działania na
rzecz innych osób” w ramach
projektu Poranne spotkania
z pasjami.

Uczniowie z klas 4 – 6 punktualnie o godzinie 12.00 przez pół
godziny prowadzili akcję masażu serca na fantomie otrzymanym przez Polskie Towarzystwo Resuscytacji.
W Polsce jest obowiązek udzielenia pomocy osobie, która

Wycieczka do lasu

tego potrzebuje, ale żeby tej
pomocy udzielić, trzeba wiedzieć jak. Obycie z fantomem
i praktyczne ćwiczenie masażu
serca w tempie: 30 uciśnięć i 2
wdechy, już od najmłodszych
lat, być może pozwoli w przyszłości uratować niejedno życie.

Mamy nadzieję, że udział 53
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bukowie, przyczyni się
do wspólnego ustanowienia rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
Renata Ciubak – Obiała

Gośćmi internetowej wideokonferencji były „Latające Babcie i
Dziadek” z Łodzi , czyli grupa składająca się z kilkunastu
kobiet i jednego mężczyzny
po 55 roku życia. Są to ludzie
kreatywni, którzy piszą wier-

sze i opowiadania, a następnie
prezentują je w postaci przedstawień teatralnych. Swoje występy przygotowują dla dzieci
w szpitalach, domach dziecka,
przedszkolach lub bibliotekach.
Wystarczy je tylko zaprosić, a
one „przylatują”. Uczestnicy
mogli przekonać się, że można robić naprawdę wspaniałe
rzeczy jednocześnie realizując
swoje pasje z młodości. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
Jolanta Skowrońska, Fot. BPMiG

Polanów

Mistrzowie czytania

Podczas kolejnego "Spotkania z pasjami"w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie seniorzy mieli
przyjemność spotkać się wirtualnie z Wirginią Szmyt.

Ta 74-letnia didżejka, która prowadzi dyskoteki wielopokoleniowe zachwyciła uczestników
spotkania swą kulturą bycia,
otwartością i zaangażowaniem
w to co robi. Najstarszą w Polsce didżejkę można podziwiać

za pomysłowość i umiejętność
dostosowania się do realiów
współczesności. Pani Wirginia
opowiadała o swojej pasji do
muzyki, o tym jak uczyła się
obsługi sprzętu potrzebnego do
prowadzenia imprez muzycz-

nych oraz o innych swoich zainteresowaniach. Zaprezentowała
również swoje umiejętności didżejki. Spotkanie miało uświadomić seniorom, że nie ma pasji
niemożliwych do zrealizowania.
Uczestniczyło w nim 17 osób.

Jacinki

Uroczyście
ślubujemy ...

Piknik integracyjny

Gościliśmy w Jacinkach
uczniów kl.IVa SP w Polanowie.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

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

Bukowo
Na początku października zorganizowana została wycieczka
do lasu w okolicy miejscowości
Krąg w ramach realizowanego
przez Przedszkole Gminne w
Polanowie projektu pn. ,,Jesienne nastroje, jesienne przeboje, jesienne kolory, jesienne
wzory. I niech tam leje, niech
tam wieje, a ja się bawię, a ja
się śmieje…”. W wycieczce
uczestniczyły dzieci z naszego przedszkola oraz dzieci z
przedszkola z zaprzyjaźnionych
oddziałów przedszkolnych. W

organizacji wycieczki aktywnie
włączyli się partnerzy naszego
projektu. Zanim wyruszyliśmy
w plener po lesie Iwona Kujawska –pracownik lasów państwowych opowiedziała nam
o zasadach, jakie obowiązują
w lesie i przydzieliła każdej
grupie opiekuna- leśnika. Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem i wspólnym posiłkiem:
kiełbaską z kubkiem ciepłej
herbatki oraz słodkim poczęstunkiem i pięknymi upominkami od leśników.

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Bukowie złożyli
uroczyste ślubowanie.
Z okazji święta pierwszaków
przybyli zaproszeni goście: dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej w Polanowie
Andrzej Ryłyk, radna Maria
Pokorska, nauczyciele, rodzice
oraz uczniowie.
Uroczysty apel rozpoczął się

występem artystycznym w
wykonaniu pierwszaków przygotowanym pod kierunkiem
wychowawczyni Urszuli Rosołowskiej. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, w którym
przyrzekali wypełniać swoje
obowiązki najlepiej jak potrafią.
Symbolicznego aktu pasowania
na uczniach Szkoły Podstawowej w Bukowie dokonała dyrektor Regina Pooch.

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Polanowie jak
co roku wzięła udział w
powiatowym konkursie "Mistrzowie Pięknego Czytania",
który odbył się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
Tegoroczne hasło brzmiało:
"Czytamy Tolkiena" w związku z przypadającą 40 rocznicą
śmierci wspaniałego pisarza
Johna R. R. Tolkiena, który jest
jednym z prekursorów współczesnej
literatury
fantasy.
Każdy uczestnik zaprezentował dwa teksty: jeden wybra-

Polanów

Śmieciu precz
Nacław

W obecności rodziców i zaproszonych gości, 10 najmłodszych uczniów Szkoły Filialnej
w Nacławiu uroczyście ślubowało, że będą dobrymi uczniami i będą dbać o dobre imię
swojej szkoły. Razem z nimi
siedemnaścioro pięciolatków i
W Przedszkolu Gminnym w Polanowie od najmłodszych lat uczymy sześciolatków, otrzymało miadzieci zasad dbania o środowisko. Dlatego co roku przedszkolaki nowanie na przedszkolaków.
przyłączają się do akcji ,,Sprzątanie świata”. Po zakończonej akcji Po części artystycznej, kiew przedszkolu czekała na wszystkich niespodzianka – słodki poczę- rownik szkoły, Elżbieta Ziestunek, ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy w Polanowie.
lińska, dokonała uroczystego

pasowania. Zaproszeni goście:
dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski, radny Mirosław Gajek,
oraz Iwona Kujawska - pracownik Nadleśnictwa Polanów
wręczyli upominki oraz złożyli
uczniom życzenia. Po części
oficjalnej wszyscy spotkali się
na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Uczniowie zostali przygotowani przez: Agnieszkę Kalicką i
Elżbietę Zielińską.

Przyjechali Oni do nas Wraz
z rodzicami oraz wychowawcami Jolą Krawczuk i
Piotrkiem Idzi. W pikniku
integracyjnym uczestniczyła
również nasza "świetlicowa
ekipa". Wspólny mecz siatkówki, bieg z związanymi
nogami, jedzenie jabłuszek
i ognisko pozostawiły miłe,
niezapomniane wspomnieny przez siebie, drugi przy- nia z tego spotkania.

gotowany przez organizatora
konkursu. W kategorii szkoły
podstawowej Gminę Polanów
reprezentowały
czytelniczki
filii bibliotecznej w Żydowie:
Agnieszka Pieńkowska i Adriana Pilarska - uczennice klasy szóstej szkoły podstawowej
w Żydowie. Udział w konkursie wzięło 26 uczestników.
Agnieszka i Adriana wypadły
znakomicie - wielkie gratulacje. Na zakończenie konkursu
wszyscy uczestnicy otrzymali
piękne książki i dyplomy.

Polanów

Przedszkolaki ratują kasztanowce

VII Andrzejkowy Bal
Charytatywny
Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne przy Zespole Szkół Publicznych w Polanowie zapraszają wszystkich chętnych wraz z osobami towarzyszącymi na
VII Andrzejkowy Bal Charytatywny, który odbędzie
się w sobotę 30 listopada 2013 roku o godzinie 20:00
w Domu Weselnym "Beatris". Dobrą atmosferę zapewni
Zespół Muzyczny "Sylwia i Wiesław". W programie: loteria fantowa z nagrodami, licytacje, bufet (zimne napoje,
ciasto), wróżby i konkursy. Gwarantujemy wspaniałą zabawę! Bilet wstępu w cenie 150 zł. (od pary) do nabycia w
punkcie LOTTO.

W ostatnich latach obserwujemy zjawisko narastającego,
przedwczesnego usychania
liści kasztanowca, oraz pojawiania się na nich jasnobrązowych i rdzawych plam.
Przyczyną tego jest Szrotówek
Kasztanowcowiaczek - drobny
motyl, którego larwy niszczą li-

ście drzew. Przyspieszone opadanie liści może doprowadzić
po kilku latach do obumierania
drzew. Jedną z prostszych metod walki z tym szkodnikiem i
jakże skuteczną jest grabienie i
niszczenie opadłych liści. Właśnie do takiej akcji, zorganizowanej przy współpracy z Nadleśnictwem Polanów, już po raz

kolejny przyłączyły się dzieci 5
i 6-letnie z Przedszkola Gminnego w Polanowie. Uzbrojone
w grabie, worki i rękawiczki
wyruszyły na ulicę dr Bernarda Pietrzaka i ochoczo zabrały
się do pracy. Po godzinie widać
było efekty – kilka wielkich
worków pełnych liści. Na zakończenie dzieci dostały słod-

ki upominek od Nadleśnictwa
Polanów.
Przedszkolaki
apelują
do
mieszkańców naszej gminy o
pomoc i przyłączenie się do
prac porządkowych wokół
kasztanowców, co w istotny
sposób przyczyni się do zniszczenia zagrożenia.
Małgorzata Grulkowska
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Polanów - Gedern
w obiektywie
Kilkudniowa wizyta - wymiana młodzieży z
Polanowa i Gedern owocowała w wiele zdarzeń wartych zapamiętania.
Były więc wspólne wyprawy do Darłowa i
Szczecina, zwiedzanie okolic Żydowa, czy
też zawody sportowe albo niezapomniane
chwile na dyskotece i przy grillu. Niektóre z
sytuacji, w których rodziały się polsko-niemieckie przyjaźnie uwiecznił szkolny fotograf.
Oto jak je zapamiętał:

Zwiedzanie Darłowa

Zawody sportowe

Wieczorne grillowanie

Rozmaitości
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Unijna obywatelskość
na Wschodzie i Zachodzie Europy
Konferencja miała na celu
przekazanie informacji o
aktualnym stanie rozwoju
pracy partnerskiej miast
Polanowa i Gedern oraz
wzmocnić te działania poprzez wymianę wielostronnych doświadczeń. Do udziału w konferencji zaproszono
przedstawicieli obu gmin,
stowarzyszeń partnerskich,
szkół, samorządowców oraz
członków IPZ, ale przede
wszystkim tych, którzy pielęgnują kontakty partnerskie
z Polską.
Podczas otwarcia obrad Konrad Bartczak, reprezentant
młodzież
polanowskiego
gimnazjum powitał gości w
języku niemieckim, a Sabina
Szymańska wykonała utwór
muzyczny Tima Bendzko
pt. „Jeszcze muszę na chwilę Obrady z udziałem władz miasta i powiatu
uratować świat”. W dalszej bywają fundusze, piszą małe go miasta Schotten k. Gedern cji ważnym elementem budowy
kolejności głos zabrali przed- projekty, uczestniczą w waż- H.O.Zimmermann mówili o poczucia europejskiej świastawiciele lokalnego samo- nych wydarzeniach lokalnych potrzebie większego zaangażo- domości są również wybory
rządu w osobach burmistrza oraz realizują własne pomysły wania seniorów w działalność do Parlamentu Europejskiego,
Polanowa G.Lipskiego, bur- na rzecz lokalnej społeczności. partnerską obu gmin. Takimi które odbędą się w maju 2014.
mistrza Gedern K.Bechtolda, Uczniowie gimnazjum Hubert obszarami działań mogła by Obecnie Parlament Europejski
wicestarosty A.Leśniewicza, Żuromski oraz Dawid Durek być opieka podczas imprez tworzy 768 reprezentantów z
przewodniczącego Rady Po- wspominali wrześniową – już sportowych, wymiany szkolnej, 28 państw – w tym z Polski 51
wiatu Koszalińskiego D.Kali- piątą z kolei wizytę w Pola- a także spotkania i prelekcje a z Niemiec 99. W przyszłości
nowskiego, prezesa Stowarzy- nowie swoich rówieśników z na temat własnych doświad- – liczba ta zostanie ograniczona
szenia Partnerskiego Gedern Gesamtschule Gedern. Są z czeń i obserwacji, czym dla do 751. Wśród 28 krajów UE,
Polanów W.Kunerta oraz niej bardzo zadowoleni, nie zwykłych obywateli jest Unia aż 17 posługuje się wspólną
A.Kalinowskiej, dyrektora Ze- mają poczucia zewnętrznych Europejska. Praca z młodzieżą walutą euro. W okresie od 1 lipspołu Szkół Publicznych. Rolę granic oraz nie widzą różnicy i wymiana doświadczeń mię- ca do końca 31 grudnia br. przegospodarza pełniła M.Mul- u swoich zagranicznych rówie- dzypokoleniowych jest ważna wodnictwo UE sprawuje Litwa,
der z Instytutu Europejskiego śników. Mają takie same zainte- dla kontynuacji działalności a w następnej kolejności będą
Partnerstwa i Międzynarodo- resowania muzyczne, sportowe, partnerskiej i osób które w to Grecja i Włochy.
Obrady dwudniowej konwej Współpracy w Hürth k. podobnie postrzegają świat, a przyszłości przejmą te zadania.
komunikują np. poprzez fa- Z ust uczestników konferencji ferencji zostały w całości
Kolonii w Niemczech.
W części merytorycznej zorga- cebook, niekiedy zaś jedyną często padały życzenia aby po- sfinansowane przez Instytut
nizowanej w formie wykładów przeszkodą porozumienia był mimo kryzysu, braku pracy dla Europejskiego Partnerstwa i
oraz warsztatów omawiano ta- język obcy. Uczniowie sfor- młodych, problemu tzw. ”euro- Międzynarodowej Współpracy
kie tematy jak : „Europejski mułowali na koniec wniosek, sieroctwa” wśród rodzin - nie (IPZ) z Niemiec. Pracownik tej
rok obywatelek i obywateli aby tego typu wymiana była zabrakło pomysłów i środków organizacji M.Mulder wielokrotnie podkreślała zaangażo2013– czynny udział w euro- organizowana także po ukoń- na wymianę młodzieży.
pejskim procesie integracji”, czeniu trzyletniego gimnazjum. Dla obywateli Polanowa i Ge- wanie obu gmin, stowarzyszeń,
„Polsko- Niemiecka Współ- W podobnym charakterze głos dern istotnym aspektem eu- ochotniczej straży pożarnej,
praca Młodzieży: Obszary zabrał dyrektor S.Wruszczak, ropejskiej społeczności jest nauczycieli i uczniów szkół
działań, możliwości wsparcia prosząc, aby w przyszłości wy- oczywiście nie tylko znajomość w dzieło współpracy międzyi najlepsze praktyki”, „Nie- miana młodzieży objęła także własnych praw i obowiązków, narodowej, której celem jest
miecko – polska współpraca w uczniów Szkoły Podstawowej ale też i wiedza o funkcjonowa- poznanie, nauka, likwidacja
Euroregionie POMERANIA”, w Polanowie. Reprezentant niu poszczególnych instytucji stereotypów, zrozumienie i
wspólne działania z innym kra„Przyszłość partnerstwa miast rady rodziców B. Nakielska EU.
między wschodnią a zachod- wysoko oceniła organizację i Pani M. Mulder przedstawi- jem w ramach UE. Na zakońwymianę szkolną, zapewniając, ła zarys nowej perspektywy czenie podkreślono jak ważne
nią Europą”.
O projektach międzypoko- że rodzice będą takie działania finansowej UE na lata 2014- dla obywatelek i obywateli
leniowych na przykładzie wspierać w przyszłości, albo- 2020 omawiając w szcze- UE są wspólne wartości i wygólności fundusze programu pracowane modele współpracy,
Gminy Polanów mówił z-ca wiem służą one dzieciom.
obejmującego czego dobrym przykładem są
burmistrza P.Górniak, podkre- Przewodniczący Rady Miej- ERASMUS+
ślając rolę bibliotek i świetlic skiej w Polanowie J.Wilk, jego wymianę szkolną i wolontariat, 13-letnie relacje pomiędzy Polanowem i Gedern.
w życiu mieszkańców obsza- kolega K.Heusohn oraz wie- gdzie środki wzrosną o 20%.
Dariusz Kalinowski
rów wiejskich. Świetlice zdo- loletni burmistrz niemieckie- W opinii uczestników konferen-

Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego
w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2013
Dyskoteka pożegnalna

Nad Zalewem Polanowskim
najlepsze zespoły powiatu koszalińskiego rywalizowały w
sztafetowych biegach przełajowych.

Pożegnanie gości

W Gimnazjadzie chłopcy z polanowskigo gimnazjum zdobyli tytuł wicemistrza powiatu
ulegając nieznacznie na mecie
reprezentacji gimnazjum z Dąbrowy, dziewczęta natomiast
zajęły III miejsce (I miejsce gimnazjum z Sianowa).
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, dziewczęta
ze szkoły podstawowej w Polanowie wywalczyły I miejsce
w powiecie , chłopcy zajęli natomiast II miejsce.
Najlepsze zespoły
otrzymały medale i dyplomy.

Zawody przygotował i przeprowadził zespół nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu
Szkół Publicznych w Polano-

wie.
Serdeczne podziękowania dla
pana Marka Stachowicza (Zespół Opieki Zdrowotnej w Pola-

nowie) za wsparcie medyczne.

Opracowanie i zdjęcia
Janusz Kraska
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