AKTUALNOŚCI, LUDZIE, WYDARZENIA

Polanowskie
Wiadomości
Samorządowe
Jesienne nastroje
przedszkolaków
Październik 2014

Nr 10/2014

Polanów
Bożenice
Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
Gołogóra
Jacinki
Karsinka
Kępiny
Komorowo
Kościernica

Krąg
Krytno
Nacław
Nowy Żelibórz
Powidz
Rekowo
Rosocha
Rzeczyca
Sowinko
Stary Żelibórz
Świerczyna
Warblewo
Wielin
Wietrzno
Żydowo

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
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,,Pani Jesień” już zawitała do Polanowa. Przekonały się o tym przedszkolaki z Przedszkola Gminnego, którzy nie tylko wędrowali po leśnych ścieżkach, aby znaleźć jej ślady,
ale także wzięli udział w imprezie IV Jesienne Nastroje, podczas której, razem z przedszkolakami z Warcina, Nacławia, Bukowa oraz Lejkowa prezentowały piosenki o
jesieni. O tym czym żyje Przedszkole Gminne w Polanowie czytaj wewnątrz numeru

Na wskroś bezpieczna

Ziemniaki i wiklina

Przyjacielska wizyta

O największej inwestycji energetycznej w Polsce
Północnej 			
Czytaj na str 2

O warsztatach wikliniarskich oraz festynie ludowym
w Nacławiu, z okazji Święta Ziemniaka
na str 4

O kontaktach polskiej i niemieckiej młodzieży z Polanowa i Gedern
Czytaj na str 7
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Wielka inwestycja ma swój początek
w Żydowie -Kierzkowie

Linia Gdańsk - Żydowo Kierzkowo to największa obecnie inwestycja energetyczna w Polsce
Północnej. Zaczyna się w okolicach Żydowa i przebiega przez wiele gmin dwóch województw.

W okolicy Kierzkowa, koło
Żydowa ma się zaczynać
największa inwestycja energetyczna w Polsce Północnej
czyli dwutorowa linia 400
kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo. Zbudują
ją Polskie Sieci Elektroenergetycznych S.A. do 2019
r. Inwestycja ma kluczowe
znaczenie dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie.
Jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

- To dlatego, że aktualny stan
infrastruktury sieci przesyłowej w województwie
pomorskim i zachodniopomorskim nie zapewnia jej
efektywnego funkcjonowania. Nowa linia jest odpowiedzią na najważniejsze
potrzeby energetyczne Pomorza. Poprawi ona znacząco pewność dostaw energii
w tym regionie, przez co
pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne
północno-zachodniej Polski
i jej mieszkańców – zapew-

niali przedstawiciele inwestora podczas sesji Rady
Miejskiej w Polanowie.
Trasa linii została zaprojektowana ze szczególnym
uwzględnieniem
bezpieczeństwa mieszkańców i
środowiska
naturalnego.
Wykonawca wyznacza trasę
nowej linii przesyłowej tak,
by zapewnić pełne bezpieczeństwo osobom mieszkającym w jej sąsiedztwie oraz
ograniczyć do niezbędnego
minimum ingerencję w środowisko naturalne.
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Październikowa sesja
Rady Miejskiej

Prezentacja na temat plano- nie poszczególnych placówek
wanej budowy linii elektro- oświatowych omówili ich dyenergetycznej 400 kV Żydowo rektorzy. Swoją opinię wyraziła
Kierzkowo – Słupsk była naj- też Komisja Oświaty, Kultury,
ciekawszym momentem paź- Sportu i Młodzieży.
Podczas sesji omówiono
dziernikowej sesji Rady Miejtakże oświadczenia majątkowe
skiej w Polanowie.
Radni, sołtysi i zgromadze- radnych za rok 2013.
W tej kwestii odczytano
ni goście z zaciekawieniem
wysłuchali wystąpienia przed- informację Wojewody Zastawicieli Agencja Promocji chodniopomorskiego oraz I i II
Inwestycji z Warszawy - firmy Urzędu Skarbowego w Koszalinie. Informację na ten temat
wykonującej inwestycję.
Swoją opinię na temat tej złożyli też Przewodniczący
inwestycji wyraziła Komisja Rady Miejskiej w Polanowie
Rozwoju Gospodarczego i oraz Burmistrz Polanowa.
Po zapoznaniu się z opinią
Przeciwdziałania Bezrobociu a
następnie radni przegłosowali Komisji Rozwoju Gospodarczedwie uchwały z nią związane go i Przeciwdziałania Bezrobotj. w sprawie przystąpienia do ciu oraz Komisji Rolnictwa, Lesporządzenia zmiany studium śnictwa, Ochrony Środowiska i
uwarunkowań i kierunków Rozwoju Wsi, w głosowaniu
zagospodarowania przestrzen- Rada przyjęła uchwały podatnego gminy i miasta Polanów kowe na 2015 rok.
oraz w sprawie przystąpienia Określono w nich stawki podatdo sporządzenia miejscowego ku od nieruchomości na 2015
planu zagospodarowania prze- rok , ustalono ceny skupu 1 dt
strzennego tras linii elektro- żyta przyjmowanej jako podstaenergetycznych 110 i 400 kV wa obliczenia podatku rolnego
na obszarze gminy w 2015 r.
na terenie Gminy Polanów.
Kolejnym punktem sesji Ustalono także ceny drewna
było sprawozdanie Burmistrza przyjęte jako podstawa obliczaz pracy między Sesjami Rady nia podatku leśnego na obszarze
Miejskiej, a następnie omawia- gminy w 2015 r. oraz ustalono
no funkcjonowanie Oświaty stawki podatku od środków
w Gminie. O stanie realizacji transportowych na 2015 rok.
zadań oświatowych przez Gmi- Radni dokonali też zmian w bunę Polanów w roku szkolnym dżecie Gminy Polanów na 2014
2013/2014 poinformował Dy- rok oraz zadecydowali komu
rektor Zespołu Ekonomiczno przyznać pamiątkowe medale
- Administracyjnego Oświaty „Zasłużony dla Miasta i Gminy
w Polanowie. Funkcjonowa- Polanów”.
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Premiera książki Jerzego Żelaznego

W sali Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu
odbyła się premiera książki polanowskiego literata
Jerzego Żelaznego pt.
"Tango we mgle".

mierę przybyło wiele osób,
w tym rodzina i władze samorządowe z burmistrzem
Grzegorzem Lipskim oraz
przedstawicielami Związku
Literatów Polskich, których
reprezentowali Maria i RyTo już trzynasta, ale chyba szard Uliccy.
najbardziej dojrzała powieść Wystąpił teatr Verbum oraz
naszego Literata. Na jej pre- zespoły śpiewacze: Bel

Goście z Litwy w Bibliotece
Ściśle określone parametry odległościowe
powodują, że linia jest całkowicie bezpieczna dla mieszkających w pobliżu.

Seniorzy aktywnie spędzają czas
Grupa samorządowców z li- wspólnie
z pracownika- pytań dotyczących pracy
tewskiego miasta Tyturenai mi biblioteki, oprowadził naszego Samorządu oraz
przyjechała do Polanowa.
po placówce omawiając jej jednostek organizacyjnych.
działalność. Przy wspólnej Podzielili się również inforTyturenai to miasto part- kawie
przedstawił dzia- macjami na temat działań
nerskie gminy Miastko. łalność samorządu pola- samorządowych na Litwie.
Goście odwiedzili między nowskiego. Samorządowcy Na zakończenie spotkania
innymi polanowską Biblio- litewscy z wielkim zain- sympatyczni goście wpisali
tekę. Burmistrz Grzegorz teresowaniem wysłuchali się do pamiątkowej księgi.
Lipski przywitał delegację burmistrza, zadawali wiele Bożena Wruszczak, Zdj. BPMiG
Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia

BURMISTRZA POLANOWA
z dnia 2 stycznia 2014 roku

dr Piotrem Potomskim z Politechniki Koszalińskiej, który
w ramach wykładu pt. „Polski
kryzys a rozpad bloku sowieckiego.”, w ciekawy sposób
przedstawił sylwetki osób, które w latach 1945-1990 stały na
czele państwa polskiego. Po

wykładzie dr Piotr Potomski
chętnie odpowiadał na zadawane pytania. W spotkaniu
wzięło udział ok. 30 osób (w
tym Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kalinowski). Z
kolei w październiku, biblioteka polanowska zorganizo-

wała dla Seniorów wyjazd do
Multikina w Koszalinie na film
pt. „Miasto 44”.Opowiada on
historię grupy młodych ludzi
biorących udział w Powstaniu
Warszawskim. Film utrzymany
jest w konwencji filmu drogi i
pokazuje walki powstańców w

różnych dzielnicach Warszawy.
Zdjęcia do filmu trwały 63 dni
to jest dokładnie tyle ile trwało
Powstanie Warszawskie. Aby
wiernie odtworzyć klimat walczącej Warszawy producenci
współpracowali z uczestnikami Powstania Warszawskiego.

Film wywarł na Seniorach duże
wrażenie. Wzruszał, przerażał
strasznymi obrazami śmierci,
zadziwiał efektami i zaskakiwał. Do kina pojechały 53
osoby.
Jolanta Skowrońska / fot. BPMiG
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Wielką aktywnością wykazują
się polanowscy seniorzy. Dzięki zajęciom organizowanym
przez polanowską bibliotekę
mogą uczestniczyć w wielu
wydarzeniach
kulturalnych.
Między innymi, tuż mieli okazję spotkać się z historykiem

www.polanow.pl

dzień 10 listopada 2014 roku (poniedziałek)
jest dniem WOLNYM od pracy w zamian za dzień
1 listopada 2014 roku
dla pracowników Urzędu Miejskiego w Polanowie
W związku z powyższym Urząd Miejski w Polanowie

w dniu 10 listopada 2014r.
jest nieczynny.

Canto, Wrzosy, Olszyna i
Pięć S.
Redaktorka Radia Koszalin
Grażyna Preder przeprowadziła z J. Żelaznym interesujący wywiad na temat
twórczości autora Tanga we
mgle. Licznie przybyła do
POKiS publiczność mogła
zapoznać się twórczością J.

Żelaznego na przygotowanych przez bibliotekę sztalugach z opisem wszystkich
powieści Literata.
Gratulujemy naszemu Pisarzowi i w imieniu całej
lokalnej społeczności życzymy dużo zdrowia ...oraz
czekamy ... na kolejną powieść.
Dariusz Kalinowski.
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Nacław

Ziemniaczany festyn i wikliniarskie warsztaty
W dniach 09–11 października mieszkańcy sołectwa
Nacław uczestniczyli w
wydarzeniu pn. „Zorganizowanie warsztatów
wikliniarskich oraz festynu
ludowego - Święto Ziemniaka”.

Aniela Maślińska zaprezentowała swoje autorskie teksty.
W trakcie festynu ogłoszono,
że „Królową Grzybobrania –
Nacław 2014” została pani
Grażyna Krasowcka. Radny,
pan Mirosław Gajek ufundował nagrodę, którą osobiście wręczył „Królowej”.
Festyn zakończył się zabawą taneczną przy muzyce
zespołu „Sylwia i Wiesław”.
Wspaniałą oprawę festynu
stanowiły wielkie ogniska
i płonące pochodnie przygotowane przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Nacławiu.

Była to ostatnia impreza z
tego cyklu organizowana na
terenie naszej gminy. Dwa
dni trwały warsztaty wikliniarskie, a w sobotę, na placu
przed świetlicą odbył się festyn ludowy. Mimo deszczu
mieszkańcy Nacławia bardzo
licznie i aktywnie uczestniczyli w imprezie. Gospodynie
z Nacławia przygotowały 9
potraw do konkursu kulinarnego na najlepsze danie z
ziemniaka oraz upiekły mnóstwo wspaniałych ciast. Dzieci ze szkoły podstawowej
licznie zaangażowały się w
konkurs plastyczny. Na wystawie można było zobaczyć
wymyślne rzeźby z ziemniaka
i innych warzyw. Całości dopełniła część artystyczna, w
której każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Dzieci obejrzały
przedstawienie „Hamburgery atakują”, a także uczestniczyły w wielu konkursach.
Na scenie zaprezentowały się
„Wrzosy” z Polanowa oraz
„Ramole” z Domu Pomocy
Społecznej w Cetuniu. Go-

Wyniki konkursu
kulinarnego:
I m-ce – Krystyna Klinkosch ( heborki – pierogi z
ciasta kopytkowego)
II m-ce – Anna Witkowska
(zapiekanka z ziemniaków)
III m-ce – Aniela Maślińska (kluski śląskie w sosie
borowikowym z kąskami z
drobiu)
IV miejsce – ks. Dariusz
Szyba (gołąbki babci)
Wyróżnienia otrzymali:
Helena Bidziuk (zupa ziemniaczana z kurkami)
Ilona Skupińska (zapiekanka z ziemniaków)
Agata Cieśla ( placki po borowicku)
Joanna Jóskowska (kluski

Impreza odbyła się w hali widowiskowo-sportowej przy ZEAO
w dniu 16 października 2014r.
W spotkaniu wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych:
z Warcina, Nacławia, Bukowa i
Lejkowa oraz dzieci z naszego
przedszkola.
Olimpiada rozpoczęła się
piosenką pt. ,,Olimpiada w
Polanowie…” w wykonaniu

p.Wiesia Lebiody i nauczycie- się cztery konkurencje: przenolek. Spotkanie podzielone było szenie jabłka w parach na chuna trzy części. Pierwsza część steczce, bieg slalomem z przespotkania -muzyczna pod ha- noszeniem owoców do koszyka,
słem ,,Jesienne nutki” polegała bieg wahadłowy z przekazywana tym, że dzieci z zaproszo- niem ogórka, jazda na worku
nych przedszkoli zaśpiewały po ziemniakach. Była także
przygotowane piosenki o te- konkurencja niespodzianka dla
matyce jesiennej. Czas pomię- nauczycielek i opiekunów grup
dzy występami
wypełniały - tor przeszkód, bieg slalomem,
zabawy ruchowo - naśladow- przeniesienie kosza z warzywacze ze śpiewem oraz zagadki mi i owocami, przejście przez
o tematyce jesiennej. Kolejny hula-hop. Przedszkolaki głośno
etap to konkurencje sportowe dopingowały swoim paniom.
pn. ,,Biegające witaminki”, Pomiędzy konkurencjami sporktóre rozpoczęły się wspólną towymi odbyły się zabawy m.in.
rozgrzewką. Następnie, odbyły Na ziemi zostaję czy zabawy

kolorowymi chustami Klanzy. Przedszkolaki nauczyły się
układu tanecznego pt. ,,Sałatka
owocowa z czekoladą”. Trzecia
część spotkania to wykonanie i
zaprezentowanie stroju Jesiennej Panny. Po czym, dyrektor
przedszkola – Elżbieta Sekuła
i przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Dominik wręczyły poszczególnym ekipom dyplomy uczestnictwa i nagrody
rzeczowe.
Zabawy przebiegały w przyjaznej, pełnej radości atmosferze.
Dzieci cieszyły się z każdej
podejmowanej
aktywności.

Ogromną radość i najwięcej
śmiechu przyniosła dzieciom
konkurencja - jazda na worku.
Na koniec - utworzyliśmy duże
koło i zaśpiewaliśmy piosenkę
na pożegnanie ,,Wszystkim
pięknie dziękujemy…”. Chcielibyśmy - znowu za rok spotkać
się również w tak licznym gronie. W czasie całej uroczystości o oprawę muzyczną zadbał
pan Wiesław Lebioda, zaś
spotkanie nagrywał pan Olek
Andrzejewski, za co pięknie
dziękujemy.
Serdeczne podziękowania za
pomoc w organizacji przed-
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Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, objętego PROW na lata 20072013 za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
Organizator wydarzenia Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, serdecznie dziękuje za pomoc:
Sołtysowi, Radzie Sołeckiej
i mieszkańcom Nacławia.
Szkole Podstawowej w Nacławiu.
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nacławiu.

sięwzięcia kierujemy do Nadleśnictwa Polanów – ufundowanie nagród i poczęstunku,
dziękujemy także dyrektorowi
ZEAO i pracownikom hali za
udostępnienie hali i pomoc w
organizacji oraz dyrektorowi
POKiS-u za wypożyczenie
sprzętu nagłaśniającego.
Wszystkim pięknie dziękujemy za wspólną zabawę
Może znów się zobaczymy,
razem
zatańczymy
Raz w prawo, raz w
lewo i w przód i w tył
Byś długo pamiętał, żeś z nami
tu był! Beata Parszczyńska

www.polanow.pl

Trzymaj Formę – Marsz Nordic Walking 2014

śląskie)
Maria Buda (kotleciki
ziemniaczane z mięsem)
Nagrodę za IV miejsce oraz
wyróżnienia
ufundowali
Sołtys i Rada Sołecka z Nacławia.
Wyniki konkursu plastycznego:
Prace oceniali uczestnicy
festynu, każdy mógł oddać
głos na wybraną przez siebie
rzeźbę. Najwięcej głosów
otrzymali: Adrian Kamiński, Maja Kalicka, Kornel
Smoliński, Martyna Michalak, Agata Cieśla, oraz
Milena Schultz.

„Olimpiada w Polanowie - owoce i warzywa
bawią się na zdrowie”

Pod takim właśnie hasłem
odbyły się już IV Jesienne
Nastroje, zorganizowane
przez Przedszkole Gminne w
Polanowie.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Październik 2014

W sobotę 27 września 2014 r. prężna grupa z Zespołu
Szkół Publicznych w Polanowie, bo aż 30 osobowa składająca się z 26 uczennic i 4 nauczycielek (p. E. Knitter,
J. Behrendt, A. Potocznik, M. Werner) kolejny raz
wzięła udział w super imprezie zorganizowanej przez
Nadleśnictwo Polanów. Miło nam bardzo było, iż swoją
obecnością zaszczycili również nas rodzice.

Walking.
Kiedy dotarliśmy do końca
trasy czekała nas niespodzianka jaką była ciepła
zupka oraz kiełbaski z grilla.
Jeszcze większym zaskoczeniem było losowanie nagród,
gdzie każdy z uczestników
otrzymał upominek. WszyHasłem przewodnim tego- po okolicznych lasach. Każ- scy biorący udział byli barrocznego marszu z kijkami dy maszerował w swoim dzo zadowoleni i mamy
było: „Wolność jest w natu- tempie. Nie był to wyścig, nadzieję spotkać się za rok.
rze”. Po krótkiej rozgrzewce lecz sama przyjemność z
autor: Edyta Knitter
pod okiem pań instruktorek tego rodzaju aktywności
wyruszyliśmy w 4 km trasę fizycznej jaką jest Nordic
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Dzień Edukacji Narodowej

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Polanowie 16 października 2014 roku zaprosiła
uczniów klas pierwszych Szkoły
Podstawowej w Polanowie na zajęcia czytelnicze.
Pani bibliotekarka przeczytała
dzieciom opowiadanie pt. „Fran-

klin i książka z biblioteki”. Jego
bohaterem był znany dzieciom z
telewizyjnych dobranocek sympatyczny żółwik Franklin. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w
jaki sposób powinni postępować z
wypożyczoną książką. W zajęciach
wzięło udział około 60 uczniów.
Małgorzata Szkołuda

Radosne nastroje dzieci

czenie uroczystości przedszkolaki wręczyły nauczycielom i

pracownikom szkoły symbolicznego kwiatka.

Ślubowanie klasy pierwszej
Dzieci 5 i 6 letnie wyruszyły na wycieczkę autokarową. „Motylki”,
„Biedronki” i „Jeżyki” uczestniczyły w zajęciach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie. Na
zakończenie było wspólne zdjęcie.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom
ekologa. W radosnych nastrojach
dzieci wróciły do przedszkola.

Dziękujemy prezesowi Koła
Łowieckiego „Dzik” – panu
Leszkowi Żuromskiemu i współpracownikom za zaproszenie i
zorganizowanie wycieczki najstarszym przedszkolakom z Polanowa
do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Manowie.

Ślubowanie to jak skromne wesele, na którym dzieje się bardzo
wiele. Pierwszoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Bukowie 15
października 2014 r. serdecznie
wszystkich zaproszonych gości
witali i do wszystkich się szeroko
uśmiechali.
To oni w tym niezwykłym dniu
uroczyście ślubowali, choć bardzo
się denerwowali. Po złożonej przysiędze nie dostali obrączki, tylko
mały dyplomie do rączki, a zamiast
podpisu na akcie ślubowania szykowali paluszki do odbijania.
Pasowania pierwszaków dokonała
dyrektor szkoły p. Regina Pooch,
która wręczyła także wszystkim
uczniom sowy – maskotki symbol
wszelkiej mądrości. Przybyli goście przewodniczący Rady Powiatu
w Koszalinie p. Dariusz Kalinowski i burmistrz Polanowa p. Grzegorz Lipski tradycyjnie wręczyli

W piątek, 3 października 2014r.
było w naszym przedszkolu
smacznie i przede wszystkim
zdrowo!

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

999 lub 112

kasztanowców!

swoje pociechy i mocno trzymali
za nie kciuki, kiedy występowały.
Mamy nadzieję, ze ten uroczysty
dzień będzie dla Nich wielkim

przeżyciem i radosną chwilą, którą
będą mile wspominać przez wiele
wychowawca kl. I
lat.
Renata Ciubak - Obiała

Przedszkolaki też biegają!

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Nasze kochane czterolatki, dzieci z grupy „Zajączki” poznały
owoce, które można zerwać w
polskich sadach oraz owoce egzotyczne. Następnie, nauczyły
się wierszyka ,,Wpadła gruszka
do fartuszka…”, a na koniec zajęć własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę.
Pani przyniosła różne świeże
owoce. Były jabłka, gruszki, banany, brzoskwinie, nektarynki,
kiwi, pomarańcze, mandarynki, winogrona. Wszyscy mieli
soczyste minki na widok tak

smakowitych owoców i każde
dziecko ochoczo zabrało się do
pracy. Dokładnie umyliśmy rączki, a następnie część dzieci segregowało umyte wcześniej przez
panią owoce, część obierało ze
skórki, a jeszcze inni kroili na
kawałeczki, przestrzegając zasad
bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wiele radości,
jednocześnie uświadamiając jak
ważną rolę odgrywają witaminy
we właściwym funkcjonowaniu
organizmu. Sałatka udała się,
wyszła wspaniale! A największą
niespodzianką była polewa czekoladowa, która dodała sałatce
smaku!
Beata Parszczyńska

Pod opieką czworga nauczycieli podróżowała do niemieckiego landu Hessen grupa 32 gimnazjalistów. Dwunastogodzinną
podróż autobusem zakończyliśmy punktualnie o godzinie
19.00 przed budynkiem szkoły w miasteczku partnerskim
Gedern, gdzie oczekiwali nas
uczniowie z rodzinami i nauczyciele. Po serdecznym powitaniu zastaliśmy zaproszeni
do domów naszych partnerów
z wymiany, gdzie mogliśmy
odpocząć i sprawdzić się językowo w pierwszych konwersacjach po niemiecku i angielsku.
Następnego dnia spotkaliśmy
się w szkole, by poobserwować
lekcje w niemieckiej szkole.
Odbyło się także oficjalne powitanie przez Dyrektora Gesamtschule Gedern, którym jest pan
Scheibner i przez Burmistrza,
pana K. Bechtolda. Uczniowie
powitali nas piękną piosenką i
pysznym ciastem oraz kanapkami. Po obiedzie w szkolnej
stołówce uczestniczyliśmy w
integracyjnych zawodach sportowych , podczas których naprawdę miało się wrażenie, że
sport łączy ludzi - pomysłowe
konkurencje i mieszane grupy
oraz wspólna chęć zwycięstwa
spowodowały, że nie istniała
żadna bariera językowa. Kolejny dzień w Gedern był nie
mniej bogaty w wydarzenia,
gdyż odbyliśmy wycieczkę do
historycznego miejsca Point
Alpha, gdzie mieściła się była
granica pomiędzy NRD i RFN.
Po dużej dawce smutnej historii
przyszedł czas na strawę duchową, gdyż zostaliśmy zaproszeni
przez rodziców i organizatorów
na grillowanie, które odbyło się

w sąsiedztwie zamku w Gedern.
Następny dzień był oczekiwany
z niecierpliwością przez wszystkich uczestników, gdyż hasło
„Frankfurt am Main” od początku było jednym z najważniejszych. Rzeczywistość przeszła
nasze najśmielsze wyobrażenia
o tym mieście - zachwycił widok z Main Tower i oczarował
tzw. Mainhattan. Obejrzeliśmy
Römerberg, Paulskirche i zrobiliśmy zakupy w spektakularnym centrum handlowym My
Zeil, które na wszystkich zrobiło ogromne wrażenie. Kolejne
dwa dni to tak zwane Familientage, więc rodziny przygotowały różnorodne atrakcje, takie
jak: park linowy, basen, letni tor
saneczkowy, zwiedzanie centrum kultu Celtów, pięknego
miasta Büdingen, zwiedzanie
lotniska we Frankfurcie itp. W
te dni niektórzy mieli możliwość uczestniczyć w rodzinnych uroczystościach, takich
między innymi, jak urodziny i
wesele, w ogniskach, meczach,
a nawet nocnych wycieczkach
traktorem na przyczepie. Wieczór pożegnalny nadszedł bardzo szybko, więc w sobotę o
godz. 19.00 spotkaliśmy się
w remizie strażackiej w Gedern, aby wspólną dyskoteką
zakończyć nasz pobyt. Oprócz
tańców i poczęstunku przygotowanego przez rodziców usłyszeliśmy mowy pożegnalne. Ze

strony niemieckiej kilka zdań
skierowała do obecnych odpowiedzialna za wymianę Patrizia Belczewski, natomiast w
imieniu grupy z Polanowa wystąpiła Mariola Parszczyńska,
która podziękowała za wielkie
serce, gościnność i poświęcony czas następującym osobom:
- Dyrektorowi i nauczycielom Gesamtschule Gedern,
którzy profesjonalnie zajęli się naszą grupą (Patrizia
Belczewski, Wolfgang Gehrke, Jutta Bals, Carolin Stahl),
Burmistrzowi
Gedern,
p.
K.
Bechtold,
- prezesowi Stowarzyszenia
Partnerskiego Gedern Polanów Wolfgangowi Kunnert,
- rodzicom, którzy stworzyli
dla naszych uczniów piękną
namiastkę domów rodzinnych,
- nauczycielom i przyjaciołom
niemieckim , którzy przyjęli
pod swój dach i obdarowali
ogromem życzliwości naszych
nauczycieli
oraz
kierowcę. Wśród tych osób zostali

szczególnie wyróżnieni podziękowaniami: Ingrid Haesler,
Waltraud i Kurt Metzech oraz
Reinhold Landmann z małżonką.
Przy muzyce polskiej i niemieckiej bawiliśmy się tylko
do godziny 23.00, ponieważ
wcześnie rano następnego
dnia należało wstać ze względu na powrót do domu o godz.
7.00 spod budynku szkoły.
Wszyscy pojawili się punktualnie na wyznaczonym miejscu,
ale trudno było się rozstawać,
gdyż nawiązały się szczere
i bliskie przyjaźnie, więc to
oczywiste, że popłynęły łzy i
brakowało pożegnalnych słów...
Wielu uczestników wymiany
pytało „Naprawdę musimy
wracać?” …Wróciliśmy kilkanaście minut po dziewiętnastej
z ogromnym bagażem przeróżnych doświadczeń i z nadzieją, że kontakty nawiązane lub
kontynuowane przetrwają do
następnego roku, kiedy to we
wrześniu uczniowie z Gedern
przyjadą do Polanowa.

W Polanowie znani w bajkach zakochani…

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

Poniedziałek dla przedszkolaków był dniem pełnym wrażeń.
Celem wizyty w lesie, było
sprawdzenie czy ,,Pani Jesień”
już do niego zawitała.
Na miejscu na przedszkolaków
czekali pracownicy Nadleśnictwa Polanów. Pani Iwonka opowiedziała dzieciom jak
należy zachować się w lesie w
czasie spaceru oraz dodała, że
w lesie ukryła się ruda wiewióreczka, która przygotowała dla
przedszkolaków zadania do
wykonania. Każda grupa wraz
ze swoimi paniami i pracownikami Nadleśnictwa wyruszyła
na spacer po lesie w poszuki-

waniu śladów jesieni oraz rudej
wiewióreczki. Pierwszym zadaniem przygotowanym przez
wiewiórkę było posegregowanie
liści na trzy gatunki: liście klonu,
liście dębu i liście lipy. Kolejne
zadanie polegało na posegregowaniu szyszek. Trzecie zdanie
zaś - na nazbieraniu wiaderka
żołędzi, które były potrzebne
do zaliczenia następnego zadania - rzut do celu. Wiele radości
sprawiły wszystkim wędrówki
po leśnych ścieżkach. Dzieci z
zainteresowaniem obserwowały
otaczającą przyrodę oraz sprawnie wykonywały zadania powierzone przez wiewiórkę. Na
zakończenie leśnej przygody na
dzieci czekała słodka bułeczka
i soczek. Na pożegnanie przedszkolaki podziękowały pracownikom Nadleśnictwa jesienną
piosenką. Beata Parszczyńska

Witaminki, witaminki
dla chłopczyka i dziewczynki…

pierwszakom kolorowe długopisy
aby w przyszłości mogli nimi pięknie pisać.
Rodzice z łezką w oku podziwiali
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„Polanów - Gedern razem
w Europie”- pod takim
hasłem przebiegała kolejna
wizyta uczniów z Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Gesamtschule Gedern,
która miała miejsce w dniach
29.09-5.10.2014r.

Korzystając ze sprzyjającej
pogody, 13 października
2014r. dzieci z Przedszkola
Gminnego w Polanowie wybrały się na wycieczkę do lasu
w okolice miejscowości Krąg.
wiednio dobrane i skierowane do
każdego nauczyciela. Na zakoń-

www.polanow.pl

Razem w Europie

13 października 2014r. w naszej szkole obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej.
Tego dnia uczniowie mieli okazję podziękować nauczycielom
i pracownikom szkoły za ciężką
pracę i trud włożony w edukację
oraz wychowanie. W bieżącym
roku szkolnym uroczysty apel
przygotowały dzieci z zerówki i
uczniowie kl.V.
Młodzi artyści wierszem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy
dzień w roku szkolnym. Wiele
ciepłych i miłych słów popłynęło
w kierunku naszych nauczycieli.
Uczniowie docenili i podkreślili
swoją wdzięczność za trud pracy
nauczyciela, a także codzienną
troskę wszystkich pracowników
szkoły o dobro wychowanków.
Krótkie wierszyki były odpo-

Rozmaitości

Polanów - Gedern

Barwy jesieni

Polanów

Spotkanie z Franklinem
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21 października 2014r. odbyła
się coroczna akcja grabienia
liści kasztanowców w ramach
Ogólnopolskiej Akcji Pomóżmy
Kasztanowcom.
Najstarsze przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Polanowie ruszyły na kolejne zmagania ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
który zaatakował rosnące drzewa
przy ulicy dr Bernarda Pietrzaka.
Okazuje się bowiem, iż larwy
tego owada zjadają miękisz z liści,

,,Wolność jest w naturze” pod takim hasłem w dniu 06.10.2014r.,
dziewięcioro dzieci 5-6 letnie:
Klaudia Cebulska, Tatiana Popowicz, Pola Kasprzak, Nikola
Brożek, Amelia Kutkowska,
Paweł Szemraj, Filip Morawski,
Adrian Niedźwiedź, Franek Majcher z Przedszkola Gminnego
przez co powodują uszkodzenia w Polanowie wzięło udział w
jakże pięknych kasztanowców. biegach organizowanych przez
Najlepszą metodą walki ze szkod- Nadleśnictwo Polanów.
nikiem jest jesienne grabienie liści
i ich utylizacja, gdyż możemy w Bieg zorganizowany został z okaten sposób pozbyć się poczwarek, zji otwarcia nowej trasy biegowej,
czyli stadium, w którym szkodnik która znajduje się przy drodze wopotrafi przetrwać całą zimę.
jewódzkiej Polanów- Miastko. BiePo godzinie widać było efekty – gi podzielone były na VI etapów
kilka wielkich worków pełnych (przedszkola, szkoły podstawowe
liści. Dziękujemy Nadleśnictwu I-III, IV-VI, gimnazjaliści, szkoły
Polanów za pomoc w przeprowa- średnie i pracownicy nadleśnictwa),
dzeniu akcji.
w których wzięły udział dzieci i
młodzież z gminy. Po przybyciu

na miejsce i zarejestrowaniu się
każde dziecko otrzymało koszulkę
z numerem i chipem. Następnie,
organizatorzy przeprowadzili rozgrzewkę dla wszystkich uczestników. Przedszkolaki pobiegły jako
pierwsze na dystansie 60 m, każde
dziecko otrzymało medal. Dzieci
z naszego przedszkola zajęły następujące miejsca: wśród dziewczynek - IV miejsce - Amelia Kutkowska, V miejsce- Tatiana Popowicz,
VII- Klaudia Cebulska, natomiast
wśród chłopców - IV miejsce- Adrian Niedźwiedź, II miejsce- Filip
Morawski, I miejsce- Paweł Szemraj. Nagrodzeni otrzymali piękne
nagrody rzeczowe. Na koniec, na
każdego uczestnika czekał ciepły
posiłek. Nadleśnictwu Polanów
serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałą przygodę.
Beata Parszczyńska

,,Morały w baśniach wiodą
do mądrości
Kto czyta książki, zyskuje wiele
Dorosły dziecku nie skąpi
miłości
Może też być jego przyjacielem.”

Systematyczny kontakt dziecka z książką aktywizuje jego
rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala
ekspresję dziecięcą. Głośne
czytanie rozbudza w dziecku
miłość do książki, poszerza
wiedzę, rozwija koncentrację
uwagi.
Nauczycielki w naszym przedszkolu każdego dnia czytają
dzieciom ulubione bajki, baśnie, których słuchanie umila przedszkolakom pobyt w

przedszkolu. Nasze działania
w tym roku postanowiliśmy
wesprzeć poprzez zaproszonych do przedszkola gości. I
tak, 14 października 2014r. do
Przedszkola Gminnego w Polanowie przybył pierwszy, niezwykły gość zaproszony przez
panią dyrektor Elżbietę Sekułę,
pan doktor Marek Stachowicz dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Pan doktor przeczytał przedszkolakom
bajkę M. Howard i C. Stimpson pt. ,,Zarazki”- Są malutkie,
ale na pewno nie milutkie. Tylko patrzą, żeby zarazić nową
osobę i wywołać straszliwą
chorobę. Wszystkie… oprócz
jednego! Boluś to sympatyczny mały zarazek, który za nic
na świecie nie chciałby nikogo

zarazić. Zmuszony do walki w pomina umyć ręce po wizycie
szeregach królowej Bakterii, z w toalecie…” Przedszkolaki
całej siły stara się nie zaszko- były zaciekawione czytaną
dzić chłopcu, który wciąż za- opowieścią. Pan doktor nie tyl-

pokazał rekwizyt, który z sobą
przyniósł – szkło powiększające w celu sprawdzenia czy
zarazki i bakterie można przez
nie zobaczyć. Jednak okazało
się, że są one tak malutkie, że
potrzebne było by dużo więcej
takich szkieł powiększających.
Następnie, pan doktor złożył
własnoręczny podpis i odcisk
dłoni na plakacie, który umieściliśmy w naszym kąciku czytelniczym ,, W Polanowie znani w bajkach zakochani…”.
Bardzo mile spędzony czas
pan doktor Marek Stachowicz
zakończył słodką niespodzianką dla dzieci i pamiątkowym
ko wyjątkowo zaprezentował zdjęciem. Dzieci podziękowatreść opowiadania, ale rów- ły naszemu gościowi za odwienież rozmawiał z dziećmi na dziny i mile spędzony czas.
Beata Parszczyńska
temat zasad higieny rąk oraz
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Nieźle w lidze,
gorzej w Pucharze
Polski
Na cztery kolejki przed zakończeniem rundy jesiennej polanowski Gryf z 17
punktami zajmuje 9 miejsce w środku tabeli. O ile
w lidze zespół radi sobie ze
zmiennym szczęściem to w
Pucharze Polski już nie zagra, bo pechowo przegrał z
Basztą Sławno 0:3. Wyniki
ostatnich meczy ligowych
poniżej
Do końca rozgrywek zostały
cztery mecze. Już 8 listopada gryfici będą podejmowali Arkadię Malechowo,
trzy dni później Hubertusa
Biały Bór, 15 listopada pojadą do Drawska na mecz z

rezerwami tamtejszej Drawy, aby rundę zakończyć na
własnym boisku meczem z
Wybrzeżem Biesiekierz (22
listopada).
Gryf Polanów
- Wiekowianka Wiekowo 1 : 3
Drzewiarz Świerczyna
- Gryf Polanów
2:3
Puchar Polski KOZPN
Baszta Sławno
- Gryf Polanów
3:0
Koszalińska Liga Okręgowa
Gryf Polanów
- Bałtyk II Koszalin
2:2
Olimp Gościno
- Gryf Polanów
7:1
Gryf Polanów
- Zryw Kretomino
1:0

Dobre wyniki zawodników „Macedu”

W Kaliszu Pomorskim odby- ZKB „Maced” Polanów. Turły się Indywidualne Otwarte niej został rozegrany systemem
Mistrzostwa
Województwa do dwóch przegranych i stał na
Zachodniopomorskiego w Bad- różnym poziomie. Dobre wyniki osiągnęli zawodnicy ZKB
mintona.
W mistrzostwach udział wzięło Maced Polanów.
39 zawodniczek i zawodników
reprezentujących kluby: KS Kategoria wiekowa do 11 lat:
„Pobrzeże” Koszalin, MKB - gra pojedyncza chłopców: III –
„Lednik” Miastko, UKSB miejsce br. medal Jakub AbramBełczna, SKS Jarosławiec i czyk.

Kategoria wiekowa elita:
Oliwia Reichel,
Hubert Sznyter,
Kategoria wiekowa do 13 lat:
- gra pojedyncza dziewcząt: II – - gra podwójna dziewcząt: III – - gra mieszana: I – m. zł. medal - gra pojedyncza mężczyzn: I – m.
m. sr. medal Amelia Gryguła, III m. br. medal Amelia Gryguła – Monika Barańska – Maciej Kru- zł. medal Nikodem Ratkowski.
szyński, II – m. sr. medal Oliwia Kategoria wiekowa seniorzy:
– m. br. medal Michalina Pren- Michalina Prendecka.
- gra pojedyncza kobiet i mężReichel – Hubert Sznyter.
decka,
Kategoria wiekowa grupa po- czyzn razem: II – m. sr. medal
- gra pojedyncza chłopców: I – m. Kategoria wiekowa do 15 lat:
Lena Szwed.
zł. medal Hubert Sznyter, II – m. - gra pojedyncza dziewcząt: I – m. czątkująca:
sr. medal Maciej Kruszyński, III zł. medal Oliwia Reichel, II – m. - gra pojedyncza kobiet: I – miej- - gra podwójna kobiet: I – m. zł.
sce zł. medal Kinga Piotrzkow- medal Kinga Piotrzkowska –
sr. medal Monika Barańska,
– m. br. medal Filip Prendecki,
Lena Szwed.
- gra podwójna chłopców: I – m. - gra podwójna dziewcząt: II – m. ska.
zł. medal Maciej Kruszyński – sr. medal Monika Barańska –

„Szkoła w ruchu” czyli ruch, zdrowie i bezpieczeństwo
Ruch, zdrowie i bezpieczeństwo  – to najważniejsze hasła „Roku
Szkoły w Ruchu”, a takim
właśnie  został ogłoszony
przez Ministra Edukacji
Narodowej rok szkolny
2013/2014.

wychowania fizycznego, ale
każda aktywność fizyczna
podejmowana  w ciągu dnia.  
Najważniejszym celem akcji było jednak zachęcenie
dzieci i młodzieży (a także
ich rodziców) do aktywnego
spędzania czasu, uprawiania
sportu, bo sport – to lepsze
W ramach działań promu- samopoczucie, dobra konjących aktywność fizyczną dycja, droga do osiągania
i zdrowy tryb życia, szkoły życiowych sukcesów i uwiei przedszkola z całej Polski rzenia w siebie.
mogły przyłączyć się do akWażnym elementem procji „Ćwiczyć każdy może”. gramu jest też edukacja
Wśród kilku tysięcy szkół prozdrowotna, miedzy innyz całej Polski nasza szkoła mi- kształtowanie dobrych
otrzymała tytuł „Szkoły w nawyków
żywieniowych,
ruchu”
bo przecież ruch i zdrowie
Projekt miał uświadomić powinny iść w parze!
uczniom, że ruch to nie
Piotr Idzi
W akcji uczestniczy też Szkoła Podstawowa w Żydowie
tylko obowiązkowe zajęcia
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