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Schetynówki skończone!

Po blisko trzyletnich staraniach i ponad lanowa ruszyła przebudowa 7 ulic w ra- Wiejska, Zamkowa, Strumykowa i Maga- To nawet dobrze, że realizacja programu
półrocznych robotach zakończona została mach programu budowy dróg lokalnych zynowa. Aż 75 % kosztów remontu pokryły przeciągnęła się - stwierdził Grzegorz Lipjedna z największych inwestycji tego roku popularnie zwanego schetynówkami. Prace środki zewnętrzne. Połowę kwoty uzyskano ski, burmistrz Polanowa podczas uroczyste– budowa schetynówek na terenie Polano- wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynie- od Wojewody Zachodniopomorskiego, a 25 go otwarcia ulic. - Dzięki temu zakres robót
wa. 14 listopada drogi uroczyście oddano ryjnych i Budowlanych Infrabud z Kosza- procent od Powiatu Koszalińskiego. Dzięki został poszerzony, chociażby o zmeliorowado użytku.
lina. Kosztowały ponad 3,5 mln. zł. Za te tak dużemu dofinansowaniu wkład samo- nie rowu wzdłuż Stawnej czy też poprawę
pieniądze kom¬pleksowo wyremontowane rządu Polanowa wyniósł jedynie około 875 lini oświetleniowych przy tejże ulicy.
Od początku kwietnia na ulicach Po- zostały ulice: Stawna, Cmentarna, Mokra, tysięcy złotych.

Turniej Tańca w Polanowie Wiele sukcesów

Czytaj na stronie 4 i 5

Czytaj na stronie 2

Apel przedszkolaków
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Zwiedzanie
nowej biblioteki

Święcianowo

Niewątpliwy mistrz

Nieprawdopodobną ilość
pucharów zdobył Zbigniew
Gostyński,
mieszkaniec
Święcianowa i miłośnik hodowli gołębi. Podczas tegorocznego sezonu jego ptaki
wygrały aż 24 nagrody!
Jak to zrobił? Czyta wiele artykułów, poświęconych
hodowli tych ptaków, codziennie – niezależnie od
pory roku – pielęgnuje i
dogląda swoich ulubieńców,
a przede wszystkim bardzo
lubi to, co robi i wkłada w
Trwają grupowe wizyty dzie- wszystkie grupy przedszkol- hobby całe serce. Sam przyci i młodzieży z naszej gminy ne, poszczególne klasy Szkoły znaje, że większość wolnego czasu poświęca swoim
do nowej siedziby Biblioteki Podstawowej w Polanowie, Zeptakom.
Publicznej Miasta i Gminy w spół Szkół Ponadgimnazjalnych
- Po powrocie z pracy od
Polanowie przy ul. Wolności.
oraz trwają jeszcze wycieczki razu zaglądam do gołębi.
Dzieci i młodzież mają moż- młodzieży gimnazjalnej.
Często je kąpię, w okresie
liwość zwiedzania wszystkich
Wszyscy odwiedzający są zawodów nawet raz na tyzakątków nowej biblioteki. pod wrażeniem nowoczesnej dzień. Bez tego żaden lot nie
Mogą dowiedzieć się i zoba- i pięknej placówki. Z wielką byłby udany.
Pan Zbyszek należy do
czyć z jakich usług i w jakich przyjemnością do niej wracają.
Polskiego
Związku Hodowwarunkach korzystać można w
Tekst: Bożena Wruszczak
ców
Gołębi
Pocztowych odFoto:
Roman
Giłka
nowej siedzibie.
dział
w
Domachowie,
a jego
Dotychczas odwiedziły nas
pasja rozpoczęła się sześć
lat temu. Mimo kilkuletniePolanów
go stażu, to pierwszy sezon,
który był tak obfity w trofea.
- W ciągu tych wszystkich
lat zdobyłem mniej wyróż-

Schetynówki
upiękniły miasto
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nień, niż przez ostatni sezon.
Opłaciło mi się nie pić, nie
palić, a w gołębie inwestować – śmieje się Pan Zbyszek.
Na pytanie, ile kosztuje
taka pasja, Zbigniew Gostyński odpowiada „Trochę.
Jedna paczka papierosów i
jedno piwo dziennie, i jedna
butelka wódki miesięcznie.
A że nie piję i nie palę, to
mam.” Jego hodowla liczy
100 sztuk ptaków, natomiast
gołębi w tak zwanej „drużynie” – tych przygotowywanych do zawodów – jest
około 50.
Na co dzień Pan Gostyński pracuje przy stawach
rybnych. Ma żonę, pięcioro
dzieci i aż siedmioro wnucząt. Jego pasja przeszła
również na synów.
- Syn również hoduje gołębie, ale teraz pracuje w Irlandii, więc zajmuję się jego
ptakami.
Zamiłowania i poświęcenia, jakie Pan Zbyszek wkłada w swoje hobby można
pozazdrościć. Serdecznie
gratulujemy i mamy nadzieję, że następny sezon będzie
jeszcze lepszy.

Polanów

„Serce w plecaku”,
czyli Święto Niepodległości
Po remoncie ulica Stawna stała się reprezentacyjną trasą Polanowa

Przy okazji uregulowano bieg płynącego
wzdłuż ulicy strumienia

Nowy parking przy Strumykowej już służy
mieszkańcom.

W przeddzień Dnia Niepodległości, 10 listopada,
w Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu odbył się
koncert z okazji tego narodowego święta. Zaproszeni
artyści z Trójmiasta – Joanna i Marcin Gałka-Walczykiewiczowie - wystąpili z
repertuarem patriotycznych
i legionowych pieśni.
Usłyszeliśmy min. „I Brygadę”, „Rotę”, „Wojenko,
wojenko” i wiele innych.

Występ artystów przypomniał o ważnych momentach w dziejach narodu polskiego, skłonił do refleksji
i zadumy, ze wzruszeniem
został przyjęty przez mieszkańców naszej gminy.
Na apelu pojawiła się młodzież szkolna - m.in. uczniowie ze szkoły Podstawowej
i z Gimnazjum w Polanowie, a także przedstawiciele
Rady Miasta.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla

Radnego Bogdana Liberry
z powodu śmierci

Brata
Burmistrz Polanowa
z pracownikami

składają:
Radni Rady Miejskiej
w Polanowie
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Nacław

Polanów

Wygodniej
i bezpieczniej

Strażacka przyjaźń

Nową nawierzchnią cie- - Mamy nadzieję, że prace
szyć się mogą mieszkańcy te pozwolą na bezpieczniejNacławia. Gmina w poro- sze poruszanie się mieszzumieniu z Zarządem Dróg kańców wsi – mówi Piotr
Wojewódzkich realizuje tam Górniak, zastępca burmikolejny etap przebudowy strza Polanowa.
drogi , który przewiduje reInwestycja wynosić będzie
mont zarówno jezdni, jak i 150 tysięcy złotych, z czego
chodnika.
aż 100 tys. pochodzi z ZDW

Polanów

Nowa odsłona
miejskiego ronda

Współpraca międzynarodowa między różnego typu
organizacjami stała się obowiązkowym elementem w
wielu placówkach. Poprzez
podtrzymywanie
partnerskich stosunków, obie strony mogą czerpać korzyści.
I to garściami. Wycieczki,
wymiana doświadczeń, czy
sprzętu – to tylko niektóre
z pozytywnych aspektów
współpracy.
W czerwcu tego roku do
Gedern udała się 8 osobowa
delegacja strażaków ochotników z Polanowa. Celem
wizyty było ożywienie i
wzmocnienie
kontaktów
nawiązanych przed 11 laty
przez OSP miasta Gedern ze
strażą w Polanowie. Strażacy z Gedern zaprosili swoich polskich kolegów na
weekendowe odwiedziny.
Wizyta rozpoczęła się w
piątek od uroczystego powitania delegacji z Polanowa
na zamku w Gedern, przez
burmistrza Stefana Betza. Następnie inspektor d/s
pożarnictwa Andreas Haas
przedstawił program wizyty „To spotkanie ma się
przyczynić do pogłębienia
współpracy między naszymi
strażami, a także budowania
kontaktów miedzy strażami
młodzieżowymi, aby zapewniona była dobra przyszłość
zarówno dla strażaków z Polanowa jak i z Gedern”.
- Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że spotykamy się znowu.
– powiedział Zenon Dropko, prezes OSP Polanów. Dumni dlatego, że strażacy
obu miast przecierali przed
11 laty szlaki pod przyszłą

współpracę i partnerstwo
naszych gmin. Szczęśliwi
dlatego, że po latach zastoju współpraca będzie dalej
kontynuowana.
Jako wyraz podziękowania
za zaproszenie i gościnę na
znak partnerstwa Grzegorz
Szkołuda, naczelnik OSP
Polanów, przekazał okolicznościową statuetkę.
Dalszy pobyt w Gedern poświęcony był zwiedzaniu
wszystkich remiz strażackich gminy Gedern oraz
Państwowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we
Friedbergu.
W niedzielę
delegacja powróciła do Polanowa.
Serdeczne podziękowania
kierujemy do Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza
Kalinowskiego, który pełnił
rolę tłumacza, a Stowarzy-

Polanów

Polanów

szenie Partnerskie GedernPolanów przyczyniło się do
organizacji wyjazdu. Druh
Dariusz Kalinowski jest
również członkiem wspierającym OSP Polanów. Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców Polanowa do
tej formy uczestnictwa w
działaniach OSP Polanów.
Tak wyglądała wizyta
czerwcowa, natomiast w listopadzie do Polanowa z rewizytą przybyła 12 osobowa
delegacja strażaków z Gedern. W programie przewidziano spotkanie z władzami samorządowymi Gminy
Polanów i Powiatu koszalińskiego, zwiedzanie remiz
OSP w Żydowie, Nacławiu i
Mielenku, zapoznanie z pracą MSK w Koszalinie.
Naszym gościom pokazaliśmy także walory przy-

rodniczo-turystyczno- gospodarcze naszej gminy
– Święta Góra, elektrownia
Żydowo, DPS Cetuń, biogazownia Nacław, wyjazd nad
morze.
Głównym celem rozmów
partnerskich było przygotowanie koncepcji wymiany
młodzieży ze straży pożarnych. Na początek wakacji
ma przybyć do Polanowa
delegacja młodzieży z Gedern. Podczas wymiany zaplanowany jest biwak typu
skautowskiego.
Materialnym dowodem
dotychczasowej współpracy
jest sprzęt przekazany strażakom z Polanowa przez ich
kolegów z Gedern., którego
szacunkowa wartość to ok.
100 tys. zł.
Prezes OSP Polanów
Zenon Dropko

Sesja XII Filmowe czwartki w POKiS

W samym centrum Polano- brukowa. Poprzednia nawa, pod Urzędem Miejskim, wierzchnia wykruszyła się
ruszyły prace remontowe.
i przestała spełniać wymogi
Ciekawy pomysł na spęPoczątek sesji to dość nieoczeNa rondzie położona zo- bezpieczeństwa.
kiwany wniosek Sławomira Wrusz- dzenie długich, zimowych
czaka o rezygnacji z mandatu rad- wieczorów proponuje POstanie nowa, większa kostka
(r)
nego. Rada przychyliła się do jego
wniosku, tak więc w ciągu najbliż- KiS.
Polanów
W dniu 17 listopada w
szych trzech miesięcy wojewoda
musi ogłosić termin wyborów uzu- sali Polanowskiego Ośrodpełniających w okręgu nr 5.
ka Kultury i Sportu został
Poza tym na sesji Rady Miej- zainicjowany cykl spotkań
Urząd Miejski w Polanowie
Życie tych zwierząt zale- skiej w Polanowie dyskutowano
przyłączając się do apelu
ży głównie od wrażliwości i między innymi o utrzymaniu dróg miłośników X Muzy.
Towarzystwa Opieki nad
odrobiny dobrej woli każdego w okresie zimowym, udziale inW każdy czwartek, o goZwierzętami, zwraca się do
z nas. Stwórzmy dla nich bez- stytucji publicznych i podmiotów dzinie 18, wyświetlane będą
zarządców budynków, admipieczne i ciepłe schronienia z prywatnych w realizacji działań na filmy - perełki kina europejnistratorów nieruchomości
dostępem do wody i jedzenia. rzecz rozwoju rynku pracy, a także skiego i światowego.
i wszystkich mieszkańców
Jedno otwarte okienko piw- o budżecie na przyszły rok.
Pomysłodawcą i koordyPodjęto uchwały dotyczące:
gminy Polanów o pomoc
niczne lub niewielki otwór
natorem
owych spotkań jest
zwierzętom w trudnym okreumożliwiający kotom do- zmian w tegorocznym budżecie,
Paweł
Malepszy,
który wyzasad
sprzedaży
lokali
mieszkalsie jakim jest zima.
stęp do pomieszczeń pomonych,
użytkowych
i
nieruchomości
biera
repertuar
filmowy,
a
że zwierzętom schronić się
Dotyczy to w szczególności ko- przed mrozem i śniegiem. zabudowanych należących do gmi- są to filmy ciekawe i nagrany, przejęcia w użyczenie od osoby
tów wolno żyjących. Należy za- Należy pamiętać, że koty
prywatnej części nieruchomości dzane na festiwalach. Opouważyć, że koty znajdujące się stanowią nieodłączny ele- gruntowej w Karsince, ustalenia wiada on ciekawostki na
na terenie naszych osiedli nie ment ekosystemu w aglome- stawek podatku od środków trans- temat wyświetlanego filmu,
są zwierzętami bezdomnymi. racjach i stanowią naturalną portowych na 2012 rok. Radni podwprowadzając widownię w
Urodziły się w stanie dzikim ochronę przed gryzoniami. jęli również decyzję o stworzeniu
niuanse wielkiego ekranu od
i jako zwierzęta wolno żyjące Brak wrażliwości z naszej stro- Gminnego Programu Profilaktyki
innej
storny.
mają prawną ochronę, gwa- ny na niedolę zwierząt świad- i Rozwiązywania Problemów AlW
czasach mojej młodorantuje im to Ustawa o Ochro- czy, że nie starczy jej również koholowych, a także Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narści
wyjście
do kina było
nie Zwierząt z dn. 21 sierpnia względem ludzi. Sprawy te są
komanii.
najczęstszym
sposobem
1997r. Dz.U.Nr 106 poz.1002. nierozdzielne.

Pomóżmy Zwierzętom

spędzania wolnego czasu. - mówi Pawel Malepszy,
pomysłodawca
„Spotkań
Filmowych”. - Teraz w Polanowie nie ma już kina, a
wielu miszkańców odczuwa
jego brak.
Pan Paweł chciałby przede
wszystkim wyświetlać filmy, które zmuszą widza do
refleksji.

- „Hity” mamy w telewizji.
Ja chciałbym pokazywać
filmy, które zostawią w nas
ślad, o których mysli się
jeszcze po wyjściu z kina. tłumaczy.
Pierwsza projekcja filmu pt.
„Slumdog. Milioner z ulicy”,
wzbudziła zainteresowanie
wśród mieszkańców naszej
gminy, dla których film był
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ałych tancerzy
Przyjechali z Koszalina, Szczecina,
Sopotu, Kołobrzegu, Szczecinka, Gdyni,
Gdańska, Lęborka, Słupska i wielu innych
miast, aby uczestniczyć w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Polanowa. Razem 67 par
z całej Polski.
Sobotni turniej w hali widowiskowosportowej przy polanowskim gimnazjum
przebiegał w w trzech blokach tanecznych.
Jego podsumowaniem była wieczorna,
uroczysta gala taneczna z udziałem 36 par.
Na parkiecie był prawdziwy show. Oprócz
par turniejowych, w przepięknym pokazie
tańca w stylu standard, zaprezentowała
się para taneczna klasy A - Celina Balon i
Tomasz Fleran, z klubu tanecznego AIDA
w Szczecinku. Ponadto można było podziwiać pokaz tańca orientalnego w wykonaniu Altin Ates oraz pokaz Jackson’s Style w
wykonaniu Miłosza Wróblewskiego.
Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem pucharów, medali i upominków
dla zwycięzców.
Puchar Burmistrza Polanowa zdobyli tancerze
w kat. pow. 15 lat, kl. A,
styl: latin
I m-ce – Adrianna Zymek i Bartosz Bojańczyk –
AKTT Szczecin, (nagroda – 500,00zł)
II m-ce – Celina Balon i Tomasz Fleran – AIDA
Patronat honorowy objęli:
Starosta Koszaliński
Burmistrz Polanowa
Organizatorzy:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Szkoła Tańca „Astra” z Koszalina

Szczecinek, (nagroda – 400,00zł)
III m-ce – Agnieszka Chmielewska i Marcin
Świniarski – FALA Sopot, (nagroda – 300,00zł)
Puchar Starosty Koszalińskiego zdobyli tancerze
w kat. pow. 15 lat, kl. B, styl: latin
I m-ce – Malwina Ostrowska i Waldemar
Figaszewski – AKTT Szczecin, (nagroda –
400,00zł)
II m-ce – Elwira Jurczyszyn i Łukasz Szczerbiński – ASTRA Szczecin, (nagroda – 300,00zł)
III m-ce – Maria Kiersnowska i Bartosz Byzdra
– PAKTAN Słupsk, (nagroda – 200,00zł)
Puchar Przew. Rady Powiatu Koszalińskiego
zdobyli tancerze
w kat. pow. 15 lat, kl. C, styl: standard
I m-ce – Elwira Jurczyszyn i Łukasz Szczerbiński – ASTRA Szczecin
II m-ce – Marcelina Maszk i Paweł Suchocki –
FALA Sopot
III m-ce – Magdalena Wendt i Kamil Wronikowski – LATINO CAFE Gdynia
Puchar Przew. Rady Miejskiej w Polanowie
zdobyli tancerze
w kat. pow. 15 lat, kl. C, styl: latin
I m-ce – Marcelina Maszk i Paweł Suchocki –
FALA Sopot
II m-ce – Dominika Kwiatkowska i Oskar Woźniak – ISKRA Piła
III m-ce – Karolina Kunik i Adam Dudarewicz –
FAN DANCE Gorzów Wlkp.
Współorganizatorzy:
Urząd Miejski w Polanowie
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Oświaty w Polanowie
Patronat medialny:
Telewizja Kablowa Koszalin „MAX”
Tygodnik Koszaliński „MIASTO”

www.polanow.pl
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Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Polanów na imprezy, które odbędą się w najbliższym czasie w Polanowie.

Rozmaitości
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Nie pal przy mnie, proszę

3.12.2011 - Dzień Seniora

początek imprezy o godz. 16, w Domu Kultury przy ulicy Polnej.
Organizatorzy zapewniają szereg atrakcji, a wśród nich występ zespołu Olszyna z Żydowa oraz występ kabaretowy Mieczysława Góry
z kapelą, a także poczęstunek.

4.12.2011 - II Gminne Mikołajki Przedszkolaków

rozpoczną się o godz 12.30 mszą świętą dla dzieci. O 13.30 oficjalne rozpoczęcie, a zaraz potem (o 13.45) przedstawienie „Baśń
o rycerzu z lodowej krainy” w wykonaniu artystów z Krakowa.
14.45 występy dzieci z gminnego przedszkola oraz konkursy i zabawy z Mikołajem i Panią Zimą. O godz. 16.00 uroczyste zapalenie
choinki na rynku miejskim przez Burmistrza Polanowa.

9.12.2011 - Jasełka Przedszkola w Polanowie
Początek o godz. 9.00 w sali POKiS Polanów

10.12.2011 - Jasełka w POKiS

Początek o godz. 9.00 w sali POKiS Polanów

HURtem do CHÓRu!

Muzykalnych PANÓW i pięknie śpiewające PANIE
zaprasza Polanowski Ośrodek Kultury
na próbę otwartą, przesłuchania i zapisy do zespołu.
06 oraz 13.12.2011; godz. 19.00
SALA WIDOWISKOWA ul. Polna 4; Polanów

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z
dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

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

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
606 897 033 (patrol)
Straż Miejska 		
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
(94) 318-83-99
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
999 lub 112
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
998 lub 112
Straż Pożarna 		
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
991
Pogotowie Energetyczne
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Państwowy Powiatowy pracy z Koszalińską BiblioInspektor Sanitarny w Ko- teką Publiczną. Uczestnikaszalinie zorganizował 17 li- mi były dzieci przedszkolne
stopada obchodzony na cały 5 i 6-letnie z terenu powiatu
świecie „Światowy Dzień koszalińskiego.
Konkurs
Rzucania Palenia”. Z tej odbył się w sali konferenokazji rozstrzygnięty został cyjno-kinowej książnicy.
konkurs na inscenizację pt.
Głównym celem konkur„Nie pal przy mnie, proszę”, su było zwiększenie umiezorganizowany we współ- jętności dzieci w zakresie

radzenia sobie w sytuacjach,
gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub
gdy dorośli palą przy nich
tytoń.
Przedszkole Gminne w
Polanowie
reprezentowało Kółko Teatralne ,,Kropka”, które zajęło I miejsce.
Dzieci zostały obdarowane

cennymi nagrodami i wróciły z dyplomem. Udział
wzięli: Mazurek Marcin,
Morawski Krystian, Guzowski Przemek, Kaszubowski Tomek Sominka
Konrad, Szymon Maculewicz, Oskar Bruzdewicz.
Dzieci przygotowała Lidia
Durek.

Polanów

Jesienne nastroje przedszkolaków
„Kiedy liliowe wrzosy zakwitną
już jesień
Kiedy na dworze od mgły
błękitno
już jesień
Kiedy pajączek z nicią wyruszy
już jesień, już jesień
Kiedy pożółkną liście na gruszy
już jesień, jesień, jesień”

Tą piosenką nauczycielki z Przedszkola Gminnego
w Polanowie 27 października
2011 roku rozpoczęły spotkanie integracyjne pn.”Jesienne
nastroje”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci
z
oddziałów przedszkolnych z
Bukowa, Nacławia, Lejkowa,
naszej placówki, a także zerówki ze Szkoły Podstawowej w
Polanowie.
Co tu się działo? Spotkanie prowadziła sama Pani Jesień, a towarzyszyły jej różne warzywa
i owoce: marchewka, pietruszka, pomidorek, śliwka, jesienne
drzewo, jarzębina, dynia, deszczyk,
a także strach
na wróble. Najpierw odbył się
koncert muzyczny pt.”Jesienne nutki”, w czasie którego
dzieci śpiewały piosenki o jesieni. Piosenki były wyjątkowe i żadna się nie powtórzyła.
Niektóre dzieci miały piękne
jesienne stroje, znalazły się
też wiewióreczki z puszystymi
ogonkami. W trakcie koncertu
trzyosobowe ekipy z poszczególnych placówek wykonywały
leśnego, warzywnego ludzika,
a wszystko to podglądał strach

na wróble. Dzieci zachwyciły a sala przyozdobiona jesienną
ciekawymi pomysłami, każdy dekoracją. Elementem dekoraludzik był inny, niektóre miały cyjnym były też prace plastyczinteresujące stroje z liści bura- ne dzieci pt.”Jesienne pejzaże”.
ka, inne wyróżniały się fryzurą, Wykorzystano różnorodne techozdobami. Dzieciom
i niki, materiał przyrodniczy, paopiekunom nie brakowało fan- pier, wycinanka, bibuła. Prace
tazji. Między występami sce- były barwne, pełne pomysłów.
nicznymi organizowane były A było ich tak dużo, że komisja
zabawy
muzyczno-ruchowe, miała twardy jesienny orzech
np. dzieci naśladowały pogodę do zgryzienia, aby wyłonić
jesienną w zabawie „Deszczy- pięć najciekawszych prac. Nak-wiatr”, były także łakomymi grodzone prace: Maja Kalicka
misiami w zabawie „Niedźwia- z Nacławia, Kinga Żuchowska
dek”, czasami zamieniały się z zerówki przy Szkole Podstaw „Bolka i Lolka”- ulubioną wowej w Polanowie, Szymon
zabawę dzieci, a niekiedy w Maculewicz z Przedszkola
szalonym rytmie tańczyły „Łu- Gminnego
w
gi-Bugi”. Na koniec przedszko- Polanowie, Ania Sobolewska i
laki wyruszyły w podróż pocią- Zosia Orłowska z Lejkowa.
giem, do różnych stacji emocji Pani Jesień, dzięki sponsorowi
ludzkich. Zabawa była udana, - Nadleśnictwu Polanów hojnie

nagrodziła dzieci za ich udział
w spotkaniu pięknymi zabawkami, słodkim poczęstunkiem i
indywidualnymi nagrodami za
najciekawsze prace plastyczne.
Długo jeszcze będziemy wspominać te chwile i mamy taką
nadzieję, że piękna Pani Jesień
nie będzie szczędziła nam słonecznych dni.
Integracja
przedszkolaków
pt.”Jesienne nastroje” to ciekawsza forma rozbudzania
zainteresowań przyrodniczych
i muzycznych u dzieci. Po
wspaniałej zabawie, pełnej kolorów, tajemnic i niespodzianek,
przedszkolaki nie będą miały
problemu z odpowiedzią na pytanie: Za co kochamy jesień?

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Listopad 2011

Rozmaitości

www.polanow.pl

Gmina Polanów

Nacław

Czek za drobne

Czek opiewający na 4870 zło- złote, co w przeliczeniu na jedtych otrzymała Szkoła Podsta- nego ucznia daję kwotę ponad
wowa w Nacławiu. Jest to wy- 20 złotych.
grana w IX edycji akcji „Góra
- Nie był to nasz pierwszy raz
grosza”, polegającej na zbie- – śmieje się Elżbieta Zielińska,
raniu drobnych monet, które dyrektorka SP w Nacławiu. –
przekazywane są na pomoc Kilka lat temu również zebralidzieciom z domów dziecka, a śmy największą kwotę w akcji
także rodzinom zastępczym.
„Góra grosza”, za co nagrodzeni
zostaliśmy czekiem w wysokoNacławska podstawówka za- ści 5 tysięcy złotych.
jęła pierwsze miejsce w całym Nagrodę wręczała Iwona Niewojewództwie
zachodniopo- masz, dyrektor domów dziecka
morskim. Do akcji włączyło się „Nasz Dom” w Słupsku i Ustce.
34 dzieci. Łącznie zebrano 682
- Tego typu akcje są korzystne

II Gminny Konkurs Historyczny
rozstrzygnięty

dla nas wszystkich. Pieniądze
zebrane dzięki „Górze grosza”, 15 listopada 2011 r. w Gimprzeprowadzanej w całej Polnazjum im. Noblistów Polsce, są potężnym zastrzykiem
skich w Polanowie odbył się
pieniędzy dla najbardziej poII
Gminny Konkurs Histotrzebujących. – mówi Iwona
ryczny
„Polacy nie gęsi, swą
Niemasz. – Jednocześnie najhistorię
znają” zorganizowabardziej zaangażowane szkoły
ny
przez
zespół nauczycieli
mają szansę na wygranie pieniędzy, które zasilą ich budżet.
historii i bibliotekarza szkolWygrane pieniądze najprawdo- nego. Fundatorem pucharu,
podobniej zostaną przeznaczo- a także nagród rzeczowych
ne na dofinansowywanie wybył Przewodniczący Rady
cieczek dzieci do kin, teatrów,
Powiatu Koszalińskiego Daczy na basen.
(k)

Polanów

Zabawa Andrzejkowa
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riusz Kalinowski, sprawujący honorowy patronat nad
konkursem. Do rywalizacji
stanęli miłośnicy historii,
niektórzy już po raz drugi,
pragnęli udowodnić swoje
mistrzostwo. Cieszy, że do
grona ubiegłorocznych zawodników dołączyli nowi,
wielu z nich to absolwenci

naszego gimnazjum. Walka
była zacięta, gdyż konkurenci reprezentowali wysoki
poziom wiedzy i umiejętności. Przewodniczącą komisji
konkursowej była Katarzyna
Filipowicz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Polanowie,
członkami Aleksandra Kalinowska Dyrektor Gimnazjum w Polanowie oraz
Daniela Bukowska bibliotekarz polanowskiego gimnazjum. Zwyciężczynią II edycji konkursu została Zofia
Todys uczennica klasy III c,
wicemistrzostwo przypadło
w udziale Marcie Jachymiak
uczennicy II LO im. Wł.
Broniewskiego w Koszalinie,
a III miejsce zajął p. Jacek
Jachimowski. Wyróżnienia

otrzymali p. Jacek Todys i
Łukasz Jaworski uczeń ZSP
Polanów. W trakcie obrad
komisji uczestnicy zmagań
obejrzeli część artystyczną
poświeconą walce Polaków
o niepodległość przygotowaną przez M. Pusz, B. Bukowską i J. Kochańską – Jachymiak, a także podziwiali
prace kółka modelarskiego,
którego opiekunem jest J.
Basara. Organizatorzy konkursu dziękują za współpracę Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w
Polanowie,
Bałtyckiemu
Teatrowi im. Juliusza Słowackiego za nieodpłatne
udostępnienie kostiumów
oraz wszystkim sponsorom
nagród konkursu.

Polanów

Rok matematyki
w szkole podstawowej

Rok szkolny 20011/ 20012
W sobotę 26.11.2011r. w
Domu Kultury w Polanowie odbyła się zabawa Andrzejkowa
dla dzieci ze świetlic wiejskich
gm. Polanów .Podczas zabawy nie zabrakło tradycyjnych
wróżb, zabaw integracyjnych
oraz konkursów z nagrodami.
Zabawę poprzedziły opowieści
seniorów o pradawnych tradycjach i obyczajach związanych

z wieczorkiem andrzejkowym.
Wolności realizowany przez jest rokiem matematyki w SP
Realizacja działania moż- Akademię Rozwoju Filantropii w Polanowie. We wrześniu
liwa była dzięki
wsparciu w Polsce i Lokalną Organizację odchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnoprogramu Działaj Lokalnie Grantową.
Fundacja Nauka dla ŚrodowiOrganizatorkami zabawy są żenia, podczas którego dzieska realizując projekt: „Niby instruktorki zatrudnione przy ci i dorośli mogli sprawdzić
bliskie, a nieznane – tradycje POKiS w świetlicach wiejskich swoje umiejętności i uzyskać
przekazywane z pokolenia na ,które serdecznie zapraszają zaszczytny tytuł Eksperta
pokolenie". Program "Działaj mieszkańców naszej gminy do Tabliczki Mnożenia. W paźLokalnie VII" to Program Pol- współpracy przy realizacji pro- dzierniku trenowaliśmy nasze
sko-Amerykańskiej Fundacji jektu.
logiczne myślenie z sudoku.

W kolejnych miesiącach na będą słowa Deana Schlictenaszych uczniów czeka wie- ra ,, Jeśli zagłębisz się odle matematycznych atrakcji, powiednio mocno w naturę
m.in. spotkania w krainie dowolnej rzeczy, znajdziesz
sprytu, układanie kostki Ru- w niej matematykę”.
bika, rozwiązywanie łamiCykl imprez związanych
główek logicznych i wiele z rokiem matematyki opracoinnych zadań. Wspólnie bę- wali nauczyciele matematyki,
dziemy poszukiwali matema- czyli: pani K. Oborowska,
tyki m.in. w przyrodzie, mu- pani M. Niezgoda i pan J.
zyce , literaturze. Naszym Wójcik.
poszukiwaniom przyświecać
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Badminton

Piłka Nożna

Gryf liderem jesieni

Młodziki dobrze,
juniorzy jeszcze lepiej

W Sianowie 28.10.2011.r. w Hali talia Witulska, Hanna Barańska,
Gimnazjum przy ul. Chrobrego - gra podwójna młodziczek: II 4 odbył się Wojewódzki Turniej miejsce Monika Barańska - PauJuniorów i Młodzików w Badmin- lina Majtka, III - IV miejsce Hantona. W zawodach udział wzięło na Barańska - Natalia Witulska.
51 zawodników reprezentujących Norbert Miarka i Marta Małyszko
Kluby: UKS OSiR Sławno, MKB MKB "Lednik" Miastko zaczynają
"Lednik" Miastko, LUKS "Krokus" spełniać pokładane w nich nadzieje
Góralice, ZKB "Maced" Pola- na dobry wynik w Ogólnopolskiej
nów i gospodarze UKS "Kometa" Olimpiadzie Młodzieży, gdyż zaSianów. Turniej stał na średnim grali trzy gry i wygrali wszystko
poziomie i został rozegrany sys- w trzeciej grze mieli kłopot z parą
Fragment meczu ze Startem temem
grupowo-pucharowym. Patryk Jas - Kornelia Kowalczyk
Iskra Mokre (2:0)
ZKB "Maced" Polanów reprezen- UKS "Kometa" Sianów, pierwszeMarsz na fotel lidera polanowski Gryf rozpoczął od imponującetowali w juniorach: Lena Szwed, go seta przegrali 17:21, drugiego
go zwycięstwa nad Piastem Drzonowo. Na boisku przeciwnika
Norbert Miarka, Mateusz Ryk i wygrali 21:18 gdyż od połowy
było 6:0. Tydzień później, w Polanowie poległ zespół Startu-Iskra
Paweł Strzelecki natomiast w mło- seta została zmieniona taktyka, co
Mokre. Dwie bramki Koska dały naszym trzy punkty. Potem było
jeszcze kilka bardzo wysoko wygranych meczy. W efekcie, w 13 dzikach zagrali: Hubert Sznyter, przyniosło oczekiwany efekt i w
meczach rundy jesiennej, Gryf Polanów zdobył 33 punkty. Nasi Agata Karolak, Paulina Majtka, trzecim secie górowali nad przezawodnicy strzelili 44 bramki, a stracili tylko 11. Z boiska, jako Monika Barańska, Natalia Witul- ciwnikami całkowicie wygrywając
zwycięzcy schodzili w 11 meczach. Tylko dwa razy przegrali (ze ska i Hanna Barańska. Nasi junio- 21:10. Lena Szwed pokazała jak
Zrywem Kretomino i Olimpem Gościno 2 razy po 1:2). Obecnie rzy osiągnęli następujące wyniki: należy walczyć do końca, żeby
gra
pojedyncza
junio- osiągnąć dobry wynik, ponieważ
przed gryfitami zimowa przerwa. Na boisko nasi zawodnicy wrócą rek: II - miejsce Lena Szwed, jest zawodniczką o charakterze
3 marca, aby rozegrać mecz Pucharu Polski z Bajglem Będzino.
gra
pojedyncza
junio- wojowniczki to pozwoliło jej zaKlasa Okręgowa - grupa Koszalin Północ 2011/2012
rów: III - IV miejsce Nor- jąć II - miejsce mimo nie możnobert Miarka i Mateusz Ryk, ści brania udziału w odpowiednio
1. Gryf Polanów 		
13 33 44 - 11
- gra podwójna juniorów: I - miejsce dużej ilości treningów bo przede
2. Zryw Kretomino 		
13 29 47 - 30
Matausz Ryk - Paweł Strzelecki, wszystkim musi być na pierwszym
3. Olimp Gościno 		
13 28 47 - 19
gra mieszana juniorów: I - miejsce miejscu nauka. Norbert z Mate4. Grom Świelino 		
13 27 36 - 25
Norbert Miarka - Marta Małyszko uszem w singla walczyli także do
5. Kotwica II Kołobrzeg 		
13 23 39 - 19
MKB "Lednik" Miastko, IV - miej- końca zajmując III - IV miejsce
6. Leśnik II Manowo 		
13 22 27 - 18
sce Paweł Strzelecki - Lena Szwed. zwłaszcza Norbertowi niewiele za7. Błękitni Stary Jarosław
13 19 33 - 36
W
młodzikach
uzyskali- brakło ale jeszcze trzeba umieć w
8. Saturn Mielno 		
13 16 27 - 31
śmy
następujące
wyniki: trakcie gry odpowiednio zmieniać
9. Piast Drzonowo 		
13 16 33 - 33
- gra pojedyncza młodzików: taktykę. W grze deblowej Paweł z
V - miejsce Hubert Sznyter, Mateuszem zajęli I - miejsce nie
10. Bałtyk II Koszalin 		
13 14 33 - 26
- gra pojedyncza młodziczek: III - tracąc seta chociaż w drugiej grze
11. Wrzos Wrzosowo 		
13 12 28 - 33
IV miejsce Agata Karolak, V - VI mocno ich przycisnęła para Paweł
12. Start-Iskra Mokre 		
13 9 14 - 35
miejsce Monika Barańska - Pauli- Lewandowski - Bartłomiej Ol13. Radew Białogórzyno 		
13 5 5 - 28
na Majtka, VII - XII miejsce Na- szewski z "Komety" Sianów ale i

14. Nemeton Strzekęcino 		

13

4 13 – 82

Sławno - Polanów

Gwiazdy wsparły Maksa

tym razem nasi dali radę wygrywając 21:19 i 22:20. W Młodzikach
dobrze spisały się Agata Karolak,
Monika Barańska i Paulina Majtka wszystkie wygrały grupę ale do
półfinału dostała się tylko Agata
Karolak, gdzie poległa z późniejszą zwyciężczynią Katarzyną Grabowicz 10:21 i 7:21 LUKS "Krokus" Góralice. Monika i Paulina w
ćwierćfinale przegrały, Monika w
trzech setach z Julią Bolesta UKS
OSiR Sławno a Paulina uległa
Agacie Karolak swojej koleżance
klubowej. Też bardzo dobrze spisał
się Hubert Sznyter, po wygraniu
grupy z rówieśnikami z Sianowa w

jedynej grze ćwierćfinałowej uległ
po ciężkiej walce Dorianowi Pasternak UKS OSiR Sławno 21:16,
14:21 i 19:21. W grze deblowej
młodziczek nasze zawodniczki
dość dobrze sobie radziły ale czeka
jeszcze ich bardzo dużo pracy jeśli
chcą zajmować miejsca na podium.
Wszyscy nasi zawodnicy zdobyli
punkty do rankingu na listę klasyfikacyjną PZBad., zwycięzcy za
pierwsze miejsca otrzymali puchary i wszyscy zdobywcy miejsca na
podium upominki i dyplomy. Dodatkowo Hubert Sznyter otrzymał
puchar dla najmłodszego zawodnika turnieju.

Polanów

Propagowali życzliwość

Zespół 5xS oraz Halina Frąckowiak byli gwiazdami koncertu charytatywnego na rzecz Maksa Michalczuka. Między
innymi dzięki ich wspaniałemu występowi w Sławieńskim Domu Kultury, organizatorom udało się zebrać blisko
30 tys. zł na urządzenie, które pozwoli 4,5 letniemu chłopcu na zrobienie pierwszych samodzielnych kroków. Na
zdjęciu od lewej: Wiesław Lebioda, Sławomir Wruszczak, Halina Frąckowiak, Józef Wilk, Izabella Sozańska - Majchrzak, dyrektor SDK, Dariusz Kalinowski, Jerzy Mieszczyński, Krzysztof Ciuła oraz Henryk Zabrocki.

22 listopada 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Polanowie odbył
się uroczysty apel poświęcony
propagowaniu życzliwości z okazji „THE WORLD HELLO DAY”.
Jest to Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Członkowie kółka wokalnego przedstawili historię powstania tego dnia. W radosny nastrój
wprawiły nas piosenki zaśpiewane
przez młodych artystów. Na koniec
każdy uczestnik imprezy otrzymał

znaczek z uśmiechniętą buźką, by
pamiętać o serdeczności w codziennych kontaktach. Dostaliśmy
także zadanie, by pozdrowić 10
napotkanych osób. Apel przygotowały nauczycielki naszej szkoły:
p. M. Ziemiańska i I. Augustyn.
Pamiętajmy, że warto być dla siebie miłym i życzliwym. To nic nie
kosztuje, a może zdziałać bardzo
wiele. UŚMIECHAJMY SIĘ!!!
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