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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

95. rocznica odzyskania
niepodległości

Inaczej niż w ubiegłych latach, bo z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, obchodzono w Polanowie, Narodowe Święto Niepodległości. Po mszy w miejscowym kościele, główną uroczystość na Placu uświetniło wręczenie
medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla tych, którzy wychowali wielu synów służących w wojsku.
Fotoreportaż na stronie
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Gmina Polanów

Ekologia - wspólna sprawa

O kolejnej zbórce elektrośmieci

Czytaj na strona 3
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Polanów

O parach, które przeżyły wspólnie 50 lat

O wielkim wydarzeniu kulturalnym jakim był koncert muzyków Filharmonii Koszalińskiej Czytaj strona

Ich miłość jest wzorem Niezapomniany koncert

Czytaj strona 4 i
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Okolo godz. 14:00 na rynku Miejskim w Polanowie
odbyły się uroczyste wręczenia odznaczeń i wyróżnień, między innymi
dla rodziców żołnierzy.
Medale „Za Zasługi dla

Obronności Kraju” otrzymali:
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”Teresa i Marian Ciecierscy z Rzeczycy Wielkiej
(3 synów), Halina i Feliks
Czachowscy z Bukowa

(3 synów), Krystyna i
Emilian Filipek z Żydowa (3 synów), Elżbieta
i Jan Hutman z Krągu (3
synów), Danuta Pytlińska z Garbna (3 synów),
Jadwiga Sadakowska z
Kościernicy (4 synów),

Janusz Zasada w imieniu
rodziców z Polanowa (3
synów), Zygmunt Wastowski z Bukowa (3 synów).
Złoty Medal „Za Zasługi
dla Obronności Kraju” Maria i Marian Gabrysiak

ze Świerczyny (5 synów),
Anna Wróbel z Polanowa
(5 synów).
Na zakończenie ulicami
Polanowa przy dźwiękach
orkiestry dętej przeszła
defilada wojskowa.
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Uroczyście otworzyli zmodernizowaną remizę

W uroczystym otwarciu uczestniczyły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych OSP.

10 listopada mszą świętą
za ojczyznę o godz. 12:30
w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
w Polanowie rozpoczęły
się uroczystości związane
z 95 rocznicą odzyskania
niepodległości.

www.polanow.pl

Wielkie święto obchodzili
polanowscy strażacy w
minioną sobotę: przy
ulicy Magazynowej 11
odbyła się uroczystość
otwarcia zmodernizowanej i rozbudowanej remizy Ochotniczej Straży

Pożarnej w Polanowie.
Święto to zbiegło się z 105
rocznicą istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej na
terenie Polanowa.

bojowego nowo zakupionego samochodu ratowniczogaśniczego.
Projekt inwestycyjny polegający na rozbudowie remizy
OSP dofinansowany został
Oficjalne otwarcie połączo- za pośrednictwem
Darno z włączeniem do podziału łowskiej Lokalnej Grupy

Generał Marek Kowalski i Łucja Szkołuda ochrzcili nowy wóz bojowy

Rybackiej ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funuduszu Rybackiego w kwocie 1 mln zł.
Wartość inwestycji wyniosła
1,9 mln zł i była realizowana w okresie od czerwca
2012 roku do października

2013. Natomiast zakup no- i Wojewódzkiego Funduszu
wego samochodu o wartości Ochrony Środowiska i Go648.000 zł dofinasowano ze spodarki Wodnej w Szczeciśrodków: Gminy Polanów, nie oraz sponsorów.
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego PSP, Za(r)
rządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Gmina Polanów

Polanów

Wiekie wydarzenie kulturalne

Ekologia – wspólna sprawa

9 listopada w naszej gminie
pojemników do baterii, które
odbyła się druga zbiórka
przekazane zostaną do lokalelektrośmieci, podczas
nych sklepów, aby ułatwić
której zebrano 5,6 ton tych
mieszkańcom gminy pozbycie
odpadów.
się zużytego odpadu. Do zbiórW zbiórkę zaangażowany był ki przyłączyły się także kluby
już tradycyjnie klub ekolo- ekologiczne ze Szkoły Podstagiczny Power-Eko-Rangers ze wowej w Bukowie, Żydowie
Szkoły Podstawowej w Polano- oraz Zespołu Szkół Publiczwie. Działalność naszego klu- nych w Polanowie.
bu wsparta została finansowo - Wszystkim zaangażowanym
z projektu „Działaj Lokalnie” w zbiórkę elektrośmieci serkwotą 3660 zł, pieniądze te decznie dziękuję - mówi Piotr
przeznaczone są na działalność Górniak, zastępca burmistrza
klubową oraz marketingową. Polanowa.
(r)
Z pozyskanych funduszy zakupiliśmy między innymi 20

Polanów

Zdrowie najważniejsze
Długo będą mieszkańcy
Polanowa wspominali, zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej, koncert pt.
„Przeboje muzyki filmowej”
Koncertowali koszalińscy
filharmonicy a dyrygował
Ruben Silvy.
Solista Jerzy Karwowski
w zabawny sposób i z poczuciem humoru przeniósł

słuchaczy w świat muzyki
ze znanych filmów i seriali
min. : „Love story”, „Różowa pantera”, „Noce i dnie”,
„Czterdziestolatek” , „07
zgłoś się” . Całość poprowadził pan Andrzej Zborowski. Wydarzenie cieszyło się
ogromnym
zainteresowaniem mieszkańców gminy.

Koncert zorganizowali:
1. Filharmonia Koszalińska
2. Burmistrz Polanowa
3. Urząd Miejski w Polanowie
4. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
5. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w
Polanowie
6. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Polanowie
7. Zespól Szkół Publicznych w Polanowie

Tydzień dla Zdrowia to prozdrowotna akcja organizowana
na terenie gminy Polanów. W
jej ramach przeprowadzono
badania profilaktyczne polegające na profilaktyce rzadko
wykrywanych schorzeń tj. jaskra i cukrzyca.
Każdy uczestnik akcji otrzymał szeroką informację dotyczącą samokontroli, wczesnej
oceny tego typu schorzeń i
diagnostyki.

Akcję przeprowadził Zespół
Opieki Zdrowotnej w Polanowie - pielęgniarki środowiskowo - rodzinne przy wsparciu firmy farmaceutycznej
POLPHARMA ze Starogardu
Gdańskiego w następujących
miejscowościach:
Jacinki,
Rzeczyca Wielka, Kościernica
i Gołogóra.
Z tej formy profilaktyki skorzystało ponad 100 osób.
(r)

4

www.polanow.pl

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Listopad 2013

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Listopad 2013

Wydarzenia

www.polanow.pl

5

Ich miłość jest wzorem dla młodych pokoleń

Łucja i Benedykt
Kaszakowie

Krystyna i Aleksander
Kot

Zakład przekazał synowi najmłodszy syn państwa
przechodząc na emeryturę Majcher – Mieczysław. Dwa
w 2001 roku. Mają 3 dzieci: lata później w tej samej miejIrena Fleran, z domu Zieliń- Ewę, Grzegorza i Elżbietę scowości na świat przyszła
oraz 5 wnucząt: Katarzynę, Józefa Kowalczyk.
ska
Annę,
Magdalenę, Tomasza W 1947 roku, kiedy MieUr. 01.03.1945 – Przybyszeczysław miał 4 lata rodzina
i Mateusza.
wo k/Ciechanowa
Majcher osiedliła się w PoSzkoła podstawowa: RadoKrystyna i Aleksander lanowie, zajmując opustosław i Sławsko
Kot
szałe gospodarstwo. Tutaj
Szkoła średnia: technikum
Mieczysław spędził swoje
ekonomiczne w Szczecinku
Pan Aleksander rozpoczął dzieciństwo, skończył szkopracę w Państwowym Go- łę podstawową.
Jan Fleran
Ur. 21.01.1944 – Brzozie k/ spodarstwie Rolnym w Józefa Kowalczyk natomiast
Nowego Miasta Lubawskie- Rzeczycy Wielkiej w 1960 mieszkała w rodzinnych Soroku, zaś rok później w tym bowicach, ukończyła tam
go
Szkoła podstawowa: Rado- samym miejscu pojawiła szkołę podstawową, potem
się Pani Krystyna Zakrzew- kurs gotowania i pieczenia
sław i Sławsko
Szkoła zawodowa w Słup- ska. Wspólna praca i częste oraz kurs krawiecki.
sku – kierunek wulkanizacja rozmowy zbliżyły tę dwój- W 1961 roku Mieczysław
kę do siebie do tego stopnia, postanowił odwiedzić rodziZnają się od szkoły podsta- że 15 grudnia 1962 roku nę mieszkającą w Sobowiwowej, chociaż nie chodzili złożyli przysięgę małżeń- cach. Na weselu znajomych
do jednej klasy. Mieli wspól- ską w Kawczu. Z czasem, poznał swoją przyszłą żonę
ne grono przyjaciół i znajo- wraz z rozkwitem związ- Józefę. Ich ślub odbył się
mych, z którymi spędzali ku, na świecie pojawiły się po dwóch latach znajomocztery córki, które stały ści 21 września 1963 roku
wolny czas.
się oczkiem w głowie Pań- w Imielnie. Po ślubie PańSekrament małżeństwa:
26.12.1963 r. w Sław- stwa Kot. Jak to z dziećmi stwo Majcher zamieszkali
nie, ślub cywilny odbył się bywa, dziewczynki dorosły, w Polanowie, gdzie razem z
wyszły za mąż i sprawiły rodzicami prowadzili gospo21.12.1963 r.
Po ślubie mieszkali 2 lata w wielką niespodziankę. Pan darstwo.
Sławnie, potem 2 lata w Sła- Aleksander i Pani Krystyna W 1963 roku Mieczysław
woborzu, a od 1968 r. w Po- zostali dziadkami siedmiu podjął pracę w Cegielni
lanowie. Pani Irena do 1968 wnuczek i pięciu wnuków, a „Leśna Polana” w Polanoroku zajmowała się domem później pradziadkami dwoj- wie, po pracy pomagając
żonie i rodzicom w gospoi wychowaniem dzieci, póź- ga prawnucząt.
niej podjęła pracę w Gmin- Państwo Kot od 16 lat są na darstwie. Państwo Majcher
doczekali się czworga dzieci.
nej Spółdzielni, a od 1985 emeryturze.
Ich pierwsze dziecko – córroku pracowała w NadleJózefa i Mieczysław
ka Małgorzata przyszła na
śnictwie Polanów. Stąd przeMajcher
świat w 1964 roku, kolejszła na emeryturę z końcem
ne – syn Marek urodził się
2001 roku.
W
roku
1943
w
niewielw
1965 roku, następnie syn
Pan Jan prowadził zakład
kiej
miejscowości
SobowiGrzegorz
w 1970 roku. Po
wulkanizacyjny,
początpięciu
latach,
w 1975 roku,
ce
(obecnie
województwo
kowo w Sławoborzu, zaś
od 1968 roku w Polanowie. świętokrzyskie) urodził się na świecie pojawiła się najIrena i Jan
Fleranowie

młodsza córka Wioleta.
Państwo Majcher wychowując dzieci borykali się z
trudnościami dnia codziennego. Wychodzili z założenie, że dom musi zapewnić
wyżywienie i dać bezpieczną codzienność rodzinie,
W związku z tym, oprócz
ciężkiej pracy w gospodarstwie, Mieczysław starał się
zapewnić byt rodzinie pracując nadal zawodowo. Po
Cegielni „Leśna Polana” kolejnym zakładem, w którym
przepracował kilkanaście
lat była Spółdzielnia Kółek
Rolniczych w Polanowie,
następnie POHZ Świerczyna i Cegielnia „Srebrzenica”.
Od roku 2003 otrzymuje
świadczenie emerytalne.
Józefa Majcher pierwsze 15
lat małżeństwa poświęciła
wychowaniu dzieci i pracy w
gospodarstwie. W 1978 roku
rodzina przeprowadziła się
do otrzymanego od SKR Polanów mieszkania w nowo
wybudowanym bloku na
osiedlu Mariańskie Wzgórze. Rodzice Mieczysława
przekazali gospodarstwo na
rzecz Skarbu Państwa, otrzymując w zamian emeryturę.
W tym samym roku Józefa podjęła pracę w Kiosku
„Ruch” Koszalin. Z powodu
problemów zdrowotnych w
1995 roku otrzymała rentę
zdrowotną, następnie świadczenie emerytalne.
Ich wspólne życie bywało
różne, raz wesołe, innym
razem smutne. Doczekali
się siedmiorga wspaniałych
wnucząt. Teraz po prostu

Luba i Bogdan
Surówka
cieszą się codziennością najbliższych. Celem małżeństwa jest jedność w dobrej
i złej doli. Nie sztuką jest
pokochać, sztuką jest w tej
miłości wytrwać. Państwu
Majcher się to udało. Te
wspólne 50 lat to symbol
wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń, wstępujących
w związki małżeńskie.
Łucja i Benedykt
Kaszakowie
Łucja z domu Ślizewska,
córka pierwszych powojennych mieszkańców Kościernicy, gospodarza wieloletniego radnego i sołtysa. Po
otwarciu Ośrodka Zdrowia
w Kościernicy 24 listopada
1964 roku, pracowała jako
asystentka
stomatologiczna. W 1991 roku przeszła
na emeryturę ale nadal pracowała na niepełnym etacie
przez wiele lat.
Benedykt w 1954 roku
otrzymał nakaz pracy i zaczął pracować w Kościernicy jako nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej.
Po trzydziestu dwóch latach
pracy przeszedł na emeryturę, pracował nadal jako nauczyciel przez wiele lat na
niepełnym etacie.
Poznali się w 1954 roku, ślub
cywilny wzięli 6 lipca 1957
roku. Dochowali się czworo
dzieci: córka i trzech synów,
czworo wnucząt i trzech pra-

Józefa i Mieczysław
Majcher

Irena i Jan
Fleranowie
wnuków.
Stefania i Miron
Kierkoszowie
Pani Stefania Kierkosz, z
domu Polechońska ma 75
lat. Pan Miron Kierkosz ma
79 lat.
Oboje urodzili się w miejscowości Wojtkówka, w
obecnym powiecie przemyskim. Do Żydowa Pani
Stefania przyjechała w 1947
roku wraz z rodzicami, zaś
Pan Miron w latach 50-tych.
Poznali się dopiero po powrocie Pana Mirona z wojska w 1957 roku. Miejscem
spotkania była biblioteka, w
której pracowała Pani Stefania. Oboje występowali w
zespole teatralnym, razem
rozpoczęli naukę w zaocznej
szkole średniej. I tak przyjaźń zmieniła się w miłość.
Jej przypieczętowaniem był
ślub 9 listopada 1963 roku.
Na początku urodziła się córeczka, która niestety zmarła
przeżywszy zaledwie pół
roku. Zaś w latach 1966 i
1968 rodzą się synowie. Pan
Kierkosz początkowo zmieniał miejsca pracy, jednak
w 1968 roku podjął pracę w
elektrowni w Żydowie i tam
doczekał emerytury, na którą
przeszedł w 1994 roku. Pani
Stefania Kierkosz cały czas,
tj. przez 38 lat pracowała w
bibliotece.
Obaj synowie Państwa Kierkosz skończyli studia. Państwo Kierkoszowie mają
czworo wnucząt.

Maria i Zbigniew
Rygielscy

jako pilarz w Nadleśnictwie
Polanów. Obecnie jest na
emeryturze. Jego hobby to
Maria Rygielska z domu wędkarstwo.
Palikowska urodziła się pod Państwo Rygielscy mają trzy
koniec II wojny światowej wnuczki, lada chwila urodzi
10 lutego 1945 r. w miejsco- się czwarta. Najstarsza Iga
wości Malewice w dawnym jest już studentką.
woj. białostockim. Pod koLuba i Bogdan
niec 1950 roku przyjechała
Surówka
z rodziną do Polanowa. Tu
się wychowywała, ukończyła szkołę i poznała swojego Spotkali się przypadkowo
męża Zbigniewa, który uro- pod pięknym zabytkowym
dził się przed wojną w sierp- pałacem, otoczonym bajkoniu 1938 roku koło Torunia. wym, bujnym parkiem.
Oboje pochodzą z wielo- Luba – świeżo upieczona
dzietnych rodzin. W 1955 absolwentka Liceum Pedaroku zginął śmiercią tragicz- gogicznego w Świdwinie.
ną ojciec Marii.
Poznali się w Polanowskim
Domu Kultury na zabawie
tanecznej, gdzie Zbigniew
grał na gitarze i pięknie śpiewał.
Ślub cywilny zawarli 16 lutego 1963 roku w USC w
Polanowie. Z tego związku
urodził się syn Janusz, który
jest nauczycielem w polanowskiej szkole. Po ośmiu
latach na świat przyszła córka Joanna, która mieszka w
Szczecinie, gdzie prowadzi
zakład kosmetyczny. Maria
przez kilka lat pracowała
w Sławnie, ze względu na
chorobę przeszła na rentę inwalidzką. Zajmowała
się prowadzeniem domu
i wychowywaniem dzieci
w okresie letnim prowadzi
skup runa leśnego. Natomiast Zbigniew, to artystyczna dusza, pięknie śpiewał i
malował, imał się różnych
zawodów. Ostatnio pracował

Stefania i Miron
Kierkoszowie
Bogdan – aktywista kulturalno-oświatowy, księgowy
w odległej miejscowości.
Kierowani gorącym uczuciem w tym samym roku
1963 zawarli związek małżeński w Białogardzie (26
października).
Zbyt duża odległość i kłopoty z dojazdem zmusiły
młodego małżonka do gorączkowych
poszukiwań
odpowiedniego „gwizdka”.
Wkrótce Żydowo okazało
się wymarzoną przystanią na
długie lata. To najpiękniejsza na świecie miejscowość
z nietypową szkołą i mieszkaniami dla nauczycieli.

Młoda nauczycielka Luba
systematycznie podwyższała
swoje kwalifikacje, kończąc
Studium Nauczycielskie w
Kołobrzegu, a w następnych
latach studia magisterskie na
filologii polskiej w Słupsku.
W trakcie pracy pedagogicznej powierzono jej funkcję
dyrektora szkoły, którą pełniła przez 20 lat, do momentu przejścia na emeryturą. Za
wyróżniającą się pracę dydaktyczną i wychowawczą
otrzymała Nagrodę Ministra
Oświaty i Wychowania oraz
Złoty Krzyż Zasługi.
W pracy dzielnie wspierał ją
mąż – Bogdan, wychowując

Maria i Zbigniew
Rygielscy
dwójkę dzieci – Januszka
i Alę oraz pomagając żonie
w sprawach technicznych
szkoły.
W tym samym czasie pracował przy budowie elektrowni w Żydowie, pełniąc funkcję głównego magazyniera,
następnie w Państwowym
Przedsiębiorstwie Rolnym
jako kierownik zaopatrzenia,
a w latach następnych był
zaopatrzeniowcem w SKR
Polanów.
Największą
radością
i
wsparciem dla jubilatów jest
najbliższa rodzina, z którą
utrzymują bliskie kontakty.
Niedzielne obiady z dziećmi

i wnuczkami, Igą i Mają, to
już wieloletnia tradycja.
Iga, starsza wnuczka, studiuje weterynarię w Berlinie, a
młodsza Maja jest uczennicą
II LO im. W. Broniewskiego w Koszalinie. Dla nich
Żydowo kojarzy się zawsze
z domem rodzinnym, tu się
urodziły i wychowały.
Obecnie Luba i Bogdan Surówka od wielu lat przebywają na emeryturze, ciesząc
się dobrym zdrowiem oraz
miłością bliskich i pomocą
przyjaciół.
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Bukowo

Święto Niepodległości

Szkolne sprawy Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Listopad 2013
Polanów

Żydowo

Przedszkolakiem
fajnie być

Nasza stypendystka Poldanoru

Po raz pierwszy w Szkole
Podstawowej im. Jana
Pawła II w Żydowie odbyło
się ,,Pasowanie na Przedszkolaka”.

8 listopada w Szkole Podstawowej w Bukowie odbył się apel poświęcony 95
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

uroczystym dniu, który jest
symbolem miłości Ojczyzny,
walki o wolność, symbolem
wiary i zwycięstwa, społeczność uczniowską obowiązywał strój galowy z białoW rocznicę święta naszej czerwonymi kotylionami. W
Ojczyzny uczniowie obej- sali sportowej dominowały
rzeli część artystyczną w symbole narodowe: hymn
wykonaniu koleżanek i ko- państwowy, flaga i godło
legów z klasy V-ej. W tym narodowe.

Serdecznie zapraszamy

Rodziców na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami
przedmiotów w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie na
ulicy Gradowe Wzgórze 5, dnia 12 grudnia 2013 roku, tj. w
czwartek od godziny 15:30- 17:30.
Jednocześnie zapraszamy na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w holu szkoły tego samego dnia od godz. 15:00.
Na kiermaszu będzie można podziwiać i nabyć przedmioty w
całości wykonane przez uczniów ZSP w Polanowie: stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, aniołki, biżuterię, ciasto.
zespół ds. promocji ZSP

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

W obecności licznych gości
5 i 6 – latki z oddziału przedszkolnego
zaprezentowały
program artystyczny, który
został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Po skończonej
części artystycznej, uroczystego pasowania dokonała dyrektor Katarzyna Filipowicz,
po czym życzyła dzieciom samych miłych chwil w przedszkolu. Do życzeń przyłączyli
się goście, przekazując na ręce
wychowawczyni torby pełne
słodyczy. Chcąc podkreślić
wyjątkowość uroczystości i
sprawić, aby wszyscy poczuli
się częścią wydarzenia, goście
i rodzice odrysowali na kolorowych kartkach swoje dłonie
,następnie wycięli je i podpisali, a na koniec przyczepili
na naszym przedszkolnym
drzewie, które specjalnie na
tę okazję wykonał tata Zacharego – Jarek Kierkosz z pomocą taty Łukaszka – Witka
Grobelnego. Mamy i babcie
również stanęły na wysokości zadania piekąc przepyszne
ciasta.
Anna Borsuk

Dzieci
z Polanowa
- kolegom
z Filipin!

W Szkole Podstawowej
w Polanowie dobiegła
końca akcja "Nie bądźmy
obojętni" mająca na celu,
zebranie środków finansowych dla poszkodowanych
przez tajfun na Filipinach.

Członkowie
Samorządu
Uczniowskiego w ciągu jednej godziny lekcyjnej zebrali
imponującą kwotę 1330,80
zł, 30 euro i 30 eurocentów
co po wymianie euro dało
kwotę 1455,73 złotych.
Hojność społeczności szkolnej przerosła nasze najśmielsze oczekiwania!
Z radością przekażemy zebrane pieniądze na konto
Polskiej Akcji Humanitarnej
Janiny Ochojskiej S.O.S dla
Filipin.
Dziękujemy dzieciom, że z
dobroci serc podzieliły się
tym, co miały. Dziękujemy też rodzicom naszych
uczniów, którym nie jest
obojętny los pokrzywdzonych ludzi.
Cieszymy się, iż do akcji
ofiarnie przyłączyli się dyrekcja szkoły, wszyscy nauczyciele oraz pracownicy
naszej placówki od administracji poprzez panie sprzątaczki, kucharki, konserwatorów po pracowników
ochrony.
Wszystkim razem i każdemu ofiarodawcy z osobna w
imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Pietras

Pochodząca z Polanowa Angelika Londal, studiująca na
Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu, została
stypendystką, działającej w
Nacławiu firmy Poldanor SA.
Po raz kolejny firma ta przyznała Stypendia NaukowoSocjalne Poldanor SA. Została jedną z 10 wybranych
spośród 30 osób, których
wnioski wpłynęły do komisji stypendialnej. Uroczyste
wręczenie stypendiów wraz
ze zwiedzaniem obiektów

spółki odbyło się 23 listopada br.
Poldanor SA przyznaje Stypendium Naukowo-Socjalne
na okres jednego semestru w
wysokości 200 zł miesięcznie
. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci
osiągający dobre wyniki w
nauce i jednocześnie będący
w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium ma na celu
wyróżnić i wesprzeć zdolną
młodzież, a także promować

kierunki rolnicze. Pozwala
ono także dotrzeć do studentów i uczniów z informacja o spółce i zachęcić tych
najlepszych do nawiązania
współpracy z Poldanor SA.
Studentom i uczniom daje
to możliwości praktycznego
poznania zagadnień, z którymi spotykają się w szkole
i na zajęciach. Poldanor SA
dzięki stypendium będzie
mógł budować relacje z najzdolniejszymi jeszcze zanim
wejdą oni na rynek pracy.

Rozmaitości
Teresa Kucharska – Wspomnienie
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…Wielkieś nam uczyniła pustki w domu naszym
Nasza droga Tereso tym zniknieniem swoim…

Z wielkim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci Teresy
Kucharskiej, jednej z najwybitniejszych postaci życia społecznego i kulturalnego gminy
Polanów.
Teresa Kucharska przybyła na
Pomorze zaraz po ustaniu działań wojennych. Współuczestni-

czyła w tworzeniu w Polanowie
polskiej administracji i instytucjonalności. Podjęła się iście
pionierskich zadań. To pod jej
kierunkiem powstawały pierwsze polskie instytucje oświaty i
kultury. W roku 1946 - we wrześniu - z jej inicjatywy uroczyście
otwarto Bibliotekę Publiczną,

pierwszą polską instytucję kul- życie i pracę. To tu pozostawiła
tury na Ziemi Polanowskiej, któ- po sobie ogrom pracy i znaków
rą sama prowadziła przez jakiś czasu. W październiku 2011 r.
czas, społecznie. W 1948 r. zo- podczas otwarcia obecnej siestała powołana do pracy w magi- dziby Biblioteki była gościem
stracie, w którym jako sekretarz honorowym podkreślając, że
gminy, przepracowała ponad „doczekała spełnienia życiowych
trzydzieści lat. Mimo zawodo- pragnień – pięknego, nowoczewych obowiązków aktywnie snego i europejskiego Polanowa
uczestniczyła w życiu codzien- – Polanowa z jej marzeń”. Zanym Biblioteki, angażując się w wsze emanowała skromnością,
różne akcje promujące czytelnic- ogromną kulturą osobistą, wytwo. Otwierała wystawy z okazji rozumiałością i dobrą radą. Do
obchodów Dni Kultury Oświaty ostatnich dni swojego życia była
Książki i Prasy, brała udział w aktywną czytelniczką. Ostatnie
spotkaniach jubileuszowych Bi- książki wypożyczyła – dosłowblioteki. W latach osiemdziesią- nie – kilka dni przed swoim
tych była założycielką Ligii Ko- odejściem…
biet Polskich w Polanowie oraz Odeszła od nas postać szczególZespołu śpiewaczego „Wrzosy”, na. Osoba wielce zasłużona dla
który działa nieprzerwanie do miasta i gminy Polanów. Swoją
dzisiaj, a w ubiegłym roku ob- społeczną działalnością na rzecz
chodził trzydziestolecie istnienia. rozwoju i upowszechniania kulPani Teresa przez całe życie pi- tury wniosła osobisty wkład w
sała wiersze - niestety nigdy nie rozwój gminy Polanów i trwale
wydane, przepojone ogromnym zapisała się w kartach jej histouczuciem do ludzi, do bliskich rii.
do przyjaciół, do miejsc, w których żyła – słowem do Polanowa.
Nie umiera ten ,
To z naszym miastem związała
kto trwa w sercach
się – jak mówiła – „na dobre i na
i pamięci naszej
złe”, to jemu poświęciła swoje

Żydowo
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odbędzie się 13.12.2013r. (piątek) o godz. 9.00
w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu w Polanowie ul. Polna 4.
Zgłoszenia należy składać na karcie zgłoszeń w POKiS do
05.12.2013r.
Szczegółowe informacje POKiS, tel. 94 3188 374, 94 3188 229

Polanów

Franklin – bajkowe spotkania Spotkanie
z poetą

Uczniowie klasy I i III LO
wraz z polonistami spotkali
się z Piotrem Chrzczonowiczem, poetą i wykładowcą
Politechniki Koszalińskiej.
Poeta mieszka obecnie w Kołobrzegu, jednak czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym
Koszalina. Autor odczytał kilka swoich wierszy z różnych
tomików. Ich tematyka była
przeróżna, jednak przekazy w
nich zawarte okazały się ponadczasowe. O twórczości gościa ciepło wypowiadał polski
językoznawca Jan Miodek.

Polanów

Zagrać każdy może

Krystyna Grzelka

Jesienne nastroje
i przeboje przedszkolaków
W ramach realizowanego projektu z Działaj Lokalnie VIII
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności pn. „Jesienne nastroje, jesienne przeboje, jesienne
kolory, jesienne wzory. I niech
tam leje, niech tam wieje, ja się
bawię, ja się śmieję...”w auli Polanowskiego Ośrodka Kultury i
Sportu odbyło się spotkanie integracyjne przedszkolaków z Gminy Polanów, Gminy Malechowo,
Gminy Kępice. W uroczystości
łącznie udział wzięło 262 dzieci
z Bukowa, Lejkowa, Nacławia,
Żydowa i Warcina. Spotkanie

obejmowało trzy konkursy:
Konkurs plastyczny pt. „Jesienne pejzaże”, Konkurs muzyczny
pt. „Jesienne nutki” i Konkurs
plastyczno-techniczny pt. „Jarzynowy, leśny ludzik”. Ozdobą
uroczystości była jesienna dekoracja przedstawiająca las, dary
ogrodu jesiennego, kolorowe
liście drzew. Bardzo dziękujemy
sponsorom nagród i POKiS-owi
za udostępnienie sali, a także
oprawę muzyczną w wykonaniu
pana Wiesława Lebiody.
Elżbieta Sekuła, Anna Bosak

Bukowo
W filii bibliotecznej w Żydowie odbyło się drugie spotkanie z cyklu comiesięcznych spotkań
dla dzieci z oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Żydowie. Uczniowie wysłuchali
kolejnej przygody małego żółwika - Franklina pt. "Franklin mały bałaganiarz".

Nasze sukcesy

Mój Kościół Na Pomorzu

W trosce o rozwój talentów naszych uczniów,
Szkoła Podstawowa w
Polanowie otwiera swoje
podwoje nawet w soboty.
Z inicjatywy opiekunek grupy teatralnej „Revel” w sobotę, 16 listopada, odbyły
się warsztaty recytatorskoteatralne. Zajęcia poprowadził, znany już młodym artystom aktor, pan Mirosław
Gliniecki, dyrektor Teatru
Stop z Koszalina. Spotkanie
z panem Mirkiem, to oprócz

cennych wskazówek i no- możliwe było przeprowawych doświadczeń scenicz- dzenie sobotnich warsztanych ,doskonała zabawa. tów oraz panu Mirosławowi
Instruktor potrafi rozruszać Glinieckiemu za poświęconawet największego smu- ny czas i zajęcia, które na
tasa i z każdego uczestnika długo pozostaną w pamięci
wydobyć to, co najlepsze dzieci.
(często ukryte za ścianą Jednocześnie liczymy na
kompleksów i zahamowań). hojność darczyńców, dzięki
Podczas zajęć uczniowie którym takie pozalekcyjne
poznali tajniki pięknej re- zajęcia wpiszą się na stałe
cytacji oraz uatrakcyjnili do planu pracy tej prężnie
przedstawienie, nad którym działającej grupy teatralnej
aktualnie pracują.
„Revel”.
Katarzyna Poletajew
Serdecznie
dziękujemy
Joanna Tumanik
Sponsorowi, dzięki któremu

Na tegoroczny Jubileuszowy
X Konkurs Plastyczny dla
Dzieci i Młodzieży "Mój kościół na pomorzu" wpłynęło
1308 prac.

Było to 565 w dziedzinie rysunku i grafiki, 253 w dziedzinie
malarstwa, 410 w technice mieszanej i 80 przestrzennych prac
plastycznych. Napłynęły z kilkuset szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z terenu
całej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W każdej dziedzinie
nagrodzono 12 prac. Wystawa
zwycięskich prac konkursowych eksponowana była w słupskim kościele św. Maksymiliana
Kolbego w dniach 13 - 27 października w ramach słupskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Jedną z laureatek konkursu została Aleksandra Pieńkowska.
Uroczyste zakończenie Jubileuszowego X Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
"MÓJ KOŚCIÓŁ NA POMORZU" i wręczenie dyplomów i
nagród laureatom odbyło się w
słupskiej świątyni św. Maksymiliana Kolbego w sobotę 26
października.

Bajka ta opowiada o Franklinie
który potrafi już samodzielnie
zrobić mnóstwo rzeczy, jednak
jest coś, z czym Franklin nie
umie, albo raczej nie chce sobie poradzić. Chodzi o bałagan
w jego pokoju. Opowieść ta
pomaga zrozumieć dzieciom,
że bałagan w pokoju bardzo
utrudnia życie, zwłaszcza, kiedy koniecznie potrzebujemy
coś w nim odszukać ale uczy
również jak w łatwy sposób
można zaprowadzić porządek.
To świetna książka dla tych
dzieci, które mają problem z
utrzymywaniem porządku wokół siebie i nie do końca rozumieją po co w ogóle sprzątać.
Po wysłuchaniu bajki dzieci
szczegółowo opowiadały na
zadawane pytania, kolorowały ilustracje, układały puzzle
i zapoznawały się z innymi
książkami z tej serii. Podczas
zajęć dzieciom oczywiście
towarzyszył zielony kolega,
który przywitał się z każdym
przedszkolakiem.
Alicja Piasecka

Halloweenowe spotkanie z książką

Dużą niespodziankę sprawiła biblioteka najmłodszym dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Bukowie
przygotowując halloweenowe spotkanie z książką.

bliotekę i książki o duchach w specjalnie przystrojonej
z serii ”Kapitan Fox” „Fran- bibliotece witały wchodząklin”, „Scooby-Doo,” „Pirat cych dynie, pająki, i duchy
Patch” itp. Dzieci przyszły za, które przebrały się bina spotkanie w wykonanych bliotekarki. Podczas wizywcześniej przez bibliotekę ty wypożyczono ponad 40
maskach „Duszek –Dyniu- książek.
Tekst i zdjęcia:
Promując w ten sposób bi- szek”. Od samego progu
Biblioteka w Bukowie
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Nastrojowo i lirycznie o Osieckiej…
W Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie odbył się kolejny
wieczór poezji.
W pięknej jesienno-romantycznej
scenerii, przypominającej Cafe
Sułtan na warszawskiej Pradze,
gdzie lubiła przebywać Agnieszka
Osiecka, czytaliśmy jej utwory i
śpiewaliśmy piosenki z jej tekstami. Motywem przewodnim spotkania był utwór „Dajmy zaskoczyć
się miłości…”. Oprócz wspólnego śpiewania, była też recytacja
wierszy i możliwość zapoznania
się z najnowszą książką Agnieszki
Osieckiej -„Dzienniki 1945-1950”.
Wśród sympatyków jej poezji byli
nauczyciele, rodzice, uczniowie,
mieszkańcy Polanowa i zespół „5
S”, który w szczególny sposób
wzbogacił swoim repertuarem nasz
program.
Mariola Parszczyńska

Krytno

Wspólnymi siłami ogrodzili cmentarz
Mieszkańcy Krytna, namówieni przez miejscowego sołtysa i radę sołecką, postanowili wziąć
sprawy w woje ręce i
ogrodzić tutejszy cmentarz. W ciągu kilku pogodnych dni października, wykonali wykop pod
słupki oraz wstawili je, a
następnie założyli nową
siatkę. Teraz miejsce pochówku jest dobrze odgrodzone od otoczenia.
Gratulujemy.
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