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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
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Wielkie nieszczęście dotknęło kilka rodzin z Bukowa. W środę 14 marca, w pożarze, który wybychł w tzw. Pałacu, stracili cały dorobek życia. Na pomoc
pogorzelcom, od razu ruszyły władze gminy. Tragedia spowodowała, że polanowska społeczność wykazała się wielką empatią. Spontanicznie zorganizowane zbiórki i inne inicjatywy świadczą o wielkim sercu mieszkańców polanowskiej ziemi. Wewnątrz numeru szerzej omawiamy tragedię, która dotknęła
bukowian oraz działania władz i mieszkańców, którzy pośpieszyli im z pomocą. Na zdjęciu powyżej fragment Charytatywnego Maratonu Zumba Fitnes
zorganizowanego dla pozyskania środków dla pogorzelców.
Czytaj str 4 i 5
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Gmina Polanów

Polanów

Wydarzenia

cjach. Najczęściej, do zdarzeń wyjeżdżali druhowie
z Polanowa (455 razy).
Żydowo brało udział w
120 akcjach, a Nacław w
92. Polanowscy strażacy
mogą pochwalić się całkiem niezłym sprzętem.
Na wyposażeniu jednostek jest 9 wozów bojowych, w tym 1 ciężki, 4
średnie oraz 3 lekkie.

Polanowskie OSP nie prowadzą działalności gospodarczej.
Funkcjonowanie zapewniają im dotacje na ochronę
przeciwpożarową
ponoszone przez Urząd
Miejski w Polanowie,
darowizny (np. z Nadleśnictwa Polanów) oraz
dofinansowanie z zarządu
krajowego OSP.

Ruszył Program 500+. W
gminie Polanów został
poprzedzony, organizowanymi przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej,
konsultacjami z mieszkańcami podczas których przyszli
beneficjenci projektu mogli
uzyskać szczegółowe informacje i zapoznać się z wnioskami
jakie należy złożyć oraz zapytać o szczegóły projektu 500+.

Planowana zbiórka odpadów 2016

Zenon Dropko – prezes, Magda Galicka – wiceprezes, Mirosław Hojko – wiceprezes, Bogumił Badurak
– sekretarz, Andrzej Sznyter – skarbnik oraz Grzegorz
Szkołuda – Komendant Gminny OSP – podczas walnego zgromadzenia członków Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Polanów wybrano władze organizacji
na następną kadencję.

Obrady, podczas których
podsumowano kadencję
2011 – 2015, odbyły się
w nowej remizie polanowskiej straży pożarnej.
Uczestnicy
reprezentowali 91 członków zrze-

Gmina Polanów

Kontrolują czystość
Ruszyły kontrole nieruchomości pod względem czystości w
sołectwach Gminy Polanów w 2016 roku. Za sobą mają je
już mieszkańcy Bożenic, Bukowa, Domachowa, Chocimina
i Świerczyny. Mieszkańcy pozostałych miejscowości mogą
się spodziewać Strażników Gminnych (oni przeprowadzają
kontrole) w dniach według poniższego zestawienia.
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szonych w trzech jednostkach – Nacław, Polanów i
Żydowo.
W minionych czterech latach strażacy-ochotnicy z
tych jednostek aż 667 razy
brali udział w różnych ak-

Wielkogabarytowe
Możesz oddać: meble,
krzesła, fotele, tapczany, dywany, materace,
poduszki itp.

7 maja 2016r.
(sobota)
Szczegółowy harmonogram udostępniony
zostanie w terminie późniejszym.
Odbioru dokona firma
zewnętrzna.
14 maja 2016r.
(sobota)
Odbioru sprzed nieruchomości dokona PGK Koszalin.

Spotkanie konsultacyjne w Żydowie

Realizacja projektu rozpoczęła
się w 2013 roku poprzez zawarcie umowy dotacji z instytucją
pośredniczącą - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).
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Wysoka frekwencja, liczne pytania ze strony mieszkańców, a
także dziesiątki wypełnionych
na zebraniach wniosków pozwalają stwierdzić, że wysiłek
związany z organizacją spotkań
nie poszedł na marne.
Podmiotem zajmującym się w
gminie Polanów obsługą świadczeń wychowawczych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Spotkania z potencjalnymi beneficjentami prowadziła kierownik M-GOPS, pani
Małgorzata Popowicz, wraz z
pracownikiem panią Jadwigą
Bacic. Od 9 do 17 marca 2016 r.
odbyło się łącznie siedemnaście
takich spotkań w miejscowo-

ściach: Jacinki, Dadzewo, Na- Na te oraz inne zagadnienia
cław, Rekowo, Garbno, Kościer- odpowiedzi uzyskać można w
nica, Sowinko, Krytno, Bukowo, Dziale Świadczeń Rodzinnych i
Gołogóra, Żydowo, Bożenice, Funduszu Alimentacyjnego poKrąg, Rzeczyca Wielka, Cetuń, lanowskiego M-GOPS.
Chocimino, Polanów. Najwięk- Na miejscu można otrzymać
szą frekwencję odnotowano w wniosek o ustalenie prawa do
Rzeczycy Wielkiej, Polanowie świadczenia wraz z oświadczeoraz Nacławiu.
niem o dochodach (wymagane
Spotkania polegały na ogólnym tylko w przypadku starania się o
zaznajomieniu
mieszkańców świadczenie na pierwsze dziecgminy z programem, ponadto ko). Wnioski o świadczenie
pracownice M-GOPS udzielały wychowawcze wypłacane w raszczegółowych instrukcji odno- mach programu „Rodzina 500+”
śnie wypełniania wniosków. Ze- składać można do 1 lipca 2016
brania zamykało indywidualne r. Niezależnie od dokładnej daty
wypełnienie każdego wniosku.
złożenia wniosku w tym okresie,
W trakcie zebrań padały rozma- kwota wypłaconego świadczeite pytania – najwięcej wątpliwo- nia naliczana będzie od 1 kwietści dotyczyło kwestii świadcze- nia.
nia na pierwsze dziecko, które
według ustawy można otrzymać, - Dziękuję mieszkańcom za
jeśli dochód gospodarstwa do- zrozumienie naszego apelu
mowego w przeliczeniu na jed- - mówi Grzegorz Lipski, burną osobę nie przekroczy kwoty mistrz Polanowa. - Dziękuję
800 złotych, co prowadziło do też pracownikom M-GOPS
kolejnych pytań: kogo należy za przeprowadzenie cyklu
uznać za członka rodziny, jak spotkań, w efekcie których
potraktować świadczenia ali- 1 kwietnia, Program 500+ w
mentacyjne, kto otrzyma pie- naszej gminie został uruchoniądze w sytuacji, gdy rodzice miony sprawnie i bez zakłóceń.
dziecka wzięli rozwód?

Podsumowanie projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów”

���������� �������������� ���������������������������������
������������������ !"!��#$%&�'(��)����*!+

�'

3

Ruszyła realizacja Programu 500 +

Strażacy - ochotnicy wybrali władze

Elektryczne
i elektroniczne
możesz oddać: urządzenia chłodnicze,
lodówki, zamrażalki,
pralki, suszarki np.
do włosów, kuchenki
elektryczne, piekarniki,
odkurzacze, komputery,
drukarki, żelazka itp.

www.polanow.pl

Przyznana kwota dofinansowania
to ponad 3 mln zł., z czego samorząd ostatecznie wydatkował blisko
2,5 mln zł. Dotację przeznaczono
na wiele działań, mających na celu
zapewnienie osobom wykluczonym cyfrowo, dostępu do internetu
szerokopasmowego. Realizacja
wymagała dobrego zaplanowania
jak i sprawnego działania, które
wykonywał zespół projektowy.
Pierwszym ważnym elementem
było przeprowadzenie promocji (w
tym spotkania informacyjne), aby

OGŁOSZENIE

Informujemy, że Dyżur podatkowy
pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego
w Koszalinie pełniony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie (sala nr 11) w dniu
14 kwietnia 2016r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00
Ważne informacje:
W ramach dyżuru podatkowego Pracownicy Urzędu
Skarbowego umożliwią elektroniczne sporządzenie zeznania rocznego za 2015r. i jego wysłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji e-Deklaracje.
W związku z tym należy przygotować:
1) właściwy identyfikator podatkowy: PESEL lub NIP- jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem – PESEL lub
NIP małżonka;
2) wielkości (kwoty) niezbędne do wypełnienia zeznania,
m.in. przychód, koszty;
3) kwoty ulg i odliczeń np. kwotę poniesionych wydatków
z tytułu używania sieci INTERNET, wydatki rehabilitacyjne, PESEL dziecka (dzieci);
4) Nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego
jeżeli podatnik chce przekazać 1% podatku na OPP (wykaz dostępny na stronie www.mpips.gov.pl oraz www. edeklaracje.gov.pl);
5) kwotę przychodu z zeznania za 2014 (kopię zeznania
za 2014r.).
Serdecznie zapraszamy!!!

dotrzeć do jak najszerszej grupy publicznych, przedszkole, biblioteki, POKIS, Środowiskowy Dom
potencjalnych beneficjentów.
W sierpniu 2014 powołana Komi- Samopomocy w Krągu. Komputesja Rekrutacyjna zakwalifikowała ry wykorzystywane są w szczególdo projektu 240 gospodarstw do- ności podczas prowadzenia zajęć
mowych, z którymi gmina zawarła lekcyjnych przez dzieci i młodzież
umowy. Samorząd przekazał no- jak i do celów szkoleniowych.
woczesne zestawy komputerowe - Projekt oficjalnie zakończyliśmy
z oprogramowaniem i rocznym w listopadzie 2015r. Wydatkowaną
dostępem do internetu każdej z dotację (ok. 2,5 mln zł) rozliczyli240 rodzin, zupełnie bezpłatnie. śmy z powodzeniem w instytucji
Uczestnicy wcześniej zobowiązani dotującej. Aktualnie jesteśmy w
byli ukończyć kurs z obsługi kom- trakcie tzn. trwałości projektu. Do
putera, zorganizowany w ramach końca 2020 roku Gmina Polanów
projektu.
zapewniać będzie 240 rodzinom
Zakupiono łącznie 481 zestawów stały dostęp do internetu zupełnie
komputerowych, 261 drukarek. bezpłatnie – mówi Piotr Górniak,
W sprzęt doposażono również 27 Zastępca burmistrza.
jednostek tj. świetlice wiejskie,
szkoły podstawowe, zespół szkół

Polanów

Policja ujęła sprawców

Policja złapała sprawców
napadu na stację paliw
przy ul. Kolejowej
w Polanowie.

Krótko przed wieczorem
weszli oni do budynku stacji,
sterroryzowali ekspedientkę
i zażądali pieniędzy. Przerażona kobieta nie stawiała

oporu. Napastnicy
zabrali gotówkę i
uciekli. Ciężko
przestraszona
kobieta przez
dłuższy czas
nie
potrafiła
określić
jak
bandyci
wyglądali. Policja
sprowadziła
psa tropiącego,
ale nie podjął
on tropu. Po
trzech dniach
policjanci
z
Koszalina zatrzymali sprawców napadu.
- Na skutek szeroko rozwiniętych czynności operacyjnych i procesowych
funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Koszalinie

ustalili i zatrzymali w tej
sprawie czterech młodych
mężczyzn z gminy Polanów.
Wśród nich znajdowały się
trzy osoby nieletnie i jedna, która ukończyła 17 lat.
Wszyscy zatrzymani sprawcy przyznali się do popełnionego czynu i opisali, jaka
była rola każdego z nich w
dokonanym rozboju - mówi
Monika Kosiec, rzecznik
KMP w Koszalinie.
Policjanci przy dwóch z zatrzymanych znaleźli marihuanę. Znaleźli też skradzione
na stacji paliw pieniądze.
Wobec trzech osób Sąd Rodzinny w Koszalinie wydał
postanowienie o umieszczeniu ich w schronisku dla
nieletnich. Najstarszy - 17latek objęty został dozorem
policyjnym.
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Bukowo

Żywioł był tak nagły, że strażacy nie mieli, co ratować w
zamieszkałym przez pięć rodzin (20 osób) budynku wielorodzinnym. Mieszkańcy w
ostatniej chwili uciekli przed
pożarem, który prawdopodobnie rozpoczął się w kotłowni na
piętrze. Ogień błyskawicznie
rozprzestrzenił się obejmując
poddasze i dach, które spłonęły
doszczętnie. Jako pierwsi, do
pożaru dotarli strażacy OSP
Polanów. Gdy zorientowali się,
że niewiele zdziałają, wezwali
posiłki.
W gaszeniu ognia wzięli więc
udział strażacy z trzech powiatów: koszalińskiego (OSP
Polanów i OSP Żydowo oraz

PSP Koszalin), sławieńskiego - To oczywiście nie rozwiązuje
(OSP Ostrowiec, OSP Sule- sprawy. Na dziś mogę zapewnić,
chowo) oraz bytowskiego (wo- że nie zostawimy tych osób bez
jewództwo pomorskie). Nie- pomocy. Zdajemy sobie sprawę,
stety, nawet zmasowana akcja że stracili właściwie wszystgaśnicza na niewiele się zdała: ko, co mieli. Trwa szacowanie
ogień wyrządził ogromne straty. strat. Wiadomo, że mieszkanie
Mieszkańcy stracili wszystko. komunalne, które wynajmowaW niektórych przypadkach na- ła gmina, było ubezpieczone od
pożaru.
wet dobytek całego życia.
- To cud, że udało im się uciec Spalony budynek, tzw. „pałac”
- na gorąco mówi jeden z miesz- to dawne biuro byłego Pańkańców Bukowa. Po kilku stwowego Gospodarstwa Rolgodzinach ogień opanowano, nego. Po upadku PGR-u został
jednak 20 osób pozostało bez on przekazany Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
dachu nad głową.
Z pomocą pośpieszyły władze (obecnie ANR), która sprzedała
gminy, które zaoferowały tym- lokale mieszkańcom, gminie
czasowe lokum w miejscowej i spółdzielni mieszkaniowej.
Niektórzy z nich przeprowadziszkole podstawowej.
- Poszkodowani w pożarze li kosztowne remonty. Teraz nie
mogą liczyć na pomoc gminy - mają gdzie mieszkać.
mówił na gorąco Piotr Górniak,
(sim)
zastępca burmistrza Polanowa.

Nasze rozmowy:

Wspólnota jest po to,
aby pomagać...
Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa

- Pożar spowodował, że kilka
rodzin z Bukowa pozostało
bez dachu nad głową...
- Niestety, dotknęło ich
wielkie nieszczęście, i to w
okresie przedświątecznym.
14 marca 2016r. w wyniku
pożaru mieszkańcy wielorodzinnego budynku w Bukowie stracili dach nad głową
oraz cały dobytek. Jest to 5

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Zumba Fitnes i mecz dla Bukowa

Pożar zniszczył dorobek życia

Gwałtowny pożar zniszczył
tzw. „pałac” w Bukowie koło
Polanowa.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: marzec 2016

rodzin z dziećmi (20
osób), które znalazły
się w bardzo trudnej
sytuacji
życiowej.
Nie zostawiamy ich
bez pomocy. Od razu,
w tym samym dniu zapewniliśmy im pomoc
psychologiczną, doraźnie zabezpieczono
też potrzeby mieszkaniowe. Wszystkie
poszkodowane osoby
są pod opieką Gminy
Polanów i Miejsko–
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Polanowie, który
od razu wypłacił poszkodowanym specjalne zasiłki.
Jednak wsparcie z ramienia
instytucji jest kroplą w morzu potrzeb.
- Wobec nieszczęścia ludzie
się jednoczą...
- Nasi mieszkańcy w obliczu tragedii, wykazali, że
są wspólnotą gotową sobie

wzajemnie pomagać. Tragedia w Bukowie spotkała się
z bardzo szerokim odzewem
w całej gminie Polanów (i
nie tylko). Ludzie spontanicznie organizowali zbiórki, pomagają też w formie
rzeczowej. Nasze instytucje
wspomogły ich organizacyjnie. M.in. wyznaczając
punkty zbiórek czy tworząc
specjalne konto (razem z
Caritas Parafii Polanów)
- Co jeszcze można zrobić?
- Gmina stara się pomóc
kompleksowo. Jako burmistrz wystąpiłem z apelem
o pomoc do Premier, do Ministra Spraw Wewnętrznych,
do Wojewody. Apel skierowałem również do firm
i instytucji współpracujących z naszym samorządem.
Wszyscy starają się pomóc
w miarę swoich możliwości.
Za co wszystkim serdecznie
dziękuję.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Mieszkańcy gminy Polanów spontanicznie zorganizowali pomoc dla pogorzelców z Bukowa.

Pogorzelcy dziękują...
"Człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, lecz przez
to, czym umie się dzielić z
innymi”.
Te mądre słowa wspaniale odnoszą się do tragicznego wydarzenia z 14
marca 2016 r., kiedy to
doszczętnie spłonął budynek mieszkalny w Bukowie
koło Polanowa. Pięć rodzin
znalazło się bez dachu nad
głową. Jedna rodzina z
czworgiem dzieci uciekła
z płonącego mieszkania w
tym, co miała na sobie, czyli w przysłowiowych "skarpetkach". Ogrom tragedii i
rozpaczy był niewyobrażalny. Dorobek całego życia
niektórych rodzin, ogień
strawił w zastraszającym
tempie. Na szczęście poszkodowane rodziny nie pozostały same. Ludzie dobrej
woli, wrażliwi na krzywdę
potrzebujących szybko i
sprawnie włączyli się w organizację pomocy rodzinom.
W ciągu kilku dni pogorzelcy otrzymali to, co najpotrzebniejsze i niezbędne do
codziennego życia. Dlatego
też rodziny dotknięte nieszczęściem, z całego serca
dziękują wszystkim tym,
dzięki którym uwierzyli,
że istnieje bezinteresowna

pomoc i ludzka życzliwość.
Pogorzelcy wyrażają swoją
ogromną wdzięczność za
okazaną pomoc i wsparcie
ze strony władz samorządowych,  a w szczególności
Burmistrzowi Polanowa p.
G. Lipskiemu, kierownictwu
i pracownikom M-GOPS w
Polanowie, dyrekcji i pracownikom ZUK w Polanowie, księdzu J. Sosnowskiemu i wszystkim parafianom
składającym w kościołach
ofiary na tacę w niedzielę
palmową,
uczniom, ich
rodzicom i pracownikom
Szkoły Podstawowej w Bukowie za to, że dochód ze
sprzedaży wielkanocnych
ozdób i ciast przekazali na
zakup odkurzaczy i sprzętu AGD, który zakupili w
promocyjnych cenach dla
wszystkich rodzin, dzięki
uprzejmości
właściciela
sklepu RTV AGD w Polanowie p. Roberta Kądzieli
z Miastka, który przekazał
też od siebie dodatkowe
prezenty. Serdeczne podziękowania składają właścicielom sklepów z Polanowa i
okolicznych wiosek, którzy
wsparli potrzebujących w
tych pierwszych najtrudniejszych chwilach. Ogromne podziękowania należą

się wszystkim mieszkańcom sołectw, którzy bardzo
aktywnie uczestniczyli w
zbiórkach potrzebnych rzeczy i ofiarowali wszystko to,
co mogli. Nie tylko mieszkańcy okolicznych wiosek
wspomagali potrzebujących,
ale również mieszkańcy Polanowa, Koszalina i okolic
ofiarowali dużo wartościowych rzeczy, dzięki którym
pogorzelcom będzie łatwiej
żyć. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie też nie
zostawili swoich kolegów
i uczniów w potrzebie i
ofiarowali Im pomoc finansowo-rzeczową. Podziękowania należą się również
wszystkim strażakom, którzy pomagali ratować to, co
się dało i uczestniczyli w
akcji gaszenia budynku. Pogorzelcy z Bukowa jeszcze
raz wszystkim i każdemu
z osobna bardzo serdecznie dziękują za wszelką
okazaną pomoc rzeczową,
finansową oraz dokonywane wpłaty na konto bankowe, bo każda złotówka
jest dla Nich bezcenna.
,,Co ofiarowane ze szczerego serca, szczerym sercem
zostało przyjęte".

W sobotę, 2 kwietnia, w
hali widowiskowo-sportowej miał miejsce Charytatywny Maraton Zumba
Fitnes pod patronatem
Burmistrza Polanowa.
Celem imprezy było zebranie środków na rzecz rodzin
poszkodowanych w pożarze
w Bukowie Polanowskim.
Maraton
poprowadził
Grzegorz Trafny oraz zaprzyjaźnieni instruktorzy
Zumby. Swoje umiejętności
freestyle football zaprezentował Konrad Gorczyński
z Nacławia oraz ekipa Breakdance Pomorze Killers
z Polanowa. W przerwach
maratonu tanecznego odbyły się licytacje, które przeprowadził w-ce burmistrz
Piotr Górniak. Na rzecz pogorzelców udało się zebrać
2 400,00 zł.
Podobnie, podczas meczu
Gryf Polanów - Arkadia
Malechowo zbierano pieniądze na rzecz pogorzelców.
Serdecznie
dziękujemy
ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy zaangażowali
się w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy w
POKiS-ie oraz pomogli w
stadionowej zbiórce.
Tekst i foto: POKiS

Polanów

IV Jarmark Wielkanocny

Rodziny pogorzelców z Bukowa

Apelujemy do ludzi dobrej woli
o pomoc dla dotkniętych katastrofą rodzin.
Wspólnie z gminą, Cartitas parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie uruchomiło rachunek bankowy, na który można wpłacać środki finansowe.
Numer konta: 23 9317 1038 3900 1805 2000 0010
z dopiskiem Pogorzelcy Bukowo Polanowskie
Prosimy także o przekazywanie pomocy w formie rzeczowej typu:
odzież, obuwie dla dorosłych oraz dzieci (chłopcy – 5, 9,12,16,18-letni, dziewczynki – 7,17- letnie), artykuły gospodarstwa domowego (m.in. pralka, lodówka,
kuchenka, garnki, naczynia, sztućce, łóżka) w stanie nadającym się do natychmiastowego użytku.
Punkty przekazywania pomocy rzeczowej zostały uruchomione w siedzibie M-GOPS oraz Remizie OSP w Polanowie, w szkołach: w Bukowie,
Nacławiu i Żydowie oraz we wszystkich świetlicach wiejskich działających na
terenie gminy Polanów.
Koordynacją pomocy rzeczowej zajmuje się pracownik socjalny M-GOPS
w Polanowie Pani Iwona Pietrzyk tel. 508 059 685.

Podczas Jarmarku
Wielkanocnego w
Polanowie zapachniało
świętami.

Oprócz tego na zwiedzających czekały domowe
wypieki – świąteczne mazurki, baby, miody i inne
pyszności, a także orygiNa straganach królowa- nalne wyroby rękodzieła
ły ozdoby świąteczne – filcowe torby, zabawki,
– pisanki, palmy, stroiki. biżuteria – idealne na nie-

powtarzalny prezent dla
bliskich.
Dla dzieci zorganizowano kreatywny stolik, przy
którym mogły stworzyć
autorską pisankę. Pomysłowość i fantazja milusińskich nie miały granic

- spod ich rąk wychodziły
piękne, kolorowe cudeńka.
W trakcie Jarmarku wręczono nagrody laureatom
konkursu plastycznego
„Tradycje Wielkanocne”,
który polegał na wykona-

niu pisanki, palmy i stroika wielkanocnego.
Nietuzinkowe i misternie
wykonane ozdoby świadczyły o pomysłowości
twórców i chęci kultywowania polskich tradycji
świątecznych.
Jarmark

pozwolił miło spędzić
wolny czas i dał poczucie zbliżających się Świąt
Wielkanocnych.
Podczas jarmarku była
także
organizowana
zbiórka na rzecz pogorzelców z Bukowa. (r)
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Gmina Polanów

Polanów

Uhonorowaliśmy nasze Panie

Polanów
Największą imprezę, dla
Pań z całej gminy, zorganizowano w siedzibie Polanowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu.
W wypełnionej po brzegi sali
domu kultury swoje święto
obchodziły mieszkanki Polanowa i okolic. Przybyły
tam na zaproszenie Grzegorza Lipskiego, burmistrza
Polanowa, który zaprosił
je na koncert z okazji Dnia
Kobiet. W pamięci, na długo pozostanie, spędzony w
towarzystwie aktorów Teatru Variete Muza z Koszalina, niepowtarzalny wieczór,
pełen śpiewu, tańca i iluzji.

Nasi milusińscy powitali Wiosnę

7

z nim związanych podali w
odmiennej kolejności.
Informacje o chrzcie znajdowały się przypuszczalnie
w hipotetycznych, najstarszych rocznikach polskich,
które założono w X wieku.
W latach trzydziestych XI
wieku roczniki te uległy
zniszczeniu lub zaginęły.
Późniejsze zapisy kronikarskie i rocznikarskie pochodzą z ustnej tradycji i
nie opierają się na źródłach
pisanych, których autorzy
byli bezpośrednimi świadkami chrztu Mieszka albo
żyli w tamtych czasach.

szalińskiej, przedszkolaki miały okazję zapoznać się z twórczością
Jana Brzechwy. Prowadzący – pan Mirek – w skrócie przedstawił historię Adama Niezgódki. Następnie recytował wiersze pochodzące
z filmu („Kaczka dziwaczka”, „Na wyspach Bergamutach”, „Księżyc
raz odwiedził staw”, „Jak rozmawiać trzeba z psem”, „Leń”).

gracji wielepokoleniowej,
ponieważ
uczestnikami
były najstarsze mieszkanki
Karsiny i Karsinki, średnie
pokolenie, młodzież, dzieci
i maluchy. Impreza była tak
udana, że przy rozstaniu już
planowano poszerzenie zestawu pieśni biesiadnych na
następne spotkanie.
Kościernica
W świetlicy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet
przy szampanie i degusta- nie, które na swoje święto zorganizowane przez Panią świetlica.
cji domowych wypieków zastawiły stół słodkościami. Sołtys Katarzynę Litwin i ‑Dla wszystkich przybyłych
przygotowanych przez pa- Dzień ten był okazją inte- Radę Sołecką wspólnie ze Pań czekał słodki poczęstu-

www.polanow.pl

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Jan Brzechwa w przedszkolu… Za sprawą muzyków z Folharmoni Ko-

Gmina Polanów

21 marca według kalendarza astronomicznego
rozpoczyna się Wiosna.
Dzieci ze szkół i świetlic
gminy Polanów podtrzymały tradycję powitania
ulubionej pory roku.

Szkolne sprawy

Z życia gminnego Wystawa Plakatów
przedszkola
z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

W każdej miejscowości
gminy Polanów odbyły
się obchody dnia kobiet.
Poniżej migawki z kilku
takich wydarzeń.

Karsinka
Na zaproszenie rady sołeckiej oraz sołtysa Krzysztofa
Dyka do świetlicy w Karsince przybyła liczna gromada
kobiet. Spotkanie rozpoczęło się od życzeń i kwiatów
wręczonych przez sołtysa
i radnego S. Kozickiego.
Chwile pełne wesołości i
wspólnych śpiewów przebiegały w miłej atmosferze

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: marzec 2016

Centralne rocznicowe wy966 za datę chrztu Mieszka, zapisana w Niemczech w darzenia w Polsce związane
to jednak uczeni podkreśla- XI wieku, około 50 lat po z jubileuszem zaplanowane
ją, że nie jest to data pewna. chrzcie Mieszka.
są w połowie kwietnia tego
Nie zachowało się żadne
W początkach XII wie- roku w Poznaniu i Gnieźnie.
źródło z X wieku, a w Pol- ku, a więc około 150 lat po Towarzyszyć im będą liczne
Chronologia i datacja wyda- sce także z XI wieku, które chrzcie, jako druga została inicjatywy religijne, kulturzeń związanych z chrztem przekazałoby o chrzcie Pol- zapisana opowieść w Kroni- ralne i społeczne.
Polski jest sporna.
ski nawet krótką wzmiankę. ce Galla Anonima.
Obchody narodowe potrwaChociaż w oficjalnej histoNajstarsza informacja po- Ani Thietmar, ani Gall nie ją do listopada 2016 roku.
riografii kościelnej i pań- chodzi z Kroniki Thietma- wymienili daty chrztu, nato(zsp)
stwowej przyjmuje się rok ra z Merseburga i została miast chronologię wydarzeń

Mirosława Pusz i Anita
Rojek przygotowały wystawę plakatów upamiętniających chrzest Polski.

nek oraz lampka wina. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze.

Przedszkolaki w bibliotece Po raz drugi w tym roku szkolnym, dzieci odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Polanowie. Tym razem pracownice biblioteki
przygotowały wiersze, które czytała jedna z pań. Po wysłuchaniu zabawnych, ale niosących naukę wierszyków, były zagadki dotyczące treści utworów. Przedszkolaki brały aktywny udział w zajęciach i bardzo się ucieszyły,
że niedługo znów zostaną zaproszone na zajęcia czytelnicze.

Polanów

Rozstrzygnięcie Konkursu „Hand made? - Naturalnie!”

ny, które są uosobieniem
mijającej zimy. Ruszyliśmy
więc w pochodzie na czele z Marzanną, hałasując
grzechotkami, informując
wszystkich, że oto Wiosna
nadchodzi.
Anna Borsuk

Żydowo
Bożenice
Najmłodsze dzieci ze szkoły Dzieci uczęszczające do
w Żydowie pamiętają dosko- naszej świetlicy powitały
nale, że tego dnia, zgodnie wiosnę! Tradycyjnie nie zaz tradycją, topi się lub pali brakło Marzanny i dobrej
słomiane kukły "Marzan- zabawy.

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

Dzień Kobiet... Wszystkie kobiety z Przedszkola Gminnego w Polanowie
– te małe i te duże – poczuły się wyjątkowo. W tym dniu bowiem chłopcy z
grupy „Zajączki”, przygotowani przez wychowawczynię Beatę Parszczyńską, przygotowali artystyczny występ. Na początku wyrecytowali wiersze,
zatańczyli skomplikowany układ taneczny i zaśpiewali sto lat. Następnie
każdej pani wręczyli kwiatka, a dziewczynkom czekoladowego cukierka.
Mali dżentelmeni zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W Zespole Szkół Publicznych w Polanowie dnia 16
marca wręczono nagrody
uczestnikom konkursu
na ozdobę wielkanocną,
wykonaną z komponentów naturalnych „Hand
made?- Naturalnie!”.

Przedszkole Gminne w Polanowie odwiedził duet aktorów z przedstawieniem „Mówię NIE wszystkiemu, co złe”. Bajka miała na celu pokazanie
przedszkolakom kilka niedobrych cech, z którymi spotykają się na co dzień.
Przedstawienie było ciekawe, tym bardziej, że dzieci również brały w nim
udział.

Organizatorami konkursu
są Nadleśnictwo Polanów
(sponsor nagród) i ZSP w
Polanowie. Na tegoroczną
edycję wpłynęła rekordowa
ilość prac (48 prac) a ich

poziom był bardzo wysoki.
Prace były oceniane i nagradzane w trzech kategoriach
wiekowych: gimnazjum, klasy IV-VI, klasy I-III. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gminy Polanów
oraz szkoły w Biesowicach,
Kępicach i Warcinie.
W kategorii gimnazjum
pierwsze miejsce zajęła
Katarzyna Bućko z klasy 3
gimnazjum Zespołu Szkół
w Biesowicach. W kategorii

klas IV-VI I miejsce zajęła
Wiktoria Ciesielska z klasy
VI Zespołu Szkół w Biesowicach, II miejsce- Amelia
Jarząbek z klasy VI Szkoły
Podstawowej w Polanowie,
a III miejsce Maja Kalicka
z klasy IV ze świetlicy w
Nacławiu. I w kategorii najmłodszych I miejsce zdobył
Fabian Manowski z klasy
III Szkoły Filialnej w Nacławiu. Miejsce II- Zuzanna
Szymańska z klasy III Zespołu Szkół w Biesowicach,

A miejsce 3 Ex-aequo zajęli
Magda Kurasz z klasy I ze
Szkoły Podstawowej w Bukowie oraz Marcin GiłkaWołyński z klasy III Zespołu
Szkół w Biesowicach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
i upominki a wygrani atrakcyjne nagrody. Wszystkim
za udział w konkursie dziękujemy a wygranym gratulujemy.
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Piłka siatkowa

Młynarze mistrzami amatorskiej siatkówki
Zespół Młynarzy zdobywając
Puchar Turnieju Piłki Siatkowej Ligi Amatorskiej, został
najlepszą amatorską drużyną
sezonu 2015/2016.
W marcu zakończyły się rozgrywki halowej piłki siatkowej.
W ostatnim turnieju wzięło
udział 6 zespołów.
W finałowym pojedynku Halowego Turnieju Piłki Siatkowej
Ligi Amatorskiej, Młynarze pokonali Żydowo (3:1) i zdobyli
upragnione trofeum.
Uczestnikom zawodów, za
miejsce I, II i III wręczono medale.
Wszystkie drużyny otrzymały
też markowe piłki do siatkówki.
Wszystkim drużynom i kibicom
dziękujemy za udział i doping
w rozgrywkach. Już teraz zapraszamy na Turniej Plażowej
Piłki Siatkowej, który odbędzie
się w sierpniu.

Wyniki eliminacji:
I m-ce Żydowo – 13 pkt.
II m-ce Sami Swoi – 13 pkt.
III m-ce Młynarze – 8 pkt.
IV m-ce Seniorzy – 6 pkt.
V m-ce Orły Sowinko – 5 pkt.
VI m-ce Nacvław – 0 pkt.
Półfinały:
Żydowo - Seniorzy   (3:0)     28:26;
25:19; 25:15
Sami Swoi – Młynarze   (2:3)    
23:25; 25:20; 25:19; 20:25; 3:15
O I-II m-ce walczyły drużyny:
Żydowo – Młynarze (1:3)   
21:25; 20:25; 25:19; 14:25
O III – IV walczyły drużyny:
Seniorzy – Sami Swoi (2:3)
21:25; 25:21; 25:21; 21:25; 7:15
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
I m-ce Młynarze
II m-ce Żydowo
III m-ce Sami Swoi
IV m-ce Seniorzy
V m-ce Orły Sowinko
VI m-ce Nacław

Piłka Nożna

Turnieje Coca-Cola Cup za nami

Piłka nożna

Gryf Polanów piąty w Sławnie

Drużyny Gwardii Koszalin
(juniorzy i seniorzy), Zrywu
Kretomina, Gryfa Polanów,
Wieży Postomino, Błękitnych
Stary Jarosław i Sławy Sławno wystartowały w Halowym
Turnieju Piłki Nożnej z
okazji 65-lecia KOZPN.
W trakcie zawodów rozegra-

Z rozgrywek Coca-Cola
Cup odpadli zawodnicy i
Drużyna Gryfa Polanów występująca w sławieńskim turnieju zawodniczki z polanowskiego
nych w sali sportowo-widowi- sce zajęła drużyna Gryfa Po- Gimnazjum.
skowej zwyciężyła ekipa Sławy lanów wygrywając po rzutach
II Sławno wzmocniona dwoma karnych 3:2 z z Gwardią II Ko- Najpierw, w Polanowie, na „Orweteranami Grzegorzem Le- szalin (2:2). Kolejne miejsca liku” odbył się turniej rundy eliwandowskim i Piotrem Ścisło dla Zrywu Kretomino i Wieży minacyjnej Coca Cola Cup 2016
pokonując w finale Gwardie Postomino. Gryf występując w piłce nożnej chłopców. Jego
gospodarzem było polanowskie
Koszalin 6:0.Trzecie miejsce najpierw w grupie B przegrał
Gimnazjum. W turnieju wzięło
wywalczyła Sława I Sławno, z Gwardią I Koszalin i Sława
udział siedem drużyn, które w
która wygrała z Błękitnymi II po 1:4 i wygrał ze Zrywem pierwszej fazie zostały podzieStary Jarosław 3:2. Piąte miej- Kretomino 7:2. (AL)
lone na dwie grupy, w których

to rozegrano mecze systemem skiego Turnieju Piłki Nożnej
„każdy z każdym”. Reprezenta- "Coca-Cola Cup". Tym razem
cja Gimnazjum w Polanowie za- eliminacje zostały przeprojęła pierwsze miejsce w swojej wadzone na stadionie Klubu
grupie pokonując zespół z Bo- Sportowego "Bałtyk" w Koszabolic 1:0, następnie gimnazjum linie, gdzie stawiły się zespoły
Manowo 2:1, które zajęło dru- z: Biesiekierza, Polanowa, Bogie miejsce w grupie. W grupie bolic, Manowa, Dąbrowy oraz
drugiej zwyciężyło Gimnazjum Gimnazjum nr 6 z Koszalina.
Biały Bór przed zespołami z Mecze odbywały się równoleMalechowa, z Dąbrowy oraz gle w dwóch grupach. Dziewz Korlina. Niestety, w drugiej częta z Polanowa, w fazie
fazie turnieju, w meczu półfina- grupowej, wygrały jeden mecz
łowym zespół gospodarzy, po i zajęły II miejsce, pokonując
wyrównanej walce, uległ dru- Gimnazjum z Bobolic, a uległy
żynie z Malechowa 1:3. W dru- drużynie Gimnazjum z Manogim półfinale zespół z Białego wa. Natomiast w fazie pucharoBoru wygrał 3:1 z reprezenta- wej porażkę poniosły z zespocją Manowa. W finale turnieju łem z Biesiekierza. Tym razem
Gimnazjum Biały Bór pokonało jednak zabrakło szczęścia i nie
Gimnazjum Malechowo 4:3. Fi- awansowały do kolejnego etanaliści turnieju uzyskali awans pu rozgrywek. Najważniejsze,
do dalszej rundy rozgrywek. że wykazały wielkiego ducha
walki oraz reprezentowały
Reprezentacja Gimnazjum w szkołę w zawodach sportowych.
Polanowie wystąpiła w składzie: Filip Wójcik 3 B, Jakub Skład drużyny polanowskiego
Kisiel 3 C, Kamil Pietrzyk 3 C, Gimnazjum: Katarzyna MaszHubert Narkowicz 3 D, Mate- ke 3 A; Klaudia Kaliniewicz 3
usz Wrzesiński 3 D, Krystian B; Monika Barańska 3 B; OliKruk 2 C, Hubert Witkowski 2 wia Reichel 2 D; Dominika RaD, Cyprian Florczak 2 D, Filip gan 2 D; Michalina Prendecka
Gryguła 1 B i Mateusz Szumiał 1 A; Paulina Walencik 1 A; Do1 C. Opiekun zespołu: Janusz minika Sikorska 1 A; Wiktoria
Wojciechowska 1 A oraz kibice
Kraska
w składzie: dziewczęta klasy 2
Z kolei reprezentacja dziew- D: Karolina Olejarczyk; Ada
cząt gimnazjum wzięła udział Pilarska; Edyta Stolarek; Zuźka
w kolejnej edycji Ogólnopol- Kaliniewicz; Eliza Białowąs.
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