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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Majówka w rytmie
„Zumby”

Tegoroczna majówka przebiegała pod hasłem „Polanów tańczy zumbę”. Rozpoczęla się od zawodów wędkarskich. Od godziny 18:00, w namiocie przy ul. Stawnej rozbrzmiewały gorące rytmy
zumby. Pod okiem instruktora Grzegorza Trafnego swoje umiejętności, zdobyte na zajęciach zumby, prezentowały dzieci oraz dorośli. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności,
Więcej wewnątrz numeru
która gorąco oklaskiwała tańczących. Każdy, kto tylko miał ochotę, mógł spróbować swoich sił. Majówka zakończyła się zabawą taneczną.

Gmina Polanów

Żydowo

Gmina Polanów

Kampania sołecka zakończona Remont drogi

Czytaj na stronie 3

Kondycja naszej oświaty

Czytaj na stronie 3

Czytaj na stronie 4-5

Tam warto być:

I Kaszubski Odpust

13 czerwca 2015r. (sobota)
od godz. 11.00.

Festyn Parafialny

13 czerwca 2015r. (sobota)
od godz. 16.00.

Szczegóły na str 3. Zapraszamy
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Wspólnie zbudują rowerowe szlaki

dzeni samorządowcy ustalili, że podejmą współpracę
bo ona wszystkim opłaci.
W spotkaniu wzięli udział:
Ryszard Stachowiak, wójt
gminy Sławno, Radosław
Głażewski, wójt gminy Darłowo, Radosław Nowakowski, wójt gminy Malechowo,
Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, Piotr Górniak, zastępca burmistrza
Polanowa, Mieczysław Grabowski, zastępca burmistrza
Sławna, Janusz Bojkowski,
wójt gminy Postomino oraz
przedstawiciele Nadleśnictwa Sławno. (sim)

Chcę obudzić kaszubską
świadomość

Rozmowa z ojcem Januszem Jędryszkiem,
franciszkaninem ze
Świętej Góry Polanowskiej.

- Skąd pomysł na
organizowanie odpustu kaszubskiego
poza granicami kaszubszczyzny?
J.J. - O właśnie, tu
jest problem, który
trzeba rozwiązać.
Przecież historyczne Kaszuby to obszar od Gdańska
po Rugię. Przez
lata germanizacji
utraciliśmy tę świadomość. Dlatego
pomysł na odpust,
aby tę świadomość
przywrócić. Trzeba
przecież pamiętać,
że to książęta szczecińscy
nosili tytuł: Książę Kaszub
(gdańscy mieli tytuł Książę Pomorza). A tak w ogóle
pierwszy pomysł się zrodził,

gdy w ubiegłym roku przyjechali Kaszubi ze Słupska i z
Miastka z tablicą upamiętniającą biskupa Ignacy Jeża.
- Ten zapowiadany na czerwiec odpust ma numer jeden.
Czy to sugestia, że będą to cykliczne spotkania?
J.J. - Chcę, aby odpust odbywał się co roku na Świętej Górze Polanowskiej. Już wiem,
że wielu Kaszubów chce w
nim uczestniczyć. Będą to
całe grupy w strojach ludowych.
Już dzisiaj zapraszam wszystkich chętnych na pierwszy
odpust kaszubski, który odbędzie się w miejscu, w którym
kilkaset lat temu Święty Otton
z Bambergu udzielał chrztu
żyjącym tu wówczas Kaszubom.
Rozmawiał:
Mieczysław Siwiec

Bożenice

50 lat razem

Kwiecień – to miesiąc
książki. Rokrocznie 2
kwietnia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci, a 23
kwietnia Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich.

decyzją Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
które ogłosiło rok 2015 rokiem Teatru Publicznego w
Polsce.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie
włączyła się w obchody. W
W 2015 roku mija 250 lat ramach tego jubileuszu 16
powołania Teatru Narodo- kwietnia Teatr przy stoliwego, a tym samym usta- ku „VERBUM” w składzie:
nowienia teatru publicznego Krystyna
Byrzykowska,
w naszym kraju. Znaczenie Barbara Empacher, Grażyna
tego faktu zostało podkre- Fajkowska, Leszek Śmietaślone uchwałą Sejmu oraz na i Józef Wilk przedstawił

sztukę „Szafa” Jerzego Żelaznego. Publiczność - ponad 40 osób ,z dużym zainteresowaniem śledziła losy
bohaterów sztuki. Po czym
pan Jerzy krótko przedstawił
historię powstania Teatru
Publicznego. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej w
Polanowie Józef Wilk oraz
wicestarosta koszaliński Dariusz Kalinowski.
Bożena Wruszczak
Fot. Aleksander Andrzejewski

Medale przyznane przez
Prezydenta R.P. wręczył w
obecności Rodziny Jubilatów Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
Państwo Włodarczakowie
poznali się w 1959 w Dąbrowie koło Świdwina, gdzie
oboje pracowali. Wówczas
Pani Weronika miała 22 lata,
a Pan Ignacy 16 lat. Ślub
wzięli po 6 latach znajomości – 17 kwietnia 1965 r. w
Świdwinie.
Z małżeństwa urodziło się
4 synów i 1 córka. Mają 6

wnucząt i 2 prawnuków.
Od 1979 roku mieszkają w
Bożenicach, gdzie oboje
pracowali aż do emerytury
w państwowym gospodarstwie rolnym.
Pan Ignacy Włodarczak
przez 12 lat był sołtysem
sołectwa Bożenice. Dzięki
jego zapobiegliwości i uporowi powstała w Bożenicach
pierwsza w gminie Polanów
świetlica wiejska.
Od pierwszych wolnych
wyborów (za wyjątkiem 1
kadencji) był radnym Rady
Miejskiej w Polanowie.
Pan Ignacy Włodarczak
w 1979 r. otrzymał Złoty
Krzyż Zasługi. Otrzymał
też Medal – Zasłużony dla
Zdrowia Narodu, ponieważ

Położyli nowy
dywanik

jak honorowy krwiodawca
oddał 115 litrów krwi. Zorganizował też w Bożenicach
Klub Honorowych Dawców
Krwi. Natomiast Pani Weronika otrzymała taki medal
za to, że 2 Jej synów jest honorowymi dawcami krwi.
Pan Ignacy był zawsze bardzo aktywny. Jako pracownik jeszcze PGR otrzymał
Medal Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego
oraz Zasłużony dla Rolnictwa. Ostatnio zaś Burmistrz
Polanowa przyznał statuetkę
Gryfa Polanowskiego.
Jubilatom życzymy zdrowia.
Aleksandra Ostrowska-Chwastek,
kierownik USC
w Polanowie
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Jako ostatnie, nowe władze
sołeckie wybrano w Nowym
Żeliborzu, Starym Żeliborzu,
Rososze i w Żydowie.
We wszystkich zebraniach

uczestniczyli: Burmistrz Polanowa, jego zastępca, Przewodniczący Rady Miejskiej, kierownik M-GOPS-u oraz radni
reprezentujący dane sołectwo.

W
niektórych
zebraniach
uczestniczył też wicestarosta
koszaliński.
Poniżej wykaz wybranych sołtysów i rad sołeckich. (r)

Garbno
Sołtys: Litwin Paweł
Rada sołecka:
1.Sobczak Romuald
2.Hirowicz Dorota
3. Pawelec Hubert

Krąg
Sołtys: Majchrowska Ewelina.
Rada sołecka:
1.Majchrowski Paweł
2.Myśliński Józef
3.Sosnoska Bogumiła
Krytno
Sołtys: Gołembiewski Mateusz.
Rada sołecka:
1.Cieśla Paweł
2.Kogut Ewa
3.Kozłowska Zdzisława

Rzeczyca Wielka
Sołtys: Dworakowski Jerzy
Rada sołecka:
1.Barszcz Helena
2.Lewandowski Marcin
3.Makowiecka Barbara
4.Makowski Bogdan
5.Siatkowski Krzysztof

Buszyno
Sołtys: Kruszka Elżbieta
Rada sołecka:
1.Kleina Marlena
2.Gozdal Henryk
3.Jurczak Marek
4.Kuśmierczuk Łukasz
5.Piątkowska Małgorzata

Gołogóra
Sołtys: Staniszewski Czesław
Rada sołecka:
1.Długołęcka Anetta
2.Kaczka Agnieszka
3.Krysiak Krystyna
4.Nowak Aleksandra
5.Ogrodowczyk Monika

Bukowo
Sołtys: Pencarska Helena
Rada sołecka:
1.Cebula Jacek
2.Furmaniak Maria
3.Kowalczyk Ewelina

Jacinki
Sołtys: Pęczak Ewa
Rada sołecka:
1.Kiełbasa Krystyna
2.Konieczna Bogusława
3.Serwacińska Renata
4.Serwaciński Tadeusz
5.Walencik Emila
6.Walencik Adam

13 czerwca 2015r. (sobota) od godz. 11.00.
I Odpust Kaszubski,
W programie przewidziano:
godz. 11.00 - zbiórka uczestników przy ul. Bobolickiej - przy
figurze św. Ottona i pocesja na Świętą Górę Polanowską
godz. 12.00 - msza święta w intencji Pomorza i Ojczyzny na
Świętej Górze Polanowskiej z liturgią słowa w języku kaszubskim
godz.13.00 - występy kapel i zespołów kaszubskich
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników Odpustu
Serdecznie zapraszamy!

Cetuń
Sołtys: Czok Ewa
Rada sołecka:
1.Gąsiorek Sylwester
2.Grabowski Grzegorz
3.Klawikowski Zdzisław

13 czerwca 2015 r. godz. 16.
Parafiada w Polanowie
W programie:
godz. 16.00 - msza św.
godz.17.00 - rozpoczęcie Parafiady
W programie przewidziano:
* gry i zabawy integracyjne
* występy zespołów: Sylwia i Wiesław, zespół 5S, Marian Kisiel
* stoisko profilaktyki nowotworowej
* degustacje i loteria fantowa,
* Zumba z Mariuszem Koperskim (od 20. do 21.)
Środki finansowe pozyskane z organizacji Parafiady w 2015r.
zostaną przeznaczone na montaż witraży w kościele w Polanowie.

Dadzewo
Sołtys: Kaźmierczak Arkadiusz.
Rada sołecka:
1. Kwapis Magdalena
2.Mordań Sebastian
3.Stelmasz Sylwia

20 czerwca 2015r. (sobota) od godz. 16.00.
„Sobótka” nad Zalewem w Polanowie.
O godz. 12.oo Klub Płetwonurków „Mares” z Koszalina rozpocznie coroczną akcję czyszczenia rzeki Grabowej. Do namiotu nad
Zalewem organizatorzy zapraszają na godz. 16.oo.
W programie min. :
* tradycyjny konkurs wianków sobótkowych
* konkursy dla dzieci przygotowane przez Szkołę Podstawową w
Polanowie i Radę Rodziców
* pokaz Zumby w wykonaniu dzieci i dorosłych pod okiem instruktora Grzegorza Trafnego
* występ cheerleaders drużyny koszykówki ENERGA CZARNI
SŁUPSK (IV m-ce na Mistrzostwach Europy)
* koncert kapeli młodzieżowej „Czarodzieje z Kaszub”
* na zakończenie zabawa taneczna
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Wszyscy sołtysi już wybrani

Prawie kilometr drogi wyre- zł. Położenie nowej nawierzchmontowano w Żydowie. To ni trwało kilka dni, natomiast
efekt współpracy polanowskie- sam proces przygotowania inBożenice
go samorządu z firmą Ener- westycji do realizacji w zakre- Sołtys: Wojnarowska Krystyna
ga – Wytwarzanie. Inwestycja sie dokumentacji projektowej i Rada sołecka:
polegająca na położeniu nowej zawarcia stosownego porozu- 1.Stasiak Daniel
nawierzchni do DPS i do elek- mienia z Energą - Wytwarzanie 2.Schultz Mariola
(r)
trowni kosztowała ok. 500 tys. - wyniósł 2 lata.
3.Zając Maria

Zaproszenia:

www.polanow.pl

Gmina Polanów

Dobiegła końca, rozpoczęta
23 marca, kampania mająca
na celu wybór sołtysów i rad
sołeckich na lata 2015-2018.

30 maja 2015 r. godz. 12.00
Majówka Przyjaciół Lasu na Świętej Górze Polanowskiej
Msza święta w intencji leśników i ich rodzin z okazji 70-lecia
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Po mszy świętej:
* koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej NEW LIFE’ m
w składzie: Agnieszka Musiał, Joachim Mencel, Robert Cudzich,
Piotr Jankowski, Marcin Pospieszalski
* zabawa edukacyjna dla dzieci i młodzieży
* poczęstunek

“Szafa” na 250 – lecie
Teatru Publicznego w Polsce

Z okazji 50 lecia pożycia
małżeńskiego zaprosili nas
do siebie Państwo Weronika i Ignacy Włodarczakowie z Bożenic.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień/Maj 2015

Żydowo

Nasze rozmowy:

Polanów

O pozyskiwaniu środków
pozyskać spore środki. Popozabudżetowych na buzwoli to na zbudowanie tras
dowę szlaków rowerowych przez całą Polskę Północną.
dyskutowali samorządow- - Współpracując możemy
cy z całego powiatu słasięgnąć po te środki – namawieńskiego oraz Polanowa. wiał wójt. - Na terenie gminy Sławno mamy już ponad
Spotkanie odbyło się w sali 120 kilometrów szlaków
konferencyjnej Starostwa otwartych w ubiegłym roku.
Powiatowego w Sławnie. Obecnie otworzyła się okaInicjatorem spotkania był zja sięgnąć po następne środRyszard Stachowiak, wójt ki, które pozwolą połączyć
gminy Sławno, który w pre- np. rozproszone po regionie
zentacji przedstawił tenden- ścieżki, w dłuższe drogi dla
cje w tworzeniu infrastruk- rowerów wraz z infrastruktury rowerowej na terenie turą w postaci miejsc pocałej Polski. Jak się okazuje, stojowych, oznakowań czy
na działania takie można toalet. Wstępnie, zgroma-
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Chocimino
Sołtys: Piskor Krzysztof
Rada sołecka:
1.Antecka Marlena
2.Perlik Marek
3.Urban Iwona

Domachowo
Sołtys: Ostrowska Andżelika.
Rada sołecka:
1.Ciubak-Obiała Renata
2.Malinowska Karolina
3.Pokorska Maria

Karsinka
Sołtys: Dyk Krzysztof
Rada sołecka:
1.Michalczyk Iwona
2.Szydłowska Ewa
3.Dzierżewska Angelika
Kępiny
Sołtys: Buczkowski Janusz
Rada sołecka:
1.Grobelny Witold
2. Tota Artur
3.Wiśniewska Halina
Kościernica
Sołtys: Litwin Katarzyna
Rada sołecka:
1.Kalisz Agata
2.Kaźmierczak-Kurczak
Agnieszka
3.Kułak Joanna
4.Bosak Roman
5.Michalak Dorota

Gmina Polanów

Nacław
Sołtys: Peplińska Grażyna
Rada sołecka:
1.Chrobocińska Aneta
2.Dworakowska Małgorzata
3.Kantorska Alicja
4.Majchrzak Renata
Nowy Żelibórz
Sołtys: Gil Ryszard
Rada Sołecka:
1.Bazylewicz Jarosław
2.Bruski Grzegorz
3.Kowalczyk Jolanta
Powidz
Sołtys: Kocik Zbigniew
Rada sołecka:
1.Iwańska Edyta
2.Iwański Roman
3.Kocik Magdalena
Rekowo
Sołtys: Kozicka Elżbieta
Rada sołecka:
1.Michalczyk-Kot Katarzyna
2.Matuszczyk Monika
3.Pomorska-Chmera Joanna
4.Rossa Milena
Rosocha
Sołtys: Zelik Agnieszka
Rada Sołecka:
1.Gajos Małgorzata
2.Skrzynecka Karolina
3.Szymoniak Andrzej

Rolnicy wybiorą samorząd
Na niedzielę, 31 maja 2015
r. zostały zarządzone wybory
do izb rolniczych - rolniczego
samorządu zawodowego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa
i reprezentującym interesy
zrzeszonych w nim podmiotów.

ha). Wybrani delegaci wchodzą
w skład Rady Powiatowej, która na swym pierwszym posiedzeniu
- wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie
osoby wchodzą w skład nowego
Walnego Zgromadzenia Izby,
którego kadencja trwa 4 lata.
Czynne i bierne prawo wyborcze
Wybory do walnego zgromadze- mają członkowie Izby, którymi
nia Zachodniopomorskiej Izby są:
Rolniczej są dwustopniowe. W osoby fizyczne i prawne, płacąpierwszym etapie z każdej gminy ce podatek rolny w rozumieniu
wybierani są dwaj delegaci (lub przepisów o podatku rolnym na
jeden, jeżeli obszar użytków rol- terenie województwa zachodnionych gminy nie przekracza 4 tys. pomorskiego,

Sowinko
Sołtys: Zabłocki Grzegorz
Rada sołecka:
1.Grochowska Janina
2.Rutkowska Beata
3.Grzegorczyk Anna
Stary Żelibórz
Sołtys:Sominka Aleksandra
Rada Sołecka:
1.Sominka Bogdan
2.Sominka Tomasz
3.Zabłocka Malwina
Świerczyna
Sołtys: Pawłowska Elżbieta
Rada sołecka:
1.Czajkowski Michał
2.Glinka Bożena
3.Hinz-Kaliniewicz Edyta
4.Liput Marzena
5.Stankiewicz Magdalena
Warblewo
Sołtys: Michno Adriana
Rada sołecka:
1.Mażulis Katarzyna
2.Michno Marcin
3.Rywolt Iwona
Wielin
Sołtys: Cebulska Maria
Rada sołecka:
1.Świestowski Maciej
2.Żuchowska Monika
3.Brożek Wioleta
Wietrzno
Sołtys: Perduta Jan
Rada sołecka:
1.Sominka Edward
2.Szóstak Krystyna
3.Żmuda Józef

Żydowo
Sołtys: Kierkosz Dorota
Rada sołecka:
osoby fizyczne i prawne, płacące 1.Andrzejewski Aleksander
podatek dochodowy z działów 2.Filipek Ewa
specjalnych produkcji rolnej w 3.Filipek Radosław
rozumieniu przepisów o podatku 4.Joniec Marzena
dochodowym od osób fizycz- 5.Maszke Anna
nych i podatku dochodowym od głosować w Okręgowej Komisji
Wyborczej znajdującej się w POosób prawnych,
członkowie rolniczych spółdziel- KiS-ie przy ul. Polnej 4.
ni produkcyjnych mających sie- Termin głosowania: niedziela, 31
dzibę na terenie województwa maja 2015 r. od godziny 8 do 18.
zachodniopomorskiego, posia- Rolniku! Nie zmarnuj możlidających w tych spółdzielniach wości wpływu na ważkie dla
Ciebie sprawy Weź udział w
wkłady gruntowe.
W wyborach do samorządu rol- wyborach do Izby Rolniczej!
niczego, okręgiem wyborczym Swym zaufaniem obdarz najjest gmina. W Polanowie można lepszych!
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Oświata w gminie Polanów
Obwody szkolne - szkoły podstawowe

Ujemny przyrost
naturalny powodujący obniżanie się
ilości uczniów niesie
za sobą poważne
problemy dla polanowskich szkół oraz
samorządu, finansującego oświatę w
naszej gminie.
Obecnie na terenie
miasta i gminy Polanów funkcjonuje 5 placówek oświatowo-wychowawczych. Są to:
Przedszkole Gminne
w Polanowie, Szkoła
Podstawowa w Polanowie, SP w Polanowie, Filia Szkoły Podstawowej w Nacławiu,
SP w Bukowie, SP im.
Jana Pawła II w Żydo-

wie oraz Zespół Szkół
Publicznych w Polanowie. Ich sytuacja
Krąg
jest różna. Uczęszcza
do nich łącznie 1030
uczniów i wychowanKomorowo
Domachowo
ków Jest to 87 osób
mniej niż w roku
Kościernica
Sowinko Krytno
2012/13.
Systematycznie zmniejsza się
Bukowo
Wielin
ilość dzieci w szkoNacław
łach podstawowych
i ponad podstawoJacinki
wych. Przyrost odWarblewo
Dadzewo
notowuje jedynie
Polanów
przedszkole miejGarbno
skie.
W ciągu dwóch
Rzeczyca
Wlk.
lat
ilość
Rosocha
uczniów szkół
Cetuń
Karsina
podstawowych obniżyWietrzno
ła się z 559
do 499. PoChocimino
dobnie jest
w
Zespole
Żydowo
Szkół
Publicznych (z
341 do 326).
O wiele gorzej
ta statystyka
Gołogóra
wygląda jeżeli porówna się
dłuższy okres:
w roku szkolnym 2004/2005
do
polanowskich placówek
Uwaga! Dla przedoświatowych
szkola i ZSP obwód
uczęszczało 1428
stanowi teren gminy
uczniów,
teraz
Polanów
mamy ich tylko
1030 (jest to spadek

aż o 28 procent). W
poszczególnych szkołą wygląda to następująco: SP Bukowo
spadek z 172 na 112,
w SP Polanów 408 na
335, w SP Żydowo 87
na 59, w Gimnazjum
Polanów 445 na 282 i
w LO Polanów 107 na
44.
Sytuacja ta w poważnym stopniu wpływa
na oświatowe finanse.
Wiadomo, że wielkość
budżetu oświaty zależy od uzyskiwanej z
budżetu państwa subwencji, a ta zależy od
ilości uczniów.
O ile w roku 2008 polanowski
samorząd
na oświatę wydawał
9,185 mln zł to obecnie jest to kwota 10,96
mln zł.
Dużo gorzej zestawienie to wygląda
jeśli uwzględnić w
nim uzyskiwaną subwencję oraz udział
środków własnych: w
2008 r. było to odpowiednio: 6,09 mln zł
i 2,14 mln zł środków
własnych.
Teraz
polanowska
oświata dostaje 6,75
mln zł subwencji ale
musi dokładać aż 3,48
mln zł ze środków
własnych.
(sim)
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ZSP Polanów

Wspaniała całodniowa impreza

II Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Za nami polanowska majówka, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Polanów
tańczy zumbę”. Tradycyjnie
już majówka rozpoczęła się
we wczesnych godzinach
rannych Zawodami Wędkarskimi o Puchar Burmistrza
Polanowa.
Wędkarskie zmagania, w których uczestniczyły 24 osoby zakończyły się wspólnym pieczeniem kiełbasek i wręczeniem
nagród.
Zwycięzcami zostali:
I m-ce – Szymon Wiśniewski
(640 pkt.); II m-ce – Konrad
Jarecki (410 pkt.); III m-ce –
Ariel Kiełbasa (380 pkt.).
Nagrody dla wędkarzy sponsorowali: Andrzej Ziemiański,
Grzegorz Pasieka, Tomasz Nowak – Sklep Wędkarski, PZW
Koło w Polanowie, POKIS.

W ramach corocznych
obchodów Dnia Ziemi w
Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie, 14 kwietnia 2015
odbył się II Międzyszkolny
Konkurs Przyrodniczy.

Obejmował on dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Jego organizatorem i sponsorem było
Nadleśnictwo w Polano-

wie oraz ZSP w Polanowie. spotkania z przyrodą”. W otrzymali pamiątkowe dy- rodniczej. Na spotkanie z
Konkurs składał się z dwóch konkursie przyrodniczym plomy oraz nagrody a na- zaprzyjaźnionymi szkołami
części: wiedzowej – na te- wzięło udział łącznie sie- uczyciele podziękowania liczymy również w przymat: „Czynności życiowe dem szkół – większość spo- za zaangażowanie się w po- szłym roku.
i budowa roślin” oraz foto- za gminy Polanów. Wszy- nadprogramową działalność
Emilia Pyżuk
graficznej na temat: „Leśne scy uczestnicy konkursów w zakresie edukacji przy-

Polanów

Żydowo

Wspólnie wędrowali po okolicy

Polanów

Przedszkolaki na
zielono...

Spotkanie z Andrzejem Grabowskim

Z inicjatywy i na zaproszenie ks. proboszcza naszej parafii Tomasza Rembelskiego, w sobotę 25 kwietnia dwudziestoosobowa grupa mieszkańców wyruszyła rowerami, by rozruszać się
po zimie, pooddychać świeżym powietrzem, posłuchać szumu
drzew i śpiewu ptaków, złapać pierwsze promyki słońca i co
najważniejsze pokazać proboszczowi niezwykłe walory naszej
okolicy – lasy pełne uroku, oczka wodne i bezimienne strumyki.

zjadło. Stąd następny przystanek to punkt edukacyjny „Winniczek” nad Jeziorem Kwiecko.
Była pieczona na ognisku kiełbaska i pyszna drożdżówka. I
czas wracać. Znowu – a to pod
górę, a to z górki. Dzieci padają
ze „zmęczenia”, ale wciąż dużo
Posłuchaliśmy o czym to może śmiechu.
I to był właśnie początek…
Spotkaliśmy się w samo połu- szumieć rzeka. Proboszcz szu- Po prawie 17 km docieramy
dnie przy kościele. Poprzez pa- kał ryb. Wspólne pogawędki… wreszcie na kolejkę. A tu nowy
górki i leśnymi drogami przeje- i nagle zrodził się pomysł spły- pomysł młodszych mieszkańchaliśmy małą i częściowo dużą wu kajakowego. A czemuż nie? ców – ścieżka rowerowa. Popętlą, mijaliśmy nasz pomnik Wsiadamy i jedziemy dalej nad dobno, marzenia się spełniają.
przyrody – stary dąb, aż w końcu tamę i źródła skąd wypływa I tak, po prawie 4 godzinach,
dotarliśmy nad Czerwony Most. rzeka Radew. Chwila dla każde- które upłynęły w miłej i ciepłej
I wreszcie krótki odpoczynek. go na łyk wody. Teraz by się coś atmosferze rozstaliśmy się czekając na kolejny etap naszego
rajdu. A kiedy? No cóż, proboszcz zachęcił do słuchania
niedzielnych ogłoszeń parafialnych.
Dziękujemy wszystkim za
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego: wspólnie spędzony czas.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

We wtorek 14 kwietnia w bibliotece polanowskiej dla klas
drugich szkoły podstawowej
w Polanowie odbyło się spotkanie z Andrzejem Markiem
Grabowskim – pisarzem, scenarzystą filmów i programów
telewizyjnych dla dzieci.

Tekst: Elżbieta Sekuła
Zdjęcia: Grzegorz Połubiak

Dla zdrowia maszerujemy - nasz Polanów promujemy

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

Polanowską podstawówkę
odwiedzili goście z SP w
Karlinie.
Przybyli liczną 80- osobową
grupą (klub turystyki pieszej
„Tramp” i SKC przy SP w Karlinie) na zaproszenie Szkolnego
Koła Caritas przy SP w Polanowie (opiekun ks. Marek Rosko-

wiński).
Trasa rajdu liczyła około 7 km i
była przygotowana przez Beatę
Kraskę, Katarzynę Poletajew
oraz ks. Marka Roskowińskiego.
Wyruszyli spod plebanii. Ulicami miasta dotarli nad polanowski stadion. Ścieżką zdrowia

tego malowniczego miejsca.
Wędrówka zakończyła się
wspólnym pieczeniem kiełbasek
przy ognisku, które przygotowali strażacy OSP w Polanowie
(bardzo im za to dziękujemy!).
Rajd okazał się bardzo dobrym
pomysłem. Zintegrował dzieci
ze szkół w Polanowie i Karlinie. Nauczyciele wymieniali
się swoimi doświadczeniami w
pracy pedagogicznej.
Serdecznie dziękujemy Beacie
Pawlik, dyrektor SP w Karlinie ,
dzieciom oraz pozostałym opiekunom za aktywnie spędzoną
sobotę. Cieszymy się, że mogliśmy pokazać im nasze piękne
tereny Polanowa.
Dziękujemy Adrianowi Kaprzeszli na Czerwony Most. szubowskiemu za udokumenMiejscem na krótki odpoczy- towanie rajdu oraz wszystkim,
nek była Zielona Klasa oraz którzy nam pomogli w jego
bajkowy Stary Folusz. Koń- organizacji.
cowym punktem rajdu Święta Więcej zdjęć z rajdu” Dla zdrowia maszerujemy- nasz Polabyła Góra Polanowska.
Wędrowców przywitał ojciec nów promujemy” na stronie
Kamil - duchowny z Góry św. skcpolanow.manifo.comK.Poletajew,
Anny. Opowiedział historię
ks. Marek Roskowiński.

Autorem opowiadań oraz kilkuset piosenek takich jak: Kulfon
co z ciebie wyrośnie?!, Pocałuj
żabkę w łapkę, Mole książkowe.
Andrzej Grabowski jest także
współzałożycielem dziecięcego
zespołu wokalno-tanecznego
Fasolki oraz twórcą programów
dla dzieci: Tik-Tak, Ciuchcia,

Budzik, Wyprawy Profesora
Ciekawskiego. Autor bardzo
ciekawie i z dużym humorem
opowiadał o swojej pracy pisarskiej, czytał fragmenty swoich
książek: „Pirat Jędruś”, „Zając
Poziomka”. Zachęcił dzieci do
wspólnej zabawy w teatr za pomocą rekwizytów. Na zakoń-

czenie spotkania można było
zakupić książki autora oraz
zdobyć autograf. Spotkanie
było bardzo głośne i aktywne,
wzięły w nim udział 53 osoby.
Małgorzata Szkołuda
Zdjęcia: BPMiG

Polanów

Ja Czytam 2015

"Ja czytam!" to hasło, które
na początku kwietnia 2015 r.
zagościło w ZSP w Polanowie,
dzięki kampanii wydawnictwa Operon.

Uczniowie klasy 1 i 2 LO,
którzy uznali, że warto propagować modę na czytanie,
postanowili przyłączyć się do
akcji i z inicjatywy nauczy-

cielki języka polskiego, Marioli Parszczyńskiej, utworzyli
Dyskusyjny Klub Edukacyjny.
15 kwietnia odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym

wszyscy otrzymali materiały
promocyjne w postaci naklejek i zakładek do książek.
Na kolejnym spotkaniu zaczynamy realizować program,
przedstawiony w przewodniku animatora.
O wszystkich naszych spotkaniach i rozpoczynającej się
przygodzie z czytaniem, będziemy na bieżąco informować
w mediach lokalnych, a osoby
pragnące więcej wiedzieć o tej
ciekawej inicjatywie, zapraszamy na stronę wydawnictwa
www.operon.pl (jaczytam.pl).
Zachęcamy też do udziału w
naszej akcji i w kolejnych jej
przedsięwzięciach, odbywających się w sali nr 023.
Bliższych informacji o terminach i tematyce spotkań udziela animator edukacji - wychowawczyni klasy 1 LO, Mariola
Parszczyńska.
(r)

21 kwietnia 2015 roku w
Przedszkolu Gminnym w Polanowie odbyło się spotkanie
w ramach obchodów Święta
Ziemi pn. Zielony Marsz –
Wiosna wokół nas.
Powitaliśmy Wiosnę i przypomnieliśmy sobie, jak dbać
o naszą Ziemię, jak również
chcieliśmy zachęcić mieszkańców Polanowa, aby wspólnie
z nami dbali o środowisko.
Pierwsza część uroczystości
rozpoczęła się w auli przedszkola. Grupa Jeżyki powitała
wszystkich
przedszkolaków
piosenką pt. Mała wiosna, następnie dzieci z koła teatralnego,
przygotowane przez panią Anię
Bosak, wystąpiły z inscenizacją, w której występowała: pani
wiosna, żabka, bocian, jeżyk i
pszczółka. Piosenki zaśpiewały
również dzieci z grupy Pszczółki i Zajączki. Przedszkolaki
pięknie wykazały się znajomością pierwszych oznak wiosny,
odgadując wszystkie zagadki
wiosenne. Następnie, ubrani
w zielone czapeczki wzięły
udział w integracyjnym marszu ulicami naszego miasta.
Zatrzymaliśmy się na rynku
miejskim, gdzie odbył się pokaz mody Pani Wiosny. Pani
Ania z grupy Zajączki ułożyła
wiersz: Słoneczna sukienka

w leciutkie falbanki, zrobiona
przez mamę naszej koleżanki.
Ozdobiona jest kwiatkami: stokrotkami, żonkilami, do kompletu kapelusik, taki mały stroju
plusik. Kapelusik w kwiatki,
listki - to styl modny jak paryski.
Spójrzcie tylko, całkiem nowy!
Strój Wiosny już gotowy.
Wiosna z grupy Zajączki na
swojej sukni całą łąkę przyniosła, w ręku trzymała pełen kosz atrybutów wiosny:
bocian długonogi, biedronka,
motylki, najpiękniejszy ptasi śpiew, bukiet wiosennych
kwiatów i słoneczko, które coraz mocniej świeci co promieniami ogrzewa łąki i drzewa.
I tak, każda z grup prezentowała przygotowany wcześniej na
spotkaniu dzieci z rodzicami
strój wiosenny. Na zakończenie, w inscenizowanym wierszu
dzieci zobaczyły jak to szybko
może powstać góra śmieci.
Nad bezpieczeństwem przedszkolaków czuwali Andrzej
Drzewiecki i Adam Wrzosek ze
Straży Miejskiej w Polanowie.
Dyrektor przedszkola i grono
pedagogiczne serdecznie dziękują za okazaną pomoc i współpracę przedszkolem.
Dziękujemy również Rodzicom,
którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji ,,Zielonego Marszu”.
Joanna Mazurek

8

Sport

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień/Maj 2015

Piłka nożna

Zmienne szczęście Gryfa Polanów
Ze zmiennym szczęściem na początku
sezonu wiosennego
grają piłkarze Gryfa
Polanów występujący
w Koszalińskiej Klasie
Okręgowej.
Po
dwudziestej kolejce
spotkań podopieczni trenera Macieja Mikulskiego
zajmują dziesiąte w tabeli
rozgrywek mając na swoim koncie 26pkt pkt i stosunek bramek (29:37). W
meczach rundy wiosennej
zespół z Polanowa zanotował następujące wyniki:
2:2 ze Sławą Sławno (dom),
3:0 z Wielimiem Szczecinek (dom), 1:2 z Olimpem Złocieniec (wyjazd)
i 0:3 z GKS Leśnik II Manowo
(wyjazd).
Sytuacja polanowian staje się
nieciekawa ponieważ w
tej sytuacji są poważnie
zagrożeni spadkiem do
klasy
okręgowej
tym
bardziej, że w najbliższej kolejce czeka ich
spotkanie z wiceliderem
Wiekowianką Wiekowo. Ten
mecz rozegrany zostanie
w Polanowie już dziś o
godz. 18.00. Miejmy nadzieję, że gospodarze staną
na wysokości zadania i pokusza się o dobry wynik.
(AL)

W górnym rzędzie od lewej strony stoją: Krystian Mural, Dawid Tesfamichael, Kamil Popowicz, Maciej Stelmach, Grzegorz Majcher, Mateusz Sydoruk i Mieczysław Cybulski - Kierownik drużyny. W dolnym rzędzie od lewej: Sebastian Gryciuk, Miłosz Majcher, Przemysław
Skoczylas, Łukasz Matuszewski, Mateusz Dzierżyński, Mateusz Polechoński

Gryf Polanów:
Trener:
Maciej Mikulski; Trener bramkarzy: Dariusz Liśkiewicz; Pozostała kadra (poza wymienionymi na zdjęciu: Zawodnicy: Jakub Ratkowski, Mateusz Ryk, Miłosz Szkołuda, Paweł Wilusz, Tomasz Wojnarowski, Tomasz Rumiński, Bartłomiej Żaczek, Dawid Kozdra, Radosław Wilk, Adrian Wrona. Odeszli: Mateusz Urbaniec, Arkadiusz Karolak - zakończył karierę, Piotr Atalski - wypożyczenie
Przybyli:
Krystian
Mural,
Mateusz
Sydoruk,
Dawid
Kozdra,
Bartłomiej
Żaczek.
Prezes
Klubu
Tomasz
Knitter; V-ce Prezes
Ryszard Wilusz; Skarbnik/Sekretarz Bogumił Badurak; Członek Zarządu Michał Popowicz; Członek Zarządu Mieczysław Cybulski; Administrator strony internetowej: Ireneusz Pilarski http://gryfpolanow.futbolowo.pl/
Gryf Polanów posiada jeszcze cztery grupy młodzieżowe tj. junior - trener Piotr Idzi, trampakrz - trener Kamil Popowicz; Orliki trener - Grzegorz Majcher,
Żaki - trener Kamil Popowicz.

Badminton

Maced na podium

W Przeźmierowie odbyły
się Eliminacje do OOM
i Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w
Badmintona.
W zawodach udział wzięło
10 drużyn z województw:
Zachodniopomorskiego
i
Wielkopolskiego turniej został rozegrany systemem pucharowym i stał na dobrym
poziomie. W eliminacjach do
OOM zagrał Nikodem Ratkowski w grze pojedynczej
zajmując III miejsce, które
jednak nie było premiowane
awansem do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży (kwalifikowały się tylko pierwsze dwa miejsca). Nikodem
wcześniej zakwalifikował
się z listy klasyfikacyjnej na
VI miejscu w grze mieszanej w parze z Paulą Roman
z UKS OSiR „Badminton”
Sławno. W młodzikach
ZKB „Maced” Polanów w
klasyfikacji punktowej zajął III miejsce zdobywając
9 punktów, gdzie rok wcześniej zdobyliśmy 5,5 punktu.

Punkty dla naszej drużyny
zdobyli: Wiktoria Tobisz
2pkt., Michalina Prendecka 1,5 pkt., Oliwia Reichel
1,5 pkt., Monika Barańska
1,0 pkt., Hubert Sznyter 1,0
pkt., Amelia Gryguła 1,0
pkt., Maciej Kruszyński
0,5 pkt. i Filip Prendecki
0,5 pkt. Miejsca jakie zajęliśmy są następujące: gra
pojedyncza młodziczek: V
miejsca Wiktoria Tobisz,
Oliwia Reichel, Michalina
Prendecka, IX miejsce Monika Barańska, gra pojedyncza młodzików: IX miejsce
Maciej Kruszyński, XVII
miejsce Filip Prendecki, gra
podwójna młodziczek: II m.
srebrny medal i tytuł Wicemistrz Makroregionu Monika Barańska - Wiktoria Tobisz, III m. br. medal Oliwia
Reichel w parze z Michaliną
Surówka UKS „Kometa”
Sianów, V m. Amelia Gryguła - Michalina Prendecka,
gra podwójna młodzików:
III m. br. medal Maciej Kruszyński - Hubert Sznyter,
gra mieszana młodzików: III

m. br. medal Hubert Sznyter młodszych, a w młodzikach przez Ministerstwo Sportu na listę klasyfikacyjną prow parze z Patrycją Kuszmar zawiół mixt Monika i Ma- gdzie kluby walczą o punkty wadzoną przez PZBad. ZwyUKS „Kometa” Sianów, V ciek. W turnieju młodzików dla: klubów, gmin, powia- cięski klub otrzymał dyplom
m. Filip Prendecki - Amelia kluby walczyły o punkty do tów i województwa, prócz a zawodnicy za miejsca na
Gryguła. Nie udał się Niko- klasyfikacji Sportu Dzieci tego zawodnicy otrzymają podium otrzymali medale.
demowi start w juniorach i Młodzieży prowadzonej też punkty na swoje konto
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