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Trwa remont Szkoły Podstawowej w Polanowie. Prace
rozpoczęły się już w styczniu, a w tej chwili prowadzona jest nadbudowa budynku. Realizowany jest w
ramach rewitalizacji centrum Polanowa.
Remont oprócz podwyższenia szkoły obejmie też prze-

budowę, wymianę instalacji wewnętrznej oraz docieplenie. Wykonawcą jest Zakład Budowlano – Drzewny Teo
Teofil Rowiński z Krytna.
Gminie udało się pozyskać dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Ryby za pośrednictwem Darłowskiej Lo-

Polanów
Bohater
w Polanowie odnaleziony Za 100 dni matura

kalnej Grupy Rybackiej. Inwestycja kosztować będzie
około 1,5 miliona złotych, z czego ponad 900 tysięcy zostanie sfinansowane przez Unię Europejską. Dodatkowo
około 170 tysięcy złotych dołoży Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Żydowo

Karnawałowe szaleństwa

Przez kilka tygodni był osobą najbardziej poszukiwaną
przez służby wojewody pomorskiego. Nikt nie wiedział
kim jest ani skąd przybył.
Wiadomo było tylko jedno - 24 stycznia 2014 r., nie
zważając na grożące niebezpieczeństwo uratował dwoje
dzieci z pożaru. Uratował,
zapewnił opiekę i... odjechał,
bo był w pracy i miał do wykonania zadanie...
O Danielu Zalasie, bohaterskim strażaku z Polanowa
czytaj na str 3

O studniówce uczniów Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie czytaj na str 5

Skończył się Karnawał. Jak spędzano go w Polanowie
i okolicach czytaj na str 5
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Żydowo

Spotkanie - energia dla Pomorza

Utrata dowodu osobistego
powinna zostać niezwłocznie
zgłoszona w dowolnym urzędzie
(miasta/gminy), a w przypadku,
gdy utracono go po za granicami
kraju - w najbliższym konsulacie.

Gmina Polanów

ODPADY
PAPIEROWE I TEKTUROWE
Do niebieskich pojemników i worków na papier i tekturę

wrzucamy:
tekturowe kartony,
ulotki, broszury, reklamy, książki,
zeszyty, papier zadrukowany,
koperty bez plastikowych „okienek”,
odpady opakowaniowe z papieru,np. kartoniki po
herbacie, torebki po cukrze, mące, ryżu itp., gazety,
magazyny ilustrowane, książki telefoniczne

nie wrzucamy:

kartoników po sokach, mleku, maślankach itp.
, papieru tłustego, mokrego i zabrudzonego,
papieru ze spinaczami, zszywkami, elementami
plastikowymi lub metalowymi,
papieru samokopiującego lub do faksu,

papieru powlekanego folią plastikową,
aluminiową lub woskiem.

OPAKOWANIA ZE SZKŁA
Do białych pojemników i worków na szkło

wrzucamy::
szklane opakowania po kosmetykach,
szklane słoiki po majonezie, musztardzie itp. ,
szklane słoiczki po żywności dla małych dzieci,
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach itp. ,
szklane słoiki po przetworach owocowo-warzywnych.
Opakowania ze szkła wrzucamy bez zawartości,
bez pokrywek, kapsli, nakrętek, korków.

nie wrzucamy:

szklanek, kieliszków, szklanych misek, talerzy,
porcelany, naczyń kamionkowych, doniczek,
szkła okiennego, samochodowego, zbrojnego,

 
świetlówek, żarówek, kineskopów,
płytek ceramicznych, luster,
naczyń żaroodpornych,
opakowań po lekach.


TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Do żółtych pojemników i worków na tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
(typu tetra pak):

wrzucamy:
foliowe woreczki i torebki,
koszyczki po owocach,
puszki po napojach i konserwach, plastikowe opakowania po płynach do mycia,
butelki typu PET, np. po,sokach, wodzie mineralnej,
kartoniki po mleku, sokach, napojach,
 plastikowe kubeczki po serkach, jogurtach, itp.

nie wrzucamy:

opakowań po olejach jadalnych i silnikowych,
opakowań po płynach przeciw zamarzaniu,
styropianu, tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu




RTV I AGD,

opakowań po lekach,

 pampersów.
 Z butelek typu PET odkręcamy zakrętki, a same butelki
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środki ochrony roślin
oraz opakowania po nich,
 tamy.
resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków
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pojemniki po aerozolach, pozostałości po domoki.
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ODPADY PROBLEMOWE

 
  
  
ODPADY ORGANICZNE
wrzucamy:

Daniel Zalas z najbliższymi
Z płonącego mieszkania
uratował dwoje dzieci.
Nie wiedział o tym nikt.
To prawdziwy bohater...
mowa o Danielu Zalas z
Polanowa, który 24 stycznia wykazał się ogromnym
bohaterstwem i uratował
z pożaru dwoje dzieci w
wieku 7 i 11 lat.
Mężczyzna jest kierowcą,
akurat przebywał w Trójmieście. Podczas załadunku zauważył płomienie
w pobliskim mieszkaniu.
Natychmiast rzucił się na
ratunek. Wybił szybę i z
płomieni wyciągnął dwoje
dzieci. Wezwał straż pożarną i zaczął gasić ogień gaśnicą samochodową. Kiedy
na miejsce przybyli strażacy

pan Daniel niepostrzeżenie
odjechał. Świadkowie odszukali go dopiero po nazwie firmy, która widniała
na jego samochodzie. Mężczyzną zainteresował się
wojewoda pomorski, który
chce wyróżnić bohatera za
jego postawę.
Sam zainteresowany nie poczuwa się jednak do bohaterstwa. Uważa, że zrobił to,
co do niego należało, co powinien zrobić każdy w takiej
sytuacji. To pewnie dlatego,
że od lat należy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie, skąd pochodzi. Pomaganie ma we krwi. Gaszenie
pożarów i niesienie pomocy
to jego codzienność...oby
takich ludzi było wśród nas
więcej.
(jj)

Zgłoszenie tego faktu spowoduje
jego natychmiastowe unieważnienie w systemie informatycznym,
co daje gwarancję bezpieczeństwa
posiadaczowi dokumentu, że nie
zostanie obciążony negatywnymi
skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem
przez nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
osoby, która utraciła dowód osobisty fakt ten należy zgłosić w
dowolnym banku. Bank zamieści
informację o utracie w systemie
informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcia zobowiązania
przez przestępcę z wykorzystaniem
danych osobowych poszkodowanej
osoby.
Ponadto przestrzegamy przed udostępnianiem dowodu osobistego
osobą trzecim. Niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa
jest żądanie przez przedsiębiorców
pozostawienie dowodu osobistego
"pod zastaw". Działanie takie wiąże się z dużym niebezpieczeństwem
wykorzystania danych zawartych
w dowodzie osobistym (lub innym
dokumencie tożsamości) klienta
przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na
szkodę osoby, której dane zostały
wykorzystane.

Polanów

Kolejna sesja za nami

nie dla polskiej gospodarki.
PSE S.A. są właścicielem ponad 13 445 km linii oraz ponad
100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
W spotkaniu uczestniczyli
starostowie, burmistrzowie i
wójtowie oraz przewodniczący rad gmin z terenów, przez
które przebiegać będzie trasa
linii elektroenergetycznej. Byli
również obecni przedstawiciele
Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych,
nadleśnictw oraz organizacji
pozarządowych z obszaru realizacji inwestycji.
(sim)

Polanów

Dofinansowanie imprez dla POKiS

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE:
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Metoda naliczania opłaty za
Termin płacenia pierwszej opłaty
 gospodarowanie odpadów

za gospodarowanie odpadów

Spotkanie dotyczyło budowy linii najwyższego napięcia na trasie Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.
Budowa dwutorowej linii 400
kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo
Kierzkowo to inwestycja celu
publicznego. Trasa linii połączy
dwa województwa (pomorskie
i zachodniopomorskie), 4 po-

wiaty (kartuski, kościerski, bytowski, koszaliński) i 11 gmin
(Żukowo, Somonino, Nowa
Karczma, Kościerzyna, Lipusz,
Parchowo, Studzienice, Bytów,
Tuchomie, Miastko, Polanów).
Długość linii określa się na
ok. 123 km. Po wybudowaniu
nowej infrastruktury, wykonawca zdemontuje linię 220
kV eksploatowaną na podobnej trasie od lat 60. ubiegłego
wieku. Zgodnie z założeniami,
cały projekt inwestycyjny ma
zostać sfinalizowany do końca
2019 r. Inwestorem zlecającym
budowę nowej linii są Polskie
Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ta należąca do Skarbu Państwa
spółka ma strategiczne znacze-

  

nie wrzucamy



Wielkimi krokami zbliża się
realizacja jednej z najważniejszych inwestycji elektroenergetycznych realizowanych w północnej części
kraju. W ubiegłym tygodniu,
w Szymbarku koło Gdańska odbyła się konferencja
„Energia dla Pomorza”.

Dane kontaktowe:
PGK Koszalin
ul. Komunalna 5
tel. 94 348 44 22 /45
e-mail: bok@pgkkoszalin.pl
UM Polanów
ul. Wolności 4
tel. 94 348 07 83
94 318 83 29
e-mail:um@polanów.eu

wezwań
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy Zakładzie Usług Komunalnych w Polanowie ul. Stawna 2. Tel. 94 318 82 06
Punkt otwarty: poniedziałek - piątek 7.00 - 14.30

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski i dyrektor Polanowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, Feliks Kostrzak

W ostatnią środę lutego
odbyła się sesja Rady
Miejskiej w Polanowie.
Podczas niej radni wysłuchali prezentacji przedstawicieli
gminy Mielno na temat planowanej budowy elektrowni
jądrowej w Gąskach, a także
sprawozdania burmistrza z
pracy między sesjami. Następnie omówili realizację
obowiązków gminy w zakresie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Oceniono również pracę Polanowskiego Ośrodka
kultury i Sportu i MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Polanowie.
Józef Wilk, przewodniczący
Rady Miejskiej przedstawił
podsumowanie na temat pracy Rady w roku ubiegłym.
Kolejnym punktem obrad
było sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach
prowadzonych przez gminę
Polanów.
Równo o godzinie 12 rozpoczęła się trybuna obywatelska, a później przyszedł czas
na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. Na koniec
prowadzonych obrad podję-

to uchwały w sprawie zmian
w budżecie, określenia gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie
komunalne gminy, zmian w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
ekwiwalentu pieniężnego
dla członków OSP, a także
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od powiatu
koszalińskiego zarządzania
przystankami
komunikacyjnymi, zlokalizowanymi
w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych gminy Polanów.
(ks)

Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu otrzymał pomoc finansową na
organizację dwóch imprez
kulturalnych, które odbędą się w bieżącym roku.
Najpierw w Karsinie, od 30
maja do 8 czerwca, odbędzie
się plener rzeźbiarski, którego efektem, oprócz prac
poplenerowych, ma być
wydanie folderu turystycznego promującego gminę
Polanów. Koszt całkowity
przedsięwzięcia – 26 065,05
zł, w tym unijne wsparcie –

16 529,05 zł.
Druga inicjatywa to organizacja święta dożynkowego 6
września. Impreza odbędzie
się pod hasłem „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego
promującego zasoby dziedzictwa kulturowego”. Festyn ludowy odbędzie się w
Polanowie „Nad Zalewem”.
Koszt całkowity przedsięwzięcia – 27 866,80
zł. Wsparcie – 17 671,68
zł. Łącznie obie imprezy
mają kosztować 53 931, 85
zł. POKiS zaangażuje wła-

sne środki w wysokości 19
731,12 zł. Tak więc łączne
dofinansowanie ma wynieść
34 200,73 zł.
Imprezy otrzymają dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.
(r)
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II Bal Walentynkowy
Na sali widowiskowej
Polanowskiego Domu
Kultury po raz II odbył
się Bal Walentynkowy.
Zabawa była bardzo udana,
o czym świadczyły radośnie uśmiechnięte twarze
uczestników balu. Do tańca
przygrywał duet muzyczny
Sylwia i Wiesław, który repertuarem w rytmie „love
story” wprowadził wszystkich gości w romantyczny
nastrój, a dla zmiany klimatu
przeprowadzono mnóstwo
śmiesznych zabaw i konkursów. Taneczne szaleństwa

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2014
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Polanów

Po studniówce czas na maturę

nocy zakochanych trwały
do białego rana. Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom balu za wspaniałą zabawę.
Kolejne walentynkowe spotkanie już za rok.
Organizatorem balu, w którym uczestniczyło około 110
osób ,był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. (r)

„Zawżdy tak bywało, Gdy 100 dni nauki zostało,
Wielce godni Żakowie Biesiadowali na zdrowie!!!”

I w Polanowie nastał wieczór beztroskiej zabawy dla
uczniów klasy III Liceum
Ogólnokształcącego.
Bal
Studniówkowy to początek
przedmaturalnej wędrówki.
Bal, który zdarza się raz w
życiu i pozostaje w pamięci
na długie lata. Było magicznie….
(…) Piękne kreacje, fryzury, panowie pod krawatami,
uśmiechnięci nauczyciele w
innej niż zwykle roli, szanowni goście, którzy swoja
obecnością uświetnili uro-

czystość i kochani rodzice,
którzy są zawsze, gdy w życiu ich dzieci dzieje się coś
ważnego.
By się tradycji stało zadość
w podniosłą atmosferę balu
wprowadziły wszystkich słowa Wieszcza i już za chwilę
na sali rozbrzmiewały pierwsze takty staropolskiego, dostojnego tańca:
„Pan Jacek dostojnie rusza
i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza podał rękę pani
Aleksandrze i skłoniwszy się
grzecznie w pierwszą parę

prosi…”
I tak, za dyrektorską parą
podążyła młodzież III klasy
ZSP rozpoczynając pierwszy, prawdziwy bal w swoim życiu. W niejednym oku
łza wzruszenia się zakręciła,
strzelały flesze i słowa zachwytu rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.
Krzepiące też były słowa
Dyrektor Aleksandry Kalinowskiej oraz Burmistrza
Grzegorza Lipskiego, którzy
życzyli wszystkim uczestnikom balu udanej zabawy,

a za 100 dni powodzenia na
maturze.
W dalszej części młodzież
przejęła mikrofony i w bardzo zabawny sposób przedstawiła nietypową lekcję
z udziałem niesfornych
uczniów, którymi okazali się
sami belfrowie. I choć humor
uczniowski różni się nieco
od humoru profesorów, każdy mógł znaleźć w tej scenie
coś dla siebie.
A teraz już tylko……
Matura!
(r)

Karnawał w Żydowie

Karnawał to czas radości i
zabaw. Zarówno mali, jak i
duzi czekają okazji, aby się
zabawić. Świetną ku temu
okazją był, niewątpliwie,
Bal Karnawałowy, który odbył się dnia 13 lutego 2014
roku w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żydowie. Inicjatorami zabawy
były: sołtys wsi Żydowo
Pani Krystyna Borsuk i Katarzyna Filipowicz – dyrektor szkoły, a organizatorami
przedsięwzięcia: sołtys wsi
Żydowo, Rada Sołecka, radni oraz POKiS i Szkoła Podstawowa. Paczki dla dzieci z
Żydowa sponsorowało Sołectwo Żydowo, dla dzieci z
Kępin – Sołectwo Kępiny.
Ideą balu była szeroko rozumiana integracja. Liczyła się
dobra zabawa wszystkich
dzieci w przyjaznej i wspaniałej atmosferze. Uczestnikami zabawy były dzieci
(wraz z rodzicami) i młodzież z Żydowa oraz dzieci
z Kępin. Sala gimnastyczna
przyozdobiona kolorowymi
balonami robiła duże wra-

żenie. O oprawę muzyczną
zadbał Wiesław Lebioda,
który sprawił, że „nogi same
porywały do tańca”.

Zaszczycili nas swoją obec- wie – Zbigniew Sekuła oraz gólnie nasze wspaniałe
nością: Grzegorz Lipski – Jan Kornas.
dzieci oraz ich rodziców
Burmistrz Polanowa, Radni Wszystkich
uczestników serdecznie przywitała ElżRady Miejskiej w Polano- balu, miłych gości, a szcze- bieta Sekuła – Radna Powia-

tu. Prowadzącymi imprezę
były: Elżbieta Sekuła i Elżbieta Minda.
Wszyscy uczestnicy balu doskonale się bawili. Na dzieci
i zaproszonych gości czekał
stół pełen słodkich niespodzianek. Prowadzące oraz
nauczyciele szkoły przygotowali całą gamę konkursów, w których brali udział
zarówno dorośli, jak i dzieci.
To właśnie one okazały się
atrakcją, których tego wieczoru nie mogło zabraknąć.
Warto wspomnieć „Taniec z
balonami”, „Taniec z krzesłami”, „Taniec na gazecie”
i wiele innych. Zwycięzcy
i uczestnicy konkursów
otrzymywali słodkie nagrody.
Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można
było znaleźć barwne motyle, dobre wróżki, urzekające
księżniczki. Nie zabrakło też
odważnych kowbojów, piratów, czarodziejów i wiele
innych oryginalnych postaci.
Milena Iwaszko
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Dyrektor Przedszkola Gminnego
w Polanowie
informuje, że zapisy dzieci do przedszkola
odbywają się w dniach
od 20 lutego do 20 marca 2014r.

• Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap
edukacji przedszkolnej w placówce. W kolejnych latach rodzice
składają deklarację dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
• Dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
przyjmowane są poza wszelkimi kryteriami.
• Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w
biurze przedszkola lub ze strony internetowej placówki: WWW.
przedszkole-polanow.home.pl
• „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz inne wymagane dokumenty należy składać w biurze przedszkola.
• Regulamin rekrutacji dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.
• Ustala się następujący terminarz rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015:
• od 20 lutego do 10 marca 2014r. – przyjmowanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego /druk deklaracji
kontynuacji/
• od 20 lutego do 20 marca 2014r. – przyjmowanie wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola
• do 10 kwietnia 2014r. – ogłoszenie wyników naboru. Podanie
do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola
• do 30 maja 2014r. – podpisywanie umów z przedszkolem
• do 29 sierpnia 2014r. – termin postępowania uzupełniającego.
Dyrektor przedszkola
Elżbieta Sekuła
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Państwo Oyedemi mieszkają w Kołobrzegu, są
wykładowcami języka angielskiego w miejscowym
liceum. Wcześniej przez

siedem lat przebywali w Nigerii. O swoich przeżyciach
i doświadczeniach opowiedzieli zebranym, prezentując zdjęcia z codziennego
życia mieszkańców tego
kraju. Osoby które przybyły
na spotkanie "Moja Nigeria"
z wielkim zainteresowaniem
wsłuchiwały się w opowieści naszych gości. Spotkanie

www.polanow.pl

7

Polanów

W polanowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie dla
Seniorów.

przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, wzięło w

Rozmaitości

„Moi bohaterowie Przygoda z Muminkami
w reportażu”

„Moja Nigeria”

W świetlicy w Naławiu,
odbyło się spotkanie Pana
Oyedemi Ade i jego małożonki z mieszkańcami
Nacławia.
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nim udział 55 osób.
(r)

Polanów

Fantazyjne stroje przedszkolaków
i wspaniała zabawa

Gościem była dziennikarka
Radia Koszalin, publicystka i reportażystka Jolanta
Rudnik. Pani redaktor w
swojej pracy zajmuje się
głównie kwestiami społecznymi, a także historią Pomorza. Lubi śledzić losy ludzi
wplątanych w zawirowania
polskiej historii. Za reportaże i programy publicystyczne zdobyła wiele nagród. W
ubiegłorocznym konkursie
Melchiorów zyskała tytuł

Radiowego
Reportażysty
Roku 2013 – „za pasję dokumentalisty i odwagę w podejmowaniu kontrowersyjnych
tematów
współczesnego
świata”. Podczas spotkania
Pani Jolanta zaprezentowała kilka fragmentów swoich
reportaży między innymi:
„Dziewczynka z billboardu”, „Czarny temat Regina” - przejmujące historie o
codzienności. Przedstawiła
również kulisy ich powstawania. W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby.
Jolanta Skowrońska, fot: BPMiG

W 2014 roku przypada
setna rocznica urodzin
Tove Jansson, szwedzkojęzycznej fińskiej pisarki,
autorki słynnych Muminków.
W Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Polano-

wie przedszkolaki uczestniczyły w kolejnych zajęciach
czytelniczych.
Tym razem dzieci wysłuchały opowiadania pt. "Śnieżny
poranek Muminka" (książka inspirowana postaciami
Muminków Tove Jansson).
Maluchy przeniosły się w

wyobraźni do zimowej doliny Muminków, wędrowały
wraz z Muminkiem, Ryjkiem i wścibską Małą Mi
po ośnieżonym stoku góry.
Przeżywały bardzo zabawne i niebezpieczne przygody. Sympatyczni bohaterowie opowiadania wzbudzili

wśród przedszkolaków pozytywne emocje, podbili ich
serca i zachęcili do czytania
kolejnych przygód.
W zajęciach wzięło udział
6 grup. Razem około 130
dzieci.

Polanów

Kreatywna aktywność dzieciaków

Nacław

Karnawałowe
szaleństwa
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
Karnawał to przede wszystkim
czas zabaw i hucznych imprez.
Jego rozpoczęcie oficjalnie następuje w dniu Trzech Króli, czyli
6 stycznia, jednak wiele osób
uważa za datę jego rozpoczęcia
Nowy Rok.
Koniec karnawału jest jednak o
wiele bardziej jednoznaczny i wypada w Środę Popielcową. Także
dzieci z Filialnej Szkoły Podstawowej w Nacławiu oraz młodsze dzieci z okolic mogły uczestniczyć we
wspaniałej zabawie. Dzięki uprzejmości POKiS-u, który udostępnił
świetlicę wiejską w Nacławiu oraz
Panu Wiesławowi Lebiodzie, który
rewelacyjnie przygrywał na owym
balu oraz prowadził wiele konkursów, 6 lutego 2014 roku został

zorganizowany w Nacławiu bal
karnawałowy. Mogliśmy tam zobaczyć przeróżne postacie, m.in.: „W karnawale, w karnaczarownice, diabły, księżniczki, wale
różne zwierzęta, piratkę oraz wielu zawsze idziemy na bale.
bohaterów, były modelki, cyganki, Każde dziecko duże, małe,
Indianie i można tak wymieniać
lubi bale w karnawale.
bez końca.
Można
zmienić się w
Wszyscy wykazali się wielką krekrólewnę,
atywnością, zabawa była niesamowita i mamy nadzieję, że jeszcze w królewicza można też,
nie raz będziemy się tak świetnie są cyganki, wróżki, żabki,
bawili w jeszcze większym gronie. jest i batman, jest i jeż.”
Nauczycielki i uczniowie Filialnej
Szkoły Podstawowej w Nacławiu 14 lutego 2014r. sala POKioraz pozostałe dzieci uczestniczące S-u w Polanowie zamieniła
w imprezie bardzo dziękują zesposię w „Bajkową Krainę”,
łowi POKiS-u oraz panu Wiesiowi
do której przywędrowały
Lebiodzie za pomoc w zorganizoniezliczone
księżniczki, towaniu tak świetnej zabawy.

warzyszący

im

kowboje,

Indianie, królewny, motylki,
myszki, biedronki, policjanci, smok oraz batman ze spidermanem i żółwiem ninja,
a także inne postacie z kreskówek.
Przedszkolaki bawiły się na
balu karnawałowym, który
przygotowały dla nich wychowawczynie, a oprawę
muzyczną i przebieg imprezy zapewnili instruktorzy
rytmiki - pani Asia z panem
Krzyśkiem. Dzieci tańczyły
rock and rolla, kaczuszki,
woogie- boogie, pociąg i
świetnie się przy tym bawiły.

Nie zabrakło również konkursów: przeciąganie liny,
taniec na gazecie, zabawy z
chustą animacyjną, w których bardzo chętnie wszyscy
uczestniczyli.
Gdy tancerze poczuli się
bardzo zmęczeni Pani Asia
ogłosił przerwę na soczek.
Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się
uśmiech, który nie znikał,
mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie,
kolorowo i zabawnie. W
trakcie trwania balu pojawili się również rodzice na-

szych milusińskich, którzy
w większości chętnie bawili
się z przedszkolakami.
Przed rozpoczęciem zabawy
nasz fotograf pan Olek Andrzejewski robił zdjęcia każdej grupie, by uwiecznić jak
pięknie dzieci wyglądały.
Po zakończeniu zabawy
dzieci zmęczone, lecz zadowolone wróciły do swoich
sal. Przedszkolaki do domów wracały uśmiechnięte i
pełne niesamowitych wspomnień.
Danuta Palewska

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

Lepienie z gliny może
stać się wielką frajdą dla
każdego, dla malucha, dla
starszaka i dla dorosłego.
Z niewielkiej glinianej bryły można wymodelować
wazon, miseczkę, kubek,
świecznik, albo kota, tudzież baranka świątecznego.
A w zasadzie wszystko, co
fantazja podpowie. A jaką

uciechę sprawia toczenie na
kole garncarskim! Bo co tu
dużo mówić, naczynia wtedy (prawie) lepią się same.
Podczas owych zajęć: relaks
– gwarantowany, umiejętności – sukcesywnie zdobywane, zrealizowane pomysły – bezcenne. Jeśli masz
ochotę spróbować swoich
sił w kunszcie rzeźbiarskim,
to zapraszamy na zajęcia do

pracowni ceramiki, które od- marca. Ilość miejsc jest ograbywają się według harmono- niczona, więc prosimy o ich
gramu, dostępnego na stronie wcześniejszą rezerwację pod
internetowej POKiS - www. numerem telefonu: 94 31 88
pokis.polanow.pl
229.
Zajęcia rozpoczynają się 14
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Koszykówka
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Wicemistrzowie z Polanowa

W Szkole Podstawowej w Po- v-ce Mistrzostwo Powiatu.
lanowie odbyły się Mistrzo- Drużyny otrzymały pamiątstwa Powiatu w koszykówce kowe dyplomy i puchary, a
w ramach Igrzysk Młodzieży zawodnicy srebrne medale i
Szkolnej. Nasi młodzi spor- słodycze. Impreza odbywała
towcy zarówno dziewczęta się pod patronatem Starostwa
jak i chłopcy wywalczyli Koszalińskiego.

Gratulujemy naszej reprezentacji w składzie:
Dziewczęta:
Olejarczyk Karolina
Ragan Dominika
Narkowicz Martyna
Stolarek Edyta

Mazur Wiktoria
Dominik Wiktoria
Domańska Julia
Kumar Wiktoria
Reichel Oliwia
Byrzykowska Marcela
Lewandowska Zuzanna

Chłopcy:
Relichowski Konrad
Czajkowski Jakub
Lemańczyk Jakub
Witkowski Hubert
Pytliński Dawid
Belka Miłosz

IV Festiwal Sportu i Rekreacji Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych woj. zachodniopomorskiego

W sobotę 8 lutego w Sali Widowiskowo - Sportowej Polanowskiego Gimnazjum, przy
gorącym aplauzie zgromadzonej licznie publiczności,
odbył się IV Festiwal Sportu i
Rekreacji Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych woj.

zachodniopomorskiego o Pu- siłacza, jeździe na rowerze i
char Przewodniczącego Rady kręglach.
Powiatu Koszalińskiego.
Rywalizacja przebiegła w
Młodzież rywalizowała w na- sportowej i miłej atmosferze.
stępujących konkurencjach: Zwycięzcą Festiwalu została
w skoku wzwyż, tenisie sto- drużyna gospodarzy - Młołowym, biegu na 1000 m, dzieżowego Ośrodka Wyrzutach do kosza, konkursie chowawczego z Polanowa,

II miejsce zajął Salezjański
Ośrodek Wychowawczy z
Trzcińca, III Miejsce zajął zespół z Młodzieżowego Ośrodka z Podborska.
W sumie w rywalizacji
uczestniczyło 9 zespołów.
Organizatorzy pragną gorą-

Gryguła Filip
Lisewski Dawid
Kramek Michał
Świestowski Piotr
Durek Błażej
Treder Maciej
Kawalec Miłosz

Piłka Nożna

Przygotowania
do rundy
wiosennej

Intensywnie do ligowych rozgrywek przygotowuje się zespół
polanowskiego Gryfa. W najbliższą sobotę czeka go kolejny
sparing. Tym razem na boisku
w Sławnie nasi piłkarze zagrają
z tamtejszą Sławą. Dotychczas
w meczach przygotowawczych
Gryfowi różnie się wiodło. Najpierw wygrali z Darłovią Darłowo 1:0, a potem ulegli Wielimowi Szczecinek 0:5.
Poniżej „wiosenny rozkład
jazdy” Gryfa Polanów w koszalińskiej okręgówce.
22.03 Piast Drzonowo - Gryf
Polanów
co podziękować sponsorom 29.03 Gryf Polanów - Bałtyk II
dzięki, którym możliwe było Koszalin
nagrodzenie zwycięzców w 05.04 Drzewiarz Świerczyna poszczególnych
konkuren- Gryf Polanów
cjach sportowych.
12.04 Gryf Polanów - Olimp
Złocieniec
19.04 Mechanik Bobolice - Gryf
Polanów
26.04 Gryf Polanów - Arkadia
Malechowo
30.04 Wiekowianka Wiekowo Gryf Polanów
03.05 Gryf Polanów - Iskra
Białogard
10.05 Orzeł Wałcz - Gryf
Polanów
17.05 Gryf Polanów - Olimp
Gościno
24.05 Gryf Polanów - Zryw
Kretomino
31.05 Wybrzeże Biesiekierz Gryf Polanów
07.06 Gryf Polanów - Lech
Czaplinek
14.06 Darłovia Darłowo - Gryf
Polanów
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