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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Idź sobie Zimo zła!!!

Tak zimę żegnali uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie.
Nadeszła Wiosna. Niestety, tylko ta kalendarzowa. Tradycja karze w pierwszym dniu Wiosny utopić Marzannę, kukłę przypominającą słowiańską boginę symbolizująca zimę i śmierć
(przez część badaczy uważana jest za demona). Ceremoniał jej topienia sięga czasów pogańskich, gdy odprawiane było tzw. Święto Jare, bogate w obrzędy powiatania Wiosny.
Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy
orszak, z marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę
przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny, również obecnie, związane są
różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i
upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku.

Polanów

Spartakiada
samorządowców

Dokończenie na stronie 3
Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy
Polanów
życzymy pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
przyjemnego wypoczynku w rodzinnym gronie,
optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem
zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.			
		

Józef Wilk,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie
strona 8

strona 6

Grzegorz Lipski,
Burmistrz Polanowa
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Wdrażanie śmieciowej rewolucji - kolejne etapy
munalnych w Polanowie oraz cę w zakresie składania deklaraAkcja „Deklaracja”
Ośrodka cji!
Urząd Miejski w Polanowie suk- Miejsko-Gminnego
cesywnie podejmuje działania Pomocy Społecznej w Polano- Spotkania informacyjne
na rzecz wdrożenia nowego sys- wie w okresie 18 marca do 15 Jednocześnie w marcu br. Burtemu gospodarowania odpadami kwietnia br. będą przekazywać mistrz Polanowa Pan Grzegorz
komunalnymi, który obowiązy- i po wypełnieniu odbierać od Lipski zorganizował spotkawać będzie na terenie miasta i właścicieli nieruchomości za- nie informacyjne z udziałem
gminy Polanów od lipca 2013r. mieszkałych na terenie miasta i przedstawicieli wspólnot i spółMając na uwadze sprawną re- gminy Polanów DEKLARACJE dzielni mieszkaniowych z terenu
alizację nałożonych przez usta- O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA miasta i gminy w zakresie realiwodawcę obowiązków, pra- GOSPODAROWANIE ODPA- zacji ustawowych obowiązków
przez gminę oraz jej mieszkańcownicy Urzędu Miejskiego w DAMI KOMUNALNYMI
Polanowie, Zakładu Usług Ko- Z góry dziękujemy za współpra- ców związanych z zagospodaro-
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waniem odpadów komunalnych skich zwoływanych w sołectwach
w ramach przyjętego systemu.
na terenie miasta i gminy PolaW kolejnym spotkaniu, którego nów, których przedmiotem obrad
głównym celem będzie przybli- jest omówienie nowych zasad
żenie problematyki związanej z odbioru odpadów komunalnych
wprowadzeniem nowego mo- z terenu miasta i gminy Polanów,
delu systemu gospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem
odpadami komunalnymi udział warunków miejscowych - w odwezmą sołtysi jednostek pomoc- niesieniu do poszczególnych wsi
niczych gminy Polanów.
i osad. Jak dotąd takie zebrania
Zebrania wiejskie
takie obyły się w Kościernicy i
Dodatkowo Burmistrz Polanowa Gołogórze, na których mieszbierze udział w zebraniach wiej- kańcy zgłaszali swoje uwagi i

sugestie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Aby uniknąć podwójnego płacenia za odbiór odpadów konieczne jest wypowiedzenie
dotychczasowej umowy z PGK
- przypomina Piotr Górniak, wiceburmistrz Polanowa. Wzór
wypowiedzenia można znaleźć
na stronie internetowej www.
polanów.pl

PRZEDSIĘBIORCY
(INSTYTUCJE)

(w zależności od rodzaju zabudowy)

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ZABUDOWA WIELORODZINNA

WYPOSAŻENIE

lub inne w zależności od złożonej deklaracji

Częstotliwość odbioru
komunalne odpady uboczne

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Odpady opakowaniowe ze szkła
(w tym opakowania)

1 raz w tygodniu

1 raz na dwa tygodnie

Odpady papieru i tektury

1 raz na dwa tygodnie

1 raz na dwa tygodnie

Odpady tworzyw sztucznych, metali

1 raz na dwa tygodnie

1 raz na dwa tygodnie

Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony

2 razy w roku

Odpady komunalne ulegające biodegradacji
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4 razy w roku

Określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Polanów
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(!'3 odpady:
Odbiorowi
podlegają
784�%

Odbiorowi nie podlegają odpady:

Przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu
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służącym
do zbierania
odpadów

Przed nieruchomością
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Wstawione w innych miejscach, do których nie jest zapewniony
dojazd pojazdem do zbierania odpadów

Ilość odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli posesji, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne uzależniona jest od liczby zgłoszonych
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!"#$��%& pojemników
o pojemności: 0,12 m3; 0,24m3;
1,1m3;
2,2m3; ��������
5m3; 7m3;
lub worków
0,08m3������������
na odpady
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WRZUCAMY:

Plastiki i puszki
kolor żółty
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Szkło
kolor zielony

WRZUCAMY:
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- butelki
napojach bez nakrętek,
butelki,
słoiki po napojach i żywności,
���������� ������� ��������������� ��
������������������� ������������������������ � ��
- butelki
po olejach spożywczych,
butelki
po
napojach alkoholach,
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- opakowania
po kosmetykach, płynach�������� - szklane
���������"��������������������������
��������������������������
������������������
opakowania po kosmetykach
do���������"���������������������������
mycia, po chemii gospodarczej,
�� ���������� ��������������������������������������
� �� �������������
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- nakrętki,
torebki, reklamówki,
��������
��������
- koszyczki
po
owocach,
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- puszki
po napojach, po konserwach,
������
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- kapsle
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NIE WRZUCAMY
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- butelek
i pojemników z zawartością,
stołowego,��1��
fajansu,������
porcelany,
ceramiki, kryształów, luster, szkła
(����� �����)*+���,�* ����� ����������-. - szkła ������
����������
- opakowań
lekach, zabawek,
sprzętu AGD, ��� ���-���� okiennego,
� ����po����/0
,�0� ���-�����
-������
- opakowań
po aerozolach, puszek po farbach, - opakowań po
- żarówek, lamp neonowych fluorescencyjnych, reflektorów, izolatorów,
������ ��1�� ������ ����������
olejach przemysłowych, silnikowych, baterii
szkła żaroodpornego, szkła okularowego
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Papier
kolor niebieski

WRZUCAMY:
��' %!"#$��%
-�������������������������������������
gazety, czasopisma, katalogi,
-����������
książki,�������������������������������
kartony, tektura,
� �� �����������
������ �� �������������
-�papier
szkolny i biurowy,
-������
koperty������ ���� �!������ ������ ������
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torebki papierowe, papier pakowy
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NIE WYRZUCAMY
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- kartonów po napojach, sokach, mleku
���-����� ��� ���-���� -������

- tapet, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych,
papieru z folią, worków po cemencie, papieru faxowego i

Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są
do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych (biodegradowanych) co najmniej 2 razy w miesiącu.
Normy do wyliczania ilości odpadów:
1. dla szkół i żłobków – 3 litry na każdego ucznia/ dziecko/ i
pracownika;
2. dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120
litrów na lokal;
3. dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego
zatrudnionego,
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy
"��'2"��'
punkt;
4. dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce kon�(�'���3+ (!'3
sumpcyjne;9!:"( %
5. dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej
jeden pojemnik 120 l;
6. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych
– 120 l na każdych 10-ciu pracowników;
7. dla hoteli, pensjonatów, domów opieki – 20 l na jedno
!"#$��%&
łóżko;
������������������������� � ��� ��� �������������������
8.
dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okre��������������������� ����� �� ����������� ����������� �
sie od 1 marca do�����������������
31 października ��������������
i 5 l poza tym okresem.
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WRZUCAMY:
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- ���������������
odpady kuchenne, resztki
i obierki z owoców,
warzyw,
���������������
������
�� skoszoną trawę, zgrabione
liście,
drewno,
fusy
z
kawy
i
herbaty,
skorupki
jajek,
mokry
papier
lub karton
�������� ��������������������� ���������&���
�����������
- ������������
kartony po napojach,����
sokach, mleku

Zmieszane
kolor brązowy

- tapety, worki po cemencie, pieluchy jednorazowe, artykuły higieniczne, zabawki
- ��������
papier z folią, papier faxowy i techniczny
- ��������&������������
szkło stołowe, fajans, porcelanę, ������
ceramikę, kryształy, lustra, szkło okienne, szkło
������������������
żaroodporne,
szkło okularowe
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W naszych domach
„powstaje” coraz więcej
ZSEE, czyli Zużytego
(Zepsutego) Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, takiego jak sprzęt RTV,
AGD – stare telewizory,
odkurzacze, komputery,
pralki czy lodówki. Sprzęt
ten zalega w naszych
domach często latami o
czym mieliśmy możliwość
przekonać się 2 marca,
podczas zbiórki elektroodpadów w naszej gminie.

Przedłużająca się zima wymusza realizowanie zadań
związanych z zimowym
utrzymaniem dróg. Przypominamy, że za stan poszczególnych dróg odpowiadają
ich administratorzy.

prowadzony przez organy
administrujące drogami.
- Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Koszalinie tel. 94 3455273
(drogi wojewódzkie)
- Powiatowy Zarząd Dróg w
Koszalinie tel. 94 3183224
W przypadku wystąpienia (drogi powiatowe)
utrudnień w ruchu spowo- - Urząd Miejski w Polanowie
dowanych warunkami zi- 94 348 10 56 (drogi gminmowymi można zwrócić się ne)
bezpośrednio do dyżurów
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Uwaga! Oszuści!
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa dotarły informacje, że rolnicy z różnych
regionów Polski otrzymują
pisma, opatrzone logotypem łudząco podobnym do
logotypu ARiMR, w których
anonimowy autor zachęca
do wpłacania pieniędzy na
podany numer konta bankowego, w celu otrzymania
dopłat bezpośrednich.
Reklamuje to pismo jako "zaproszenie", które jest "najkrótszą drogą do otrzymania
dotacji bezpośredniej". Dalej
wskazuje, że korzystając z tej
propozycji rolnik zapewni
sobie "spokój, relaks i beztroski sen" i dołącza blankiet
przekazu pocztowego z sumą
do wpłaty 246 zł., z tytułem
przelewu: "opłata za wniosek".
Anonimowy autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać
skorzystanie z jego propozycji.
Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np., że trzeba zapłacić za

NIE WYRZUCAMY
- butelek plastikowych, puszek i metali,
- szkła i makulatury które powinny zostać umieszczone w innych pojemnikach
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Zimowe
Pierwsza taka zbiórka ZSEE
odśnieżanie dróg

technicznego
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Wyposażenie, częstotliwośc odbioru odpadów komunalnych,
obliczanie ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych przez przedsiębiorców
Materiał poglądowy

KLIENCI INDYWIDUALNI

Wydarzenia

Na te pisma nie reaguj

samo dostarczenie wniosku o
przyznanie dopłat bezpośrednich, a przecież taki wniosek
rolnik otrzymuje bez żadnych
opłat. Przesłanie wypełnionego przez rolnika wniosku
do Agencji, czy to w formie
papierowej czy elektronicznej,
także jest bezpłatne.
W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oświadcza, że nie ma z tym
pismem nic wspólnego i prosi o zignorowanie go. ARiMR
nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej
na przygotowaniu wniosków
o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek
innego rodzaju wsparcia finansowego. Wysyłanie pism
do wielu rolników, na których
umieszczono nazwę "ARMiR"
łudząco podobną do skrótu
ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo
podobny do prawdziwego logo
Agencji, wskazuje, że może to
być oszustwo zaplanowane na

Akcja zbiórkowa rozpoczęła
się o 9.00 rano i trwała zaledwie 4 godziny. W tym czasie mieszkańcy Polanowa
nieprzerwanym strumieniem
dostarczali sprzęt do punktu
odbioru zorganizowanego
na Rynku Miejskim. Większość samochodów była niemal po brzegi załadowana
ZSEE, czasem sprzętu było
tak dużo, że potrzebne były
przyczepki. Niektóre sprzęty miały po 40 lat i więcej,
szczególnie odbiorniki telewizyjne, odkurzacze czy radiomagnetofony. W samym
Polanowie
uzbieraliśmy
łącznie 5,7 tony odpadów do
ponownego przetworzenia.
Równocześnie do 18 miejscowości na terenie naszej
gminy zawitali pracownicy Oddziału Przetwarzania
Elektroodpadów, którzy odbierali wszystkie niepotrzebne elektrosprzęty. W tych
miejscowościach uzbierano
kolejnych 1700 kg. Wszystkim świadomym mieszkańcom naszej gminy serdecznie dziękujemy. Natomiast
tych, którzy wywożą śmieci
do lasu, czy porzucają je w
przydrożnych rowach, zaszeroką skalę.
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
przestrzega przed korzystaniem z ofert, w których brak
podpisu, brak jakichkolwiek
danych kontaktowych, a ich
przekaz jest bardzo niejasny.
Dokumenty te z pewnością
nie pochodzą od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
W przypadku otrzymania
takich ofert zachęcamy do
kontaktowania się z naszy-

chęcamy do włączania się w
nasze akcje, których ewentualne dochody przeznaczane są na doposażenie klas
i działalność zespołu ekologicznego. Nasza szkoła
angażuje się także w działalność charytatywną. Wspomagamy niepełnosprawnego Kubusia ze Świątkowa,
przekazując mu wszystkie
nakrętki.
Sobotnia zbiórka nie ogra-

niczyła się jednak tylko do
elektroodpadów, tego dnia
uzbieraliśmy
jednocześnie ok. 500 kg makulatury,
1000 baterii, 28000 nakrętek. Działalność ekologiczną prowadzimy na terenie
naszej szkoły już trzeci rok,
w sposób ciągły. Codziennie, oprócz wymienionych
powyżej, przynosić można
także stare aparaty komórkowe i tonery.

Sukces nasz nie byłby jednak możliwy bez pomocy
lokalnego samorządu i ludzi
dobrej woli, którzy w pełni wsparli nasze działania,
i którym serdecznie za to
dziękujemy.
Następna gminna zbiórka
elektroodpadów planowana
jest w wrześniu, na którą już
dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Ewa Hełminiak
Małgorzata Żak

Stały punkt odbioru makulatury, baterii, tonerów, aparatów komórkowych, nakrętek zorganizowany jest w Szkole Podstawowej w Polanowie w godzinach pracy
szkoły. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 502 699 401
mi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma
powstały w ARiMR. W przypadku podejrzenia, że chodzi o
oszustwo wyłudzenia, należy
przekazać sprawę do organów
ścigania.
Fragment pisma jakie otrzymało wielu rolników w całej Polsce. Do pism dołączane były
również wypełnione blankiety
wpłat na kwotę 246 zł.
ARiMR nie ma z tym nic
wspólnego i prosi o ignorowanie takich dokumentów.

Gmina Polanów

Kolejne inwestycje rozmowa z burmistrzem

W ostatnim czasie Gmina Polanów rozstrzygnęła kolejne 2
przetargi na zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne
miasta i Gminy Polanów....
Grzegorz Lipski: Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w Polanowie przewiduje wymianę nawierzchni alejek
spacerowych, nowe nasadzenia
krzewów i założenie łąk kwietnych oraz montaż elementów
małej architektury.
W ramach projektu zostanie
również zamontowana fontanna i nowe oświetlenie parkowe.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
odnowiony park będzie objęty
systemem monitoringu. Oprócz
tego przy Szkole Podstawowej
w Polanowie zostaną wykonane
nowe chodniki a przy przystanku PKS zostanie wybudowana
nowoczesna toaleta publiczna.

Przy trasie turystycznej biegnącej ulicą Stawną zostanie wybudowane utwardzone miejsce
parkingowe. Natomiast na
wsiach: w Krągu i Buszynie
zostaną wykonane place zabaw
dla dzieci a w Rzeczycy Wielkiej i Kościernicy istniejące
przy świetlicach placezostaną
doposażone. Roboty budowlane realizować będą: Skanska
S.A. z Warszawy, PPHU „Julka” z Nowej Wsi Lęborskiej,
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” z Grzybowa oraz „Fontanny z kamienia”
z Ciasnej. Wszystkie prace zostaną zakończone w tym roku.
Pieniądze na te inwestycje w
kwocie ponad 665 tysięcy zł
przyznała Unia Europejska w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013r.
Rozmawiał:
Mieczysław Siwiec
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Przedświąteczny Jarmark

Dzień Kobiet w POKiS-ie

Wspaniałe stroiki, piękne pisanki, smaczne ciasta i wypieki oraz szereg innych atrakcyjnych towarów można było
nabyć podczas I Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Miejskim w Polanowie. Pod ogromnym namiotem Urzędu
Miejskiego mieszkańcy Polanowa i okolic mieli możliwośc zapoznania się z tradycjami i dorobkiem kulturowy związany ze świętami Wielkiej Nocy. Wszystko to dzięki wystawie wyrobów rękodzielniczych,
prezentacji potraw i ciast świątecznych, pokazom
ozdabiania pisanek, występom zespołów ludowych. Wielką furorę robiły wyroby przy-

7 marca sala domu kultury próbowali zgłębić tajempo brzegi wypełniła się ko- nicę kobiet od samych kobietami, czego przyczyną biet. Pytania były bardzo
było zaproszenie Pań z gmi- podstępne, aż w sukurs pony Polanów, przez Grzego- śpieszył sam SEXGURU,
rza Lipskiego, burmistrza któremu w końcu udało się
Polanowa na wieczorek z rozwiaćwszelkiewątpliwości.
okazji Dnia Kobiet.
Wszyscy goście bawili się
doskonale, na dowód czego
Imprezę, brawurowo pro- z sali co rusz wybuchały salwadzili panowie z zespołu wy śmiechu i okrzyki radości.
„Pięć S”, którzy próbowa- Wieczorek zakończył się
li udowodnić, iż wiedzą serdecznymi życzeniami dla
wszystko o kobietach. Z pań od burmistrza Polanowa
przymrużeniem oka, z Grzegorza Lipskiego, wiceogromną dozą humoru, ze burmistrza Piotra Górniaka,
śpiewem na ustach zdradzili dyrektora POKiS Feliksa
tajemną wiedzę, że kobieta Kostrzaka, zespołu „Pięć S”
to taka istota, o której i tak oraz toastem lampką szamnikt nic nie wie. W pewnym pana. Po czym wszystkich
momencie sprytni panowie gości zaproszono na słodki
pod pretekstem konkursu poczęstunek.

gotowane przez polanowskie placówki oświatowe oraz
świetlice z poszczególnych miejscowości. Nie obyło się
bez występów zespołów ludowych. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Polanowa mogli więc podziwiać
Córy Gołogóry, Halinki z Rzeczycy Wielkiej. Ważnym momentem Jarmarku było ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Tradycje Wielkanocne”. Organizatorem był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, którego
przedstawiciele już teraz zapowiedzieli
kolejne takie imprezy.
(sim)

Rozstrzygnięto konkurs „Tradycje Wielkanocne”

W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu został
rozstrzygnięty konkurs
plastyczny „TRADYCJE
WIELKANOCNE”. Na konkurs wpłynęło: 67 stroików,
9 palm i 46 pisanek.

1. Dagmara Bednarz – SP Żydowo, opiekun – Paweł Jarociński
2. Wiktor Czarkowski – świetlica w Jacinkach, opiekun
Wioleta Konieczna
3. Remigiusz Kiełbasa – świetlica w Jacinkach, opiekun –
Poniżej rozstrzygnięcia w po- Wioleta Konieczna
szczególnych kategoriach:
PALMA WIELKANOCNA
SZKOŁA PODSTAWOWA Maja Kalicka – SP Nacław,
KL. 0-III
opiekun – Grażyna Peplińska
PISANKA
Justyna Stolarek – świetlica

Wyróżnienie:
Weronika świetlica w Rekowie, opieGrabowska – SP w Buko- kun Beata Guła
wie, opiekun Renata Ciubak
-Obiała
PALMA WIELKANOCNA
Małgorzata Huzar – świetlica
SZKOŁA PODSTAWOWA w Rekowie, opiekun Beata
KL.IV-VI
Guła
STROIK
Dawid Pawelec – świetlica
Szymon Kalisz - Kościernica PISANKA
Wiktor Czarkowski – świe- Kacper Wodziński – MOW w Garbnie, opiekun Paulina
Litwin
tlica w Jacinkach, opiekun – Polanów
Wioleta Konieczna
Wiktoria Kaczka – SP Żydo- Małgorzata Kułakowska –
Jakub Groch – świetlica w wo, opiekun Paweł Jarociń- świetlica w Chociminie, opiekun Marta Żuchowska
Kościernicy, opiekun Alicja ski
Aleksandra Paździurska –
Ślusarczyk
w Jacinkach, opiekun – Wioleta Konieczna
Kamil Paździurski – SP Nacław, opiekun – Agnieszka
Kalicka

STROIK
Paulina Walencik – świetlica
w Jacinkach, opiekun Wioleta Konieczna
Wiktoria Kiełbasa – świetlica
w Polanowie, opiekun Anna
Sznyter
Natalia Pawelec- SP Polanów,
opiekun Elżbieta Karwecka
Wyróżnienie: Justyna Grabowska – SP Bukowo, opiekun – Anetta Kurasz

GIMNAZJUM
PISANKA
1. Paweł Szupryczyński –
MOW Polanów, opiekun –
Elżbieta Zarychta
2. Natalia Trojaniak – ZSP
Polanów, opiekun – Daniela
Bukowska
3. Paulina Świst – świetlica w
Jacinkach, opiekun Wioletta
Konieczna

Jacinkach, opiekun Wioleta
Konieczna
Patrycja Lewandowska –
świetlica w Garbnie, opiekun
– Paulina Litwin
STROIK
Ewelina Czubajewska – ZSP
Polanów, opiekun Marlena
Mazur
Daniel Rakowski – świetlica
w Kościernicy, opiekun Alicja Ślusarczyk
PALMA WIELKANOCNA Kamila Pizor – ZSP Polanów,
Jakub Kowalski – świetlica w opiekun Marlena Mazur

Oceniała komisja w składzie:
Renata Czarkowska – pracownik administracyjno-biurowy
Liceum Ogólnokształcącego
dla dorosłych NAUTA
Anna Gielniak – Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu
Ewa Szewczyk – Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu

manualne dostosowane do
wieku), rodzaj użytych materiałów (preferowane były
materiały łatwo dostępne,
naturalne, samodzielnie wykonane), estetyka wykonania
oraz ogólny wyraz artystyczny
Każda praca zasługuje na
uznanie, bo każda z nich
była wyjątkowa i warta uwaOceniając prace komisja gi. Nietuzinkowe i misternie
wzięła pod uwagę samodziel- wykonane ozdoby świadczą
ność wykonania (możliwości o wyobraźni i pomysłowości

twórców.
Cieszy nas, że konkurs jest
tak popularny wśród dzieci i
młodzieży . Świadczy o tym
imponująca ilość zgłoszonych
prac. Biorąc udział w konkursie młode pokolenie wyraża
chęć kultywowania polskich
tradycji świątecznych oraz
rozwija zdolności manualne i
wrażliwość estetyczną.
Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom za udział w konkursie, laureatom gratuluje-

my.
Doceniamy wkład pracy nauczycieli i opiekunów pozwalający utrzymać tradycję
rękodzielniczego wykonywania ozdób wielkanocnych.
Laureatom nagrody wręczono podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 23 marca
2013 r.
Organizatorem konkursu jest
Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu w Polanowie.
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„J” podobne
do jaszczurki

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Polanowie na kolejnym głośnym
czytaniu przedszkolakom
zaprezentowała książkę
Ewy Kozyra-Pawlak pt.
„ABECADLIK – wierszyki
o literach”.

szowanej zabawy dzieci
poznawały literki, zapamiętywały je wzrokowo oraz
dopasowywały do nich odpowiednie ilustracje.
Maluchy brały aktywny
udział w zajęciach i bardzo chętnie wykonywały
wszystkie zadania.
Rymowanki te mają niezwy- Ogólnie w spotkaniach
kły urok, łatwo wpadają w uczestniczyło około 140
ucho. Te krótkie i dowcipne dzieci.
Małgorzata Szkołuda
wierszyki o wesołym alfabeZdjęcia: BPMiG
cie zachęcają do bawienia
się literami. Podczas wier-

Rozmaitości

Wyróżnienie na Konferencji
Wojewódzkiej w Kołobrzegu

Klasa III e gimnazjum
wzięła udział w zajęciach
edukacyjnych w ramach
przedsięwzięcia pt. „Szkoła ucząca racjonalnego
gospodarowania energią”
zorganizowanego przez
Krajowe Stowarzyszenie
Pomocy Szkole.

bie jak ważne dla ochrony matyce oszczędzania wody i
środowiska (które jest prze- energii elektrycznej. Praca
cież dobrem wspólnym) jest uczniów podczas ich wykopostępowanie
codzienne nywania została udokumenkażdego z nas, jakie korzy- towana i zaprezentowana na
ści wynikają z właściwego Wojewódzkiej Konferencji
gospodarowania
odpada- podsumowującej program.
mi a przede wszystkim, Gimnazjum zostało wyróżże należy je segregować. nione spośród innych gimEfektem pracy uczniów są nazjów w województwie
Uczniowie uświadomili so- między innymi plakaty o te- zachodniopomorskim biorą-

Nabór do
przedszkola

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
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
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
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Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
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Debata ekologiczna

„Drugie życie elektrośmieci” i
„Czy na surowcach wtórnych
można zarobić?” to temat Gminnej Debaty, która odbyła się 28
lutego w Szkole Podstawowej w
Polanowie.

W październiku 2012 roku w naDyrektor Przedszkola
szej szkole powołaliśmy do życia
Gminnego w Polanowie
zespół
ekologiczny, który działa
informuje wszystkich
jako klub. Mamy swój Statut, legitrodziców, którzy chcieliki oraz logo. Zespół bierze udział w
by zapisać swoje dziecko
ogólnopolskim konkursie i ma różdo przedszkola na rok
ne ciekawe zadania do wykonania,
szkolny 2013/2014, że od 1 które później podlegają szczegółomarca do 5 kwietnia 2013r. wej ocenie.
trwa rekrutacja.
Jednym z zadań konkursowych są Ekologii" za program rozwoju tu-

Rodzice, których dzieci już
uczęszczają do tej placówki
otrzymają karty zgłoszeń w
swoich grupach. Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola
należy składać w budynku
przedszkola przy ul. Stawnej.
Przedszkole oferuje: wsparcie starań w wychowaniu,
rozwoju i osiągnięciu przez
dzieci „gotowości szkolnej”;
domowe warunki, przyjazną
dziecku atmosferę i klimat;
udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych;
nabywanie ważnych w dorosłym życiu umiejętności,
zgodnie z możliwościami
dzieci i współczesnymi tendencjami postępu pedagogicznego.

cych udział w tym przedsięwzięciu. Otrzymane nagrody
z pewnością przydadzą się
w pracy uczniom i nauczycielom. Uczniowie klasy III
„e” otrzymali pochwały za
aktywny udział w zajęciach
i pomysłowość w wykonaniu plakatów.

działania integrujące środowisko
lokalne oraz kampania edukacyjna, na temat korzyści płynących
ze świadomego gospodarowania
elektroodpadami, które stanowią
poważne i realne zagrożenie dla
naszego środowiska.
Z pewnością, każdy z Państwa zetknął się z dzikimi wysypiskami
śmieci, które bardzo szpecą nasze
piękne okolice. Brak świadomości
i wrażliwości ekologicznej, niektórych mieszkańców naszej gminy,
sprawił, że do lasów i pobliskich
rowów trafia niemal wszystko,
łącznie ze starymi odbiornikami
telewizyjnymi, komputerami, czy
nawet wielkogabarytowe AGD.
Nasz zespół mówi zdecydowane
NIE takiej dewastacji środowiska.
Musimy pamiętać, że „nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych
przodkach, tylko wypożyczyliśmy
ją od naszych dzieci”. Warto wiedzieć, że Gmina Polanów w 2007
roku zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Lider Polskiej

rystyki przyjaznej dla środowiska
oraz promocję zasobów przyrodniczych. Dbajmy zatem o te cenne
zasoby.
Na debatę zaprosiliśmy delegacje
wszystkich szkół z naszej gminy;
uczniów wraz z nauczycielami,
którzy zajmują się tematyką ekologiczną; oraz przedstawicieli instytucji państwowych i prywatnych
działających na terenie gminy. W
debacie uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz
Kalinowski, Dyrektor SP Bukowo
Regina Pooch oraz Dyrektor naszej
szkoły Sławomir Wruszczak
W związku z wejściem w życie 1

Ewa Hełminiak

Zespół Szkół Publicznych
w Polanowie
ogłasza nabór do pierwszej klasy
Liceum Ogólnokształcącego o profilu kulturowospołecznym na rok szkolny 2013\2014.
Szczegółowe informacje na stronie szkoły (gimnazjum.
polanow.pl).
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Nowa książka Jerzego Żelaznego

Jerzy Żelazny, polanowski
pisarz, dziennikarz, nauczyciel
wydał właśnie swoją książkę.
Z tej okazji w polanowskiej
bibliotece w miłej, kameralnej
atmosferze pisarz prezentował
swą najnowszą książkę pt. „Fatałaszki”.
Fragment powieści przeczytała
pracownica biblioteki polanowskiej Jola Skowrońska. Zebrani
mieli do autora wiele pytań. Spotkanie było ciekawe, prowadzone
z humorem, jak to zwykle bywa
na imprezach z udziałem Jerzego
Żelaznego. Książka jest napisana
żywym językiem, wiele zdarzeń
w niej opisanych autor zaczerpnął
z życia mieszkańców Polanowa.

Uległy one, w utworach literac- słów o powieści i zachęcamy do jej
kich, daleko idącym przekształce- przeczytania.
niom. W spotkaniu brali udział nie Powieść „Fatałaszki” toczy się
tylko członkowie Klubu Aktywne- współcześnie w miasteczku o nago Seniora Biblioteki, ale również zwie Migotki na środkowym Poinne osoby, mieszkańcy miasta, ra- morzu. Autor tekst utworu poprzezem około 40 osób. Swą obecno- dza informacją, że "Rzecz dzieje się
ścią spotkanie zaszczycili Dariusz w Migotkach, to znaczy wszędzie",
Kalinowski, przewodniczący Rady co zrozumiałe - prowincja środkoPowiatu, Grzegorz Lipski, bur- wopomorska jest taka sama jak w
mistrz Polanowa, Henryk Zabrocki, innych rejonach kraju. Może różni
pełnomocnik burmistrza ds. pro- się tylko tym, że chętniej te tereny
filaktyki, Aleksandra Kalinowska, odwiedzają Niemcy, dawni mieszdyrektor Zespołu Szkół Publicz- kańcy tych stron i ich potomkowie.
nych oraz Sławomir Wruszczak, To satyryczna powieść, ma wiele
dyrektor Szkoły Podstawowej w wątków. Jednym z ważniejszych
Polanowie. Pan Jerzy wszystkim jest pomysł rewitalizacji dawnej
uczestnikom spotkania wręczył starówki miasta, spalonej przez
swoją książkę z autografem.
"wyzwolicieli". By rewitalizacja
Poniżej zamieszczamy więc kilka była pełna, trzeba zachęcić do za-

Polanów

stycznia 2012 roku nowej „ustawy
śmieciowej”, rozmawialiśmy o
tym, w jaki sposób w naszej gminie
funkcjonować będą nowe zasady
gospodarowania odpadami; w tym
elektroodpadami, jak toksyczne i
szkodliwe są one dla zdrowia; o
odpowiedzialności karnej, o planowanych zbiórkach nie tylko elektroodpadów. Głównym wnioskiem
płynącym z debaty, jest potrzeba
mieszkańców do zorganizowania
w Polanowie miejsca stałego punktu przyjmowania elektrośmieci. Z
wnioskiem tym planujemy zwrócić
się do władz miasta na najbliższym
posiedzeniu sesji Rady Miejskiej.

Rozmaitości

Polanów

Nowa działalność
dzięki unijnej dopłacie

Od listopada ubiegłego roku
w Polanowie przy ulicy Partyzanckiej 27, funkcjonuje
wypożyczalnia sprzętu i narzędzi budowlanych. Prowadzi ją Marian Bednarek,
który na uruchomienie tej
działalności otrzymał 40
tys. zł dotacji z programu
„Wsparcie na starcie”.
- Wniosek składałem jeszcze
kwietniu ubiegłego roku,
całe wakacje jeździłem na

mieszkania potomków dawnych Magdusi, którą urzekła scena z fil- Powieść posiada wartką narmieszkańców, stworzenia wspól- mu "Świat według Garpa", plany rację, napisana językiem ponoty nowego społeczeństwa, wol- wdowy Joli - wzbogaciwszy się na tocznym, miejscami dowcipnego od narodowych egoizmów. śmierci kolejnych mężów i kochan- na, momentami refleksyjna,
Inni chcą urządzić ośrodek roz- ków, marzy o karierze polityka...
czyta się ją z przyjemnością.
rywki. Przeciwnicy rewitalizacji Akcja dzieje się w świecie realKsiążkę
można zakupić w Poskutecznie pomysły te zablokowali. nym oraz pozarealnym. ZdarzePowodem są żonkile, które rozkwi- nia rozgrywające się w świecie lanowie w sklepie B. Jaremicz
tły w chwili nagłej śmierci lubiane- alternatywnym kreują bliźniaczki, przy ul. Wolności lub zamówić
go kapłana. Rozkwitają w porze dziewczynki sześcioletnie, które w Internecie: e-mail: ow.agalata, w której żonkile nie kwitną. nie chcą dorosnąć, a są jak na ton@wp.pl
(r)
Inne wątki fabularne: rzekomy swój wiek inteligentne i mądre.
gwałt na nieletniej i z tym związana
sprawa aborcji, poszukiwanie za- Uwaga! Konkurs
Mamy niespodziankę dla 10 Czytelników, którzy jako pierwsi zaginionego księdza, który porzucił
kapłaństwo, wolał korzystać z uro- dzwonią i odpowiedzą na zamieszczone niżej pytanie. Otrzymają
ków doczesnych; "plugawe życie" egzemplarz książki „Fatałaszki” z autografem autora.
Diabła Alocha - z młodzieńca wy- Dzwonić należy pod numer 503 145 727. Pytanie:
Podaj tytuły książek, w których Jerzy Żelazny opracował
śmiewanego, stał się człowiekiem
legendy dotyczące Ziemi Polanowskiej?
majętnym, przygody pielęgniarki

różnego rodzaju szkolenia i
kursy, a 1 listopada zacząłem działalność – mówi M.
Bednarek.
W firmie Pana Mariana, każdy, kto coś buduje lub remontuje może wypożyczyć
betorniaki, rusztowania, zagęszczarki elektronarzędzia
(w tym stolarskie).
- Na razie nie ma ruchu w
interesie, bo aura nie sprzyja budownictwu i remontom. Liczę na to, że wiosna
przyniesie ożywienie w tej
dziedzinie – dodaje M. Bednarek.
Przykład Pana Mariana pokazuje, że przy odrobinie
własnych chęci, aktywności
i wykorzystaniu unijnych
programów można stworzyć
sobie stanowisko pracy.
(sim)

Polanów

Będą obradowali Seniorzy w teatrze
radni

W najbliższy czwartek XXVI i uzależnień. Na podstawie
sesja Rady Miejskiej w Po- sprawozdania dyrektora Zalanowie.
kładu Usług Komunalnych
w Polanowie ocenią pracę
Radni zajmą się sprawozda- i funkcjonowanie tej firmy.
niem z wykonania Programu Zajmą się też funkcjonowaProfi laktyki i Rozwiązywa- niem Biblioteki Publicznej
nia Problemów Alkoholo- Miasta i Gminy w Polanowych w gminie Polanów wie oraz filii bibliotecznych.
za 2012 rok. Wysłuchają Podejmą też szereg uchwał
rocznego raportu z wyko- wynikających ze spraw bienania i efektów realizacji żących gminy.
Gminnego Programu Prze- Oprócz radnych w sesji weciwdziałania Narkomanii za zmą udział także sołtysi ze
2012 rok, a także informacji wszystkich sołectw gminy
dyrektorów szkół oraz Miej- Polanów.
sko – Gminnego Ośrodka Początek sesji: 28. marca
Pomocy Społecznej w Po- 2013 r. (czwartek), godz.
lanowie dotyczącego profi- 10.00 w sali nr 11 UM w Polaktyki szkolnej, rodzinnej lanowie.
i środowiskowej w zakresie
(r)
rozwiązywania problemów

Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Polanowie zorganizowała dla Seniorów wyjazd do
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie.
Wyjazd był możliwy w ramach
realizowanego projektu „Aktywny Senior w Przyjaznej Bibliotece” – konkurs grantowy „Aktywna
Biblioteka”. Uczestnicy obejrzeli
spektakl komediowy pt. „Prywatna klinika” w reżyserii Jerzego
Bończaka. To zabawna historia
pewnej młodej kobiety, będącej na

utrzymaniu dwóch kochanków. Sytuacja nieoczekiwanie komplikuje
się, gdy któregoś wieczora w jej
mieszkaniu pojawiają się nie tylko
obaj panowie, ale także ich żony
oraz zaprzyjaźnione małżeństwo...
Wizyta w teatrze dostarczyła wiele
radości, uśmiechu i niezapomnianych wrażeń. Przejazd oraz bilety
w całości sfinansowane zostały ze
środków grantowych uzyskanych
przez bibliotekę. Spektakl obejrzało 40 osób.
Jolanta Skowrońska
fot. BPMiG
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2013

X Spartakiada Samorządowców
o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu

Ostatnie instrukcje przed wyścigiem
z MOP-em

Turniej siatkówki. Mecz Polanów - Sianów

W hali sportowej w Polanowie odbyła się jubileuszowa, X Spartakiada
Samorządowców o Puchar
Przewodniczącego Rady
Powiatu Koszalińskiego.

wanie sznurkiem do butelki. Najlepsi okazali się
szefowie z gminy Polanów,
Sianów, Mielno i Biały Bór
zdobywając jednakową ilość
punktów. W konkurencji dla
przewodniczących rad, poleW imprezie wzięły udział gającej na wiązaniu krawata
drużyny z gmin: Będzino, na czas, mistrzem okazał się
Biały Bór, Manowo, Mielno, przedstawiciel gminy BęPolanów, Sianów i Świeszy- dzino. Panie rywalizowały
no. Rozegrano Turniej Piłki w biegu z gazetą, zwyciężySiatkowej oraz konkurencje ła przedstawicielka Białego
sprawnościowe.
Boru.
Zadaniem, któremu muNajwięcej emocji wzbusieli sprostać wójtowie i dził konkurs drużynowy –
burmistrzowie, było celo- slalom z mopem, w którym

Szybkie trafienie sznurkami do butelki nie było
takie proste.

jemy za wspaniałą, sportową rywalizację i świetną
zabawę. Zapraszamy za rok!
Organizatorami imprezy
byli:
Kibice przyjechali z całego powiatu
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu,
bezkonkurencyjna okazała Biały Bór.
się ekipa z Sianowa. OstaGłówną dyscypliną Spar- Urząd Miejski w Polanowie
tecznie zwycięzcą turnieju takiady była piłka siatkowa. Zespół Ekonomiczno-Adsportowego została gmina Drużyny stoczyły bardzo ministracyjny Oświaty w
Sianów zdobywając Pu- wyrównaną walkę.
Nasi Polanowie
char Burmistrza Polanowa, walczyli jak lwy, zajmując Starostwo Powiatowe w
Koszalinie
drugie miejsce wywalczyła ostatecznie 4 miejsce.
(POKiS)
gmina Polanów a trzecie – Wszystkim gminom dzięku-

Piłka Nożna

Piłka Siatkowa

Halówka dobiega końca

Manowo zdobyło
Puchar Dyrektora ZSP.

Gimnazjum w Manowie
przed Polanowem i Bobolicami oraz Polanowem II
(zespół uczniów klas i i II)
– to wynik turnieju halowej
piłki nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.
Zawody rozegrano w miejscowej hali sportowej systemem „każdy z każdym”.
Nagrodę
indywidualną
dla najlepszego strzelca
otrzymał Norbert Miarka z Gimnazjum w Pola-

Wyniki turnieju siatkówki:
I m-ce – Puchar Przew.
Rady Powiatu Koszalińskiego zdobyła gmina
Mielno
II m-ce – Puchar Starosty
Koszalińskiego zdobyła
gmina Będzino
III m-ce – Puchar Przew.
Rady Miejskiej w Polanowie zdobyła Gmina
Manowo
Pozostałe drużyny – Biały
Bór, Świeszyno i Polanów
otrzymały pamiątkowe
statuetki.

nowie –zdobywca ośmiu
bramek. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary
i dyplomy.
Chłopcy z polanowskiego gimnazjum wystąpili w
składzie:
Polanów I: Kacper Salamon, Norbert Miarka,
Sebastian Żuchowski, Radosław Wilk, Bartosz Gąsiorek, Artur Nowakowski, Remigiusz Kamiński,
Przemysław Ciołek, Sylwester Majchrzak.
Polanów II: Oskar Gra-

O godz.15:30
Żydowo przed MOW i Seniora- odbędą się 6 kwietnia,
MOW - Sami Swoi
mi to czołówka Halowej Ama- O godz. 14:00 zagrają:
Serdecznie zapraszamy kibitorskiej Ligi Piłki Siatkowej. Ireczki – Seniorzy , Żydowo
ców.
Dalsze miejsca zajmują: Mły- - Rekowo
bowski, Nikodem Ratkow- narze, Ireczki oraz Sami Swoi i
Uwaga członkowie Ludowego Klubu
ski, Mateusz Dzierżyński, Rekowo. W dniach 9 i 10 marca
Sportowego Spółdzielca w Polanowie.
Paweł Mondry, Pieczka 2013r. rozegrano kolejne mecze
w
piłce
siatkowej.
Marcel, Błażej Papierski,
Zarząd LKS Spółdzielca informuje, że

Łukasz Żak, Kacper Olejarczyk.
Opiekun zespołów i organizator zawodów: Janusz
Kraska.
Wyniki meczów:
Polanów I - Polanów II
Bobolice – Manowo
Polanów I – Bobolice
Polanów II – Manowo
Polanów I – Manowo
Polanów II - Bobolice

4:3
3:6
7:1
2:5
0:2
2:4

Poniżej ich wyniki:
Żydowo – Młynarze
3:1
Ireczki – MOW
1:3
Seniorzy – Rekowo
3:0
Ireczki – Rekowo
3:0
Sami Swoi – Żydowo
3:0
MOW– Młynarze
0:3
Ostatnie mecze halowej ligi

dnia 2 kwietnia 2013 roku o godzinie 11.00
w
siedzibie
Polanowskiego
Ośrodka
Kultury i Sportu przy ulicy Polnej 4 w Polanowie odbędzie się Walne Zebranie Członków "Ludowego Klubu Sportowego Spółdzielca" w Polanowie.
Wszystkich członków serdecznie zapraszamy.
Porządek obrad: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu.
Prezes Zarządu - Jan Fleran
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