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Wiosna ach to Ty...

Dzień Kobiet

Świętowaliśmy

Jak na terenie miasta
i gminy Polanów witano
wiosnę czytaj na str 4
Wszystkim mieszkańcom

Miasta i Gminy Polanów
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.

Więcej na str. 5

Józef Wilk
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanowie

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa
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Gmina Polanów

Internet
naszą szansą

Gmina Polanów rozpoczęła
realizację projektu pn.: „Internet szansą Gminy Pol@
nów” w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przyznane dofinansowanie
wynosi 100% w łącznej wartości 3 091 674,15 zł, które
powinno zostać wydatkowane do listopada 2015r.
Celem głównym projektu jest
zapewnienie dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 240 gospodarstw

domowych, wśród których
istnieje groźba wykluczenia
społecznego i cyfrowego. W
ramach działań koordynacyjnych 26 jednostek podległych
zostanie również zaopatrzona w sprzęt komputerowy i
dostęp do Internetu.
Aktualnie ogłoszono dwa
przetargi na wyłonienie
Wykonawcy projektu, w zakresie dostarczenia sprzętu
komputerowego, Internetu
oraz przeprowadzenie kursu
z obsługi komputera. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na koniec kwietnia br.
W międzyczasie zostanie
przeprowadzona rekrutacja
uczestników do projektu –
mówi Piotr Górniak Zastępca
Burmistrza.
W najbliższym wydaniu ukażą się szczegółowe informacje o dalszej realizacji projektu.

Żydowo

Sprzedaż budynku

O G Ł O S Z E N I E

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH,
która nastąpi sprzed każdej nieruchomości.
Możesz oddać: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace itp.
UWAGA! Odpady należy wystawić przed nieruchomość do godziny 7.00 w dzień zbiórki.
Odbioru dokona firma PGK Koszalin.

Informacje udzielane są w Referacie ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Polanowie,
Szczegółowe informacje na stronie www.polanow.pl
nr. tel.: (0 94) 348 07 83 lub (0 94) 348 06 33

Informujemy, że Dyżur podatkowy
pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie
pełniony będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie (sala nr 11)
w dniu 24 kwietnia br. (czwartek) w godz. 10.00-14.00

Dyżur odbywać się będzie w ramach trwającej akcji rozliczeń rocznych z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok
Serdecznie

z a p r a s z a m y !!!

Uwaga!

W związku z robotami
remontowymi na basenie miejskim,

Urząd Miejski
w Polanowie

wprowadza zakaz
połowu ryb
na w/w zbiorniku do
czasu zakończaenia
remontu

Energa zamierza sprzedać
budynek gospodarczo-hotelowy, znajdujący się w Żydowie.
Nieruchomość o powierzchni 360 m2 wraz z działką
usytułowany jest w sąsiedztwie jeziora Kwiecko, niedaleko elektorwni wodnej.
W pobliżu znajdują się lasy
z wieloma jeziorami, strumieniami oraz rzeka Radew.
Obiekt nadaje się do prowadzenia działalności turystycznej,
gospodarczej
lub do adaptacji na lokale
mieszkalne.
Do budynku jest bezpośredni dostęp z asfaltowej drogi
publicznej, a on sam wypo-

sażony jest w wodę, kanalizację oraz energię elektyczną.
W przypadku prowadzenia
działalności
turystycznej
nie jest wymagany wkład
finansowy na adaptację bądź
modernizację. Stan budynku bardzo dobry, wykonane
ocieplenie, elewacja, po remoncie dachu.
Kontakt:
Waldemar Nowak tel. 59841-65-19, email: waldemar.
nowak@energa-hydro.pl
Lucjan Duchnowicz tel.
7785 878 215, email: lucjan.
duchnowicz@energa-hydro.
pl
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Rozbudowują sieć sanitarną Powiatowy Rzecznik

Konsumentów radzi Seniorom

O kilkaset metrów wydłużyła ki do istniejącej oczyszczalni.
się sieć kanalizacyjna gmi- Ponadto trwają trwają prany Polanów. Między innymi ce związane z modernizacją
dzięki temu całe Domachowo przepompowni ścieków przy
zostało skanalizowane. Etap ulicy Młyńskiej w Polanowie.
obejmujący tę miejsciowość Obiekt ten wzbogaci się o
został już zakończony. Obec- nowe pompy a także niezależnie trawają prace w Żydowie, ny system zasilania w energię
gdzie zlikwidowana zostanie elektryczną. Zakupiony agrestara oczyszczalnia ścieków, gat będzie dodatkowo wya jej funkcje przejmie nowo- korzystywany, w sytuacjach
wybudowana przepompow- braku prądy podczas coraz
nia, która będzie tłoczyć ście- częściej występujących ano-

Gmina Polanów

mali pogodowych. Wymienione inwestycje mają być
zakończone jeszcze w maju
tego roku. Wykonuje ją firma
Eko-Instal z Studzienic.
- Na tę inwestycję wydamy
około 850 tys. zł - mówi
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa. - Nie będzie to
cały nasz koszt bo otrzymaliśmy 520 tys. zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nie daj się „zrobić w wiatrak”.

Ostrożnie powinni podchodzić mieszkańcy gminy Polanów do krążących od pewnego czasu po naszym terenie
pośredników, proponujących
zawarcie wstępnych umów
pod przyszłą budowę siłow-

W Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy w Polanowie 26 marca 2014 odbyło
się spotkanie dla Seniorów
z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów z
Koszalina - Arkadiuszem
Janz.

do Rzecznika. Zapytania
dotyczyły wielu zagadnień,
które bezpośrednio związane były z prawami i obowiązkami konsumenta oraz
sprzedawcy. Mamy nadzieję, że Rzecznik uświadomił
Seniorów i wyczulił ich
na pewne metody działań
przedstawicieli handlowych
i oszustów. W spotkaniu
uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz
Kalinowski. Ogółem wzięło w nim udział ponad 30
osób.

cennych wskazówek przydatnych w życiu codziennym.
Podczas spotkania zostały
omówione między innymi
sprawy dotyczące reklamacji obuwia, sprzętu AGD,
zasad zgłaszania reklamacji
oraz trybu i terminów ich zaCelem spotkania była edu- łatwiania, jak i możliwości
kacja osób starszych często zwrotu zakupionego towaru.
ni wiatrowych. Jak się oka- nego gospodartwa rolnego.
ofiar
nieuczciwych praktyk Z racji niezmiernie ważnych
zuje, składane propozycje W świetle prawa trudno też
handlowych,
a także przy- poruszanych tematów wynie mają nic wspólnego z jest unieważnić taką umobliżenie
praw,
jakie ma każ- kład cieszył się ogromnym
planami gminy Polanów, a wę, aby odzyskać możliwość
dy
konsument
bez względu zainteresowaniem. Nie zapodpisanie umowy wstępnej pełnego władania własnymi
na
wiek.
Rzecznik
przekazał brakło również ogromnej
może na wiele lat zabloko- gruntami.
Seniorom
wiele
ważnych
i ilości pytań skierowanych
wać możliwość rozwoju da-

Skowrońska Jolanta
Fot. BPMiG

Polanów

Zakład Usług Komunalnych - firma na medal
km sieci kanalizacyjnej, 1
stację uzdatniania wody w
Polanowie,
33 hydrofornie, 26 przepompowni, 5
oczyszczalni ścieków - na
terenie całej gminy - utrzymując je w ciągłej sprawności techniczno-technologiczkomunalnymi. Na początku nej i sanitarnej.
Ważną częścią firmy jest
2013 roku w zasobie ZUK
znajdowało się 145 loka- dział gospodarki komunalli mieszkalnych o łącznej nej. Jego pracownicy zajmupowierzchni 6 856,15 m2. ją się utrzymaniem czystości
Liczba ta zmniejszyła się o na terenie miasta, wywozem
13 sprzedanych w ubiegłym ścieków z budynków komunalnych niepodłączonych do
roku mieszkań.
Zakład obsługuje też 89 kanalizacji zbiorczej, wywokm sieci wodociągowej, 63 zem nieczystości stałych z

To jedna z największych firm gminy Polanów. Jej znaczenia nie sposób przecenić: dzięki ZUK-owi mieszkańcy Polanowa mają wodę i ciepło. Jego pracownicy
administrują lokalami mieszkalnymi, zimą odśnieżają
polanowskie ulice i drogi, a w innych porach roku dbają
o ich czystość i porządek, a także estetykę.

dnia 17.05.2014 (sobota), odbędzie się

O G Ł O S Z E N I E
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Zakład Usług Komunalnych w Polanowie został
powołany Uchwałą Rady
Miejskiej w Polanowie
28.12.1990 r. jako zakład
budżetowy wielobranżowy,
którego zadaniem jest realizacja zadań własnych gminy.
Jednym z tych zadań jest
administrowanie lokalami

Dzięki ZUK miasto może chwalić się pięknymi klombami

osłon śmietnikowych. Wiosną dokonują nasadzeń kwiatowych, pielęgnują miejskie
i wiejskie tereny zielone oraz
niejednokrotnie boiska sportowe na terenie całej gminy.
Ponadto w okresie zimowym
pracownicy odśnieżają ulice
i chodniki gminne.
Zakład eksploatuje 3
kotłownie osiedlowe. Administrowanie nimi polega
na zabezpieczeniu opału dla
dwóch firm ciepłowniczych,
które dzierżawią kotłownie
i świadczą usługi dostarczania energii cieplnej dla
odbiorców podłączonych do

Pracownicy dbają o instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

tych kotłowni. ZUK prowadzi rozliczenia odbiorców
ciepła i ciepłej wody oraz
wykonuje bieżące naprawy
urządzeń ciepłowniczych.
Zakład w znaczący sposób włącza się w pomoc w
przygotowaniu i zabezpieczeniu imprez kulturalnych
organizowanych przez Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu takich jak: Dni Polanowa, Międzynarodowy Zlot
Motocykli, Dożynki Gminne
i inne imprezy plenerowe.
Firma łącznie zatrudnia 41
osób, w tym 10 kierowanych
do pracy zarówno przez

MOPS w Polanowie jak i
Sąd Rejonowy w Koszalinie.
Współpracuje również z UM
w Polanowie przy zatrudnianiu skazanych.
Od 10 lat ZUK-iem kieruje
Andrzej Kulesza. (sim)

... oraz naprawiają gminne drogi
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Dzień Kobiet

Gmina Polanów

Wiosna, wiosna, ach to Ty...
Jacinki:
Nadeszła
wiosna.

7 marca w sali Domu Kultury na zaproszenie Burmistrza Polanowa odbył się
wieczorek z okazji Dnia
Kobiet. Życzenia dla pań
złożyli włodarze gminy w
osobach: burmistrza pana
Grzegorza Lipskiego, przewodniczącego rady powiatu
koszalińskiego pana Dariusza Kalinowskiego oraz
przewodniczącego
rady
gminy pana Józefa Wilka.
W programie wieczorku był
koncert Krzysztofa Koniarka z zespołem MAX BAYER, który prowadził znany
satyryk estradowy Mieczysław Góra. Artyści w sposób
humorystyczny i z przymrużeniem oka poprowadzili

Przez ostatnie dni pogoda
była naprawdę wiosenna.
Wykorzystaliśmy ją organizując liczne zajęcia na świeżym powietrzu. Spacery w
celu sfotografowaniu oznak
wiosny, mecze piłki nożnej
i siatkówki oraz zajęcia z
udzielania pierwszej pomocy to tylko niektóre z nich.

Polanów

Muzyczna podróż po świecie…

Hymnem Zjednoczonej
Europy pt. „Oda do radości”
rozpoczął się koncert filharmoniczny pt. „Muzyczne podróże
po świecie”.

zebraną publiczność przez
wybrane regiony naszego
kraju i nie tylko, prezentując
charakterystyczne i znane
utwory muzyczne.

www.polanow.pl
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Wszyscy bawili się doskonale, na dowód czego z sali
co rusz słychać było salwy
śmiechu i gromkie brawa.

Muzycy z Filharmonii Koszalińskiej oprócz instrumentów
muzycznych przywieźli ze sobą
mapę świata, dzięki której orientowaliśmy się w muzycznej wędrówce. Kolorowe punkty zaznaczane na mapie wskazywały,
skąd pochodzi melodia, której
słuchamy. Mapa świata pokazuje granice kontynentów i państw,
ale wiadomo, że muzyka nie
zna granic... Małgorzata Popielarz

„Marzanno, Marzanno ty tym samym zimę, a powi- wiosny, wiersze. Ponadto
zimowa panno, ciebie po- tać wiosnę. Wśród głośnych napisali list do Pani Wiożegnamy, wiosnę powita- okrzyków i przy akompania- sny z prośbą o jak najszybmy.” 21 marca to pierwszy mencie grzechotek, wyru- sze przybycie. Wszystko
dzień kalendarzowej wio- szyliśmy z Marzanną przez to odbyło się przy oprawie
sny. Najmłodsze dzieci z wieś, głosząc, wszem i wo- muzycznej, której tematem
naszej szkoły postanowiły bec, że wiosna nadchodzi. W przewodnim była wiosna.
tego dnia wyruszyć nad po- związku z pierwszym dniem Na zakończenie pani Dyrekbliski strumień, aby przy- wiosny uczniowie klas star- tor poczęstowała wszystkie
gotowaną wcześniej kukłę szych przygotowali plakaty dzieci batonikami.
Anna Borsuk,
wrzucić w wodę i pożegnać związane ze zwiastunami
Milena Iwaszko

Polanów

Polanów

Bezpieczny Senior –
Babski Wieczór 2014
spotkanie z policjantką

Dzień Kobiet to święto rok
rocznie obchodzone 8 marca.
To dzień, w którym wszystkie
kobiety - te małe i duże - są obdarowywane przez mężczyzn
kwiatami i słodkościami. Tego
dnia każda kobieta powinna
czuć się wyjątkowo i być szczęśliwa.
Z tej też okazji młodzież Zespołu Szkól Publicznych w
Polanowie przygotowała przedstawienie, krótki recital i słodki
poczęstunek dla naszych mam,
babć i cioci. Impreza odbyła
się 6 marca w budynku szkoły.
Była dobra zabawa, wiele humoru i ciepłych rozmów.

Nacław:
witali
wiosnę

Na boisku przy świetlicy wiejskiej w Nacławiu,
zorganizowano spotkanie
z okazji powitania wiosny. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w
przeróżnych zabawach i
rozgrywkach sportowych.
Rzucały woreczkiem i
piłką do celu, przechodziły przez hula hop,skrawkami bibuły ozdabiały
bukiet dla pani Wiosny.
Na zakończenie szukały
czekoladowych jajeczek,
które zgubił zając. Po wyczerpujących konkurencjach, wszyscy zebrali się
wokół ogniska, by upiec
kiełbaskę.
Autor: Andrzelika Dzierżewska
Zdjęcia: Grażyna Peplińsk

W Bibliotece Publicznej Policja ostrzega, że oszuMiasta I Gminy w Pości są coraz bardziej polanowie zorganizowano
mysłowi.
Bezlitośnie
spotkanie dla seniorów
naciągają i okradają sez policjantką Komendy
niorów metodami „na
Policji w Koszalinie asp. wnuczka”, „na inkasenta”,
Magdaleną Marzec.
„na montera”. Przestępcy
bogacą się, wykorzystuRozmawiano o bezpie- jąc dobroć i łatwowierczeństwie osób starszych. ność osób starszych.

Podczas miłej i przyjaznej
dyskusji Seniorzy dowiedzieli się, jak postępować
w sytuacji, gdy padną
ofiarą przestępstwa.
Spotkanie było owocne
i interesujące. Wzięło w
nim udział około 35 osób.
Bożena Wruszczak
Zdj.BPMiG

Pani Aniela Maślińska mieszka w
Nacławiu. Wiersze
pisze od wielu lat,
ale do tzw. szuflady.
Poniższy wiersz
zaprezentowała
szerszej publiczności, podczas
uroczystości z
okazji Dnia Kobiet,
która odbyła się 1
marca 2014 r.

Aniela Maślinska: Dzień Kobiet
Hej, mężczyźni, czy wy wiecie,
co potrzebne dziś kobiecie?
Nie rajstopy na Dzień Kobiet,
bo zmieniła dziś swój obiekt.
Ona dzisiaj wyzwolona.
Prestiż i pozycja w rządzie,
dla niej ważna dzisiaj będzie.
Dzisiejsza kobieta mocno stąpa
po ziemi
i nikt tego nie zmieni.
Jej zdanie liczy się wszędzie,
w Kościele, polityce i w
urzędzie.
Ona, właśnie ona,
to Kobieta wyzwolona.
Znajduje sposób na swoje"ego".

I ty nie zmienisz tego.
Dzisiejsza kobieta nie próżnuje.
Na swój wizerunek najlepiej
pracuje.
W salonie piękności najczęściej gości.
Za kierownicą porsche nie
czuje się gorsza.
Na co dzień zamiast nosić
mopa,
ona raczej nosi laptopa.
W czasie wolnym,nie siedzi
przed telewizorem,
lecz na party idzie wieczorem.
Ona, właśnie ona,
to Kobieta wyzwolona.
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XXXVII Turniej Wiedzy Pożarniczej

Zdrowo Zakręceni Młodzież Zapobiega Pożarom
18 marca roku w ZSP w
Polanowie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej
na szczeblu gminnym.

Z inicjatywy pedagogów
i opiekunek programu
„Trzymaj formę” zorganizowana została akcja
„Zdrowo Zakręceni”.
Wszyscy chętni uczniowie
spotkali się na boisku
szkolnym i kręcili hula-hop wokół bioder, na
ramieniu, nodze i szyi, a
następnie dali się „wkręcić” na „zdrowe zakręcenie.”
Młodzież naszej szkoły aktywnie uczestniczyła w zajęciach ruchowych mających
na celu podniesienie ogólnej
sprawności fizycznej oraz
promowała
HULA-HOP
jako ciekawą formę spędzania aktywnie czasu wolnego
z pożytkiem dla zdrowia.
HULA-HOP wbrew powszechnej opinii uruchamia
nie tylko mięśnie brzucha,

lecz całe nasze ciało. Przede
wszystkim to świetne ćwiczenie na modelowanie talii,
ponieważ podczas kręcenia
kółkiem intensywnie pracują wszystkie mięśnie brzucha. To jednak nie wszystko.
Ćwiczenia z HULA-HOP
można wykonywać również na innych partiach ciała, na przykład ramionach.
Systematyczne ćwiczenia
wzmacniają kręgosłup, modelują pośladki, pomagają
również kształtować prawidłową postawę. To pozornie
proste ćwiczenie jest dobrym sposobem na spalanie
kalorii. Godzinny trening to
około 420 spalonych kalorii.
Zajęcia przeznaczone są dla
wszystkich osób, niezależnie od umiejętności, wieku,
czy budowy ciała.
Tekst : Edyta Knitter
Foto: Magdalena Błaszczeć

Polanów

Uczniowie szkół podstawowych z Polanowa, Bukowa
i Żydowa walczyli w pierwszej grupie wiekowej. Gimnazjaliści w drugiej grupie
wiekowej zaś licealiści w
trzeciej grupie wiekowej.
Wszyscy uczestnicy zmagali
się z testem odpowiednim do
swojej kategorii wiekowej.
Ogółem pisało 32 uczniów.
Zakres tematyczny turnieju
obejmował: tradycje i historię straży pożarnych, umiejętności i przepisy z zakresu
ochrony ludności, ekologii
i ratownictwa, organizację i
zadania ochrony przeciwpożarowej, organizację i zadania OSP oraz ich Związku,
przyczyny oraz okoliczności
powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizację
i prowadzenie akcji ratowniczej, sprzęt ratowniczo
- gaśniczy, instalacje i urządzenia
przeciwpożarowe,
zabezpieczenia przeciwpożarowe, zasady ewakuacji
ludzi i mienia z pomieszczeń
na wypadek pożaru, zasady

udzielania pomocy przedle- się 12 kwietnia w Gimna- ratowniczego OSP w Polakarskiej.
zjum w Mścicach.
nowie.
Z każdej grupie wiekowej Dla uczniów pierwszych i Wszystkim
uczestnikom
pierwszych dwóch uczestni- drugich klas gimnazjalnych organizatorzy: pani Beata
ków przechodzi do turnieju odbyły się zajęcia z zakresu Czajka i pan Janusz Rygielna szczeblu powiatowym, udzielania pierwszej pomo- ski życzą powodzenia na
który w tym roku odbędzie cy oraz prezentacja sprzętu szczeblu powiatowym!

ZWYCIĘZCY:
W II grupie wiekowej:
I miejsce - Lebioda Damian 3 E
II miejsce - Stasiak Daniel 1 B
III miejsce - Cebula Maksymilian 2 B

W III grupie wiekowej:
I miejsce - Strzelecki Paweł 3 LO
II miejsce - Ryk Mateusz 3 LO
III miejsce - Wilk Bartosz 3 LO

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2014

Polanów

Dzień Otwartych Drzwi
w PWSZ w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Koszalinie
zorganizowała Dzień
Otwartych Drzwi.
Uczniowie klasy III LO ZSP
w Polanowie mieli okazję
zapoznać się z ofertą kształcenia i kryteriami kwalifikacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim
2014/2015.
Studenci kierunku pielęgniarstwa pod opieką wy-

kładowców PWSZ zachęcali młodzież do zdrowego
stylu życia: przeprowadzali
badania pomiaru ciśnienia,
poziomu cukru, pomiaru
składu ciała. Zorganizowali
pokaz ratowniczy "Pierwsza
pomoc w stanach zagrożenia życia".
Na kierunkach wychowanie
fizyczne i pedagogika przeprowadzone zostały zajęcia
otwarte, w których uczniowie wzięli udział.

Bukowo

Najmłodsi na torach kręgielni

Sport to zdrowie…

Rozmaitości

Lekcja z rodzicami

...to jedna z form współpracy nauczyciela z
rodzicami. Taka lekcja
języka polskiego odbyła
się 5.03.2014 r. w klasie III
LO ZSP w Polanowie.

ludzi, którzy znajdowali się
w ekstremalnych warunkach
sowieckich łagrów. Oprócz
tekstu lektury wykorzystano
materiały multimedialne: interaktywną mapę gułagów w
ZSRR oraz film. Ciekawym
Podczas zajęć zrealizowano elementem, wzbogacającym
jeden z tematów, związa- lekcję, była wstępna poganych z opracowaniem lek- danka zaproszonego pana
tury "Inny świat" Gustawa Dariusza
Kalinowskiego,
Herlinga-Grudzińskiego. prezentująca w atrakcyjny
Uczniowie, analizując i sposób kontekst historyczinterpretując tekst, zasta- ny. Zajęcia obserwowali też:
nawiali się nad postawami Dyrektor ZSP Aleksandra

Rekrutacja

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie obejrzały
teatrzyk pt. „Sport to zdrowie” w wykonaniu grupy teatralnej „Duet” z Krakowa.
Jeżyk Henio i Jeżozwierz
Oli spotkali się w lesie i
postanowili zorganizować
zawody sportowe. Długo zastanawiali się nad tym kto
weźmie w nich udział. Jeżyk
Henio zaproponował krówkę
Malinową, jeżozwierz Oli,

Ważne telefony

zebrę Olisę. Krówka Malinowa ćwiczyła, gimnastykowała się, zebra Olisa dbała
o swoją urodę - chodziła do
fryzjera i kosmetyczki, nie
myślała o zawodach. Zawody wygrała krówka Malinowa „Bo kto się gimnastykuje,
ten się zdrowo czuje….”
Był to spektakl interaktywny,
do którego włączane były
dzieci.
Małgorzata Popielarz

Zaproszenie
na Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców uczniów
klas trzecich gimnazjum dotyczące między innymi
procedur egzaminacyjnych oraz rodziców pozostałych
uczniów gimnazjum i liceum na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów dnia 10 kwietnia o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Publicznych w
Polanowie.

Uczniowie z klas I – III
ze Szkoły Podstawowej w
Bukowie miło spędzili czas
w kręgielni w Koszalinie.

czas szkolnego jarmarku
bożonarodzeniowego organizowanego przed minionymi świętami. Klasa I zebrała 200 zł, a klasa III 387 zł.
Pobyt w kręgielni dzieci z Dzięki swojej gospodarności
klasy I i III opłaciły sobie i zaangażowaniu uczniowie
samodzielnie z pieniędzy mogli przyjemnie spędzić
zarobionych w grudniu pod- przedpołudnie.

Dla większości dzieci było z uśmiechem na twarzy oraz
to pierwsze zetknięcie się chęcią powtórzenia świetnej
z zasadami gry w kręgle. zabawy wymagającej od
Klasa III po raz drugi miała wszystkich przestrzegania
okazję gościć na torach krę- określonych zasad i reguł
gielni.
gry. Taka wspólna zabawa
Wszyscy uczestnicy wyjaz- nie tylko bawi, ale i wiele
du wrócili pełni niezapo- uczy.
Renata Ciubak – Obiała
mnianych wrażeń i emocji,

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
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Informacje dotyczące
do liceum
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie 2014/2015
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

www.polanow.pl

Dla wszystkich zainteresowanych
naborem do I klasy liceum ogólnokształcącego o profilu językowo-turystycznym lub o profilu
mundurowym:
Kandydaci do publicznych
szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum, na rok
szkolny 2014/2015 składają
podania w terminie od 12 maja
do 5 czerwca 2014 roku do godziny 15.00. W podaniu należy
wyszczególnić nazwę wybranej
szkoły i profil.
Przypominamy, że w terminie
od 27 czerwca 2014 r. – do 1
lipca 2014 r. do godz. 15:00 należy złożyć w szkole następujące dokumenty:
- Potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (powyższego przepisu nie stosuje się dla kandydatów, którzy
zostali zwolnieni z obowiązku
przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego na podstawie
odrębnych przepisów).
- oświadczenia o woli nauki w
danej szkole,
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- kartę zdrowia,
- trzy fotografie (podpisane na
odwrocie).

Kalinowska, panie z Rady
Rodziców: Beata Nakielska,
Agnieszka
Byrzykowska
i Beata Ryk, nauczyciele
oraz goszcząca w szkole
absolwentka liceum, Joanna Próchnicka. Uczniowie,
pomimo większej dawki
stresu, byli zadowoleni z
lekcji, więc myślę, że warto
organizować kolejne. Szkoda, że tak niewielu rodziców
mogło w niej uczestniczyć.
Z pewnością ciekawym doświadczeniem jest zobaczyć

swoje dziecko w zupełnie
innej sytuacji, podczas lekcji, którą zazwyczaj znamy
jedynie z opowiadań.
Dziękuję wszystkim, którzy
skorzystali z mojego zaproszenia i wzięli udział w tej,
dla mnie też niecodziennej,
lekcji. Szczególne wdzięczna jestem panu Dariuszowi
Kalinowskiemu za fachową
pomoc w przeprowadzeniu
zajęć.
Mariola Parszczyńska

Polanów

Zespół Black Dance

Dziewczęta Zespołu Szkól
Publicznych w Polanowie w
sobotę 8 lutego 2014 r. zaprezentowały swoje układy
taneczne na IV Festiwalu
Sportu i Rekreacji organizo-

wanym przez Młodzieżowy D,Gabrysiak Julia 1 B, KaOśrodek Wychowawczy w liniewicz Diana 1 B, ŚwiaPolanowie.
czyńska Wiktoria 2 C, WiSkład zespołu: Wiśniewska tulska Natalia 2 A, Puchala
Elwira 1 D, Gąsiorek Ma- Magdalena 2 A.
rika 1 D, Cysewska Julia 1
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Powroty bywają trudne

Ze zmiennym szczęściem
walczyli nasi badmingtoniści. W Bytowie, w Ogólnopolskim Turnieju Juniorów
Młodszych i Młodzików
Młodszych wystąpili tylko
w juniorzy młodsi: Nikodem
Ratkowski i Norbert Miarka.
Nasi zawodnicy spisali się
średnio bo Norbert wznawia
treningi a Nikodem przez
tydzień chorował. Norbert
Miarka zajął drugie miejsce.
Drugi z naszych zawodników Niko Ratkowski zajął
trzecie miejsce w singlu.
Niko zagrał jeszcze w grze

mieszanej w parze z Paulą
Roman z UKS OSiR „Badminton” Sławno. Przegrali z
parą Robert Cybulski MKB
„Lednik” Miastko – Aneta
Niklas ULKS „U-2 Lotka”
Bytów. Ogólnie start dobry
jednak obecną czwartą parę
w Polsce w grze mieszanej
czyli Niko i Paula czeka
dużo pracy i walka o utrzymanie tej pozycji.
Tego samego dnia w Słupcy
odbył się Ogólnopolski Turniej Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintona. Wzięło w nim udział 61

zawodniczek i zawodników
reprezentujących kilkanaście klubów z różnych stron
Polski. Bardzo dobrze spisali się młodziki młodsi, którzy osiągnęli trzy razy finał i
mimo, że w nich przegrali to
sprawili miłą niespodziankę. W grze deblowej nasza

Polanów

Mecz Szachowy - Dzień Wiosny 2014

para M. Kruszyński – H.
Sznyter zajęla II miejsce. W
finale polegli z parą: Kamil
Kozera UKS MTB „Smecz”
Konin – Maciej Urbaniak
UKS „Kopernik” Słupca
7:21 i 12:21. W grze mieszanej Hubert Sznyter – Oliwia
Reichel w finale przegrali z

Michał Recki UKS „Lotka”
Lubiewo – Martyna Pietrzak MLKS Solec Kujawski 11:21 i 9:21. Natomiast
nasze młodziczki spisały
się następująco w grze pojedynczej osiągnęły wyniki:
Wiktoria Tobisz V – miejsce, Agata Karolak, Monika

Barańska i Hanna Barańska
uplasowały się na IX miejscu. W grze deblowej IV
miejsce zajęły siostry Monika – Hanna Barańskie i na V
– miejscu uplasował się nasz
drugi debel Agata Karolak –
Wiktoria Tobisz.

Piłka Ręczna

Wicemistrzostwo Powiatu Dziewcząt 2014

Reprezentacja
dziewcząt
Gimnazjum w Polanowie
zdobyła wicemistrzostwo
Powiatu
Koszalińskiego
podczas turnieju w Mielnie.
Reprezentację gimnazjum
tworzyły:
Kosek Aleksandra 3 A, Szymańska Sabina 3 A, Zakrzewska Wiktoria 3 B,
Gąsiorek Klaudia 3 C, Abramowicz Anna 3 C, Puchala
Magdalena 2 A, Witulska
Natalia 2 A, Świaczyńska
Wiktoria 2 C, Czupa Barbara 2 C, Szymoniak Klaudia 2
D, Świst Paulina 2 D i Sobczyńska Klaudia 2 D.

Z okazji Dnia Wiosny rozegrany został mecz szachowy
Gimnazjum w Polanowie
– Gimnazjum w Dąbrowie
(gmina Sianów). W meczu
zmierzyły się reprezentacje
obydwu gimnazjów złożone
z pięciu zawodników. Nasze
Gimnazjum reprezentowali:
Adrian Kszaubowski, Oskar
Grabowski, Konrad Bartczak, Łukasz Kaszubowski,
Maksymilian Cebula
Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem naszej drużyny 16,5:8,5. Komplet punktów zdobył Adrian
Kaszubowski, który był
najlepszym zawodnikiem
turnieju.
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VII Turniej Bilardowy

Zapraszamy na Spartakiadę

VII Turniej Bilardowy,
kierowany do mieszkańców gminy Polanów
odbył się 21 lutego w
Polanowie. Głównym
fundatorem nagród w
postaci pucharów był
Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu w
Polanowie.

Upominki dla graczy zagwarantował Jan Drewla,
zaś dyplomy dla zwycięzców przygotował Krzysztof Siwiecki.
W turnieju wzięło udział
około 20 osób (m. in.:

Wojtek Roman. Sebastian Cznadel, Grzegorz
Radkowski, Mateusz Filipowicz, Łukasz Mazur,
Dawid Puchala, Tomasz
Puchala, Ryszard Relichowski, Adrian Wrona,
Mateusz Wrona, Roman
Wrona, JaroslclW Miklasiński, Paweł Mentel,
Zygmunt Roman, Piotr
Domański, Krzysztof Siwiecki).
Spośród zawodników do
finału weszły osoby: Piotr
Domański, Zygmunt Roman, Krzysztof Siwiecki.

Wyniki meczów

Zygmunt Roman - Piotr
Domański 2:1
Piotr Domański Krzysztof Siwiecki 1:2
Zygmunt Roman Krzysztof Siwiecki 1:2
VII Turniej Bilardowy wygrali:
1 miejsce - Krzysztof
Siwiecki;
2 miejsce - Zygmunt
Roman;
3 miejsce - Piotr Domański;

Tak kibicowano w ubiegłym roku
Już po raz 11 samorzą- lińskiego spotkają się w
dowcy z powiatu kosza- Polanowie, aby walczyć o

Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn.
Wystąpią one w turnieju
siatkarskim i w turnieju
sportowym, który składał
się będzie z kilku konkurencji: strzały do bramki,
bieg w płetwach, wędkowanie i slalom z piłką.
Jak co roku nie powinno
zabraknąć emocji i atrakcji. Zapraszamy. Sobota
5 kwietnia 2014r., godz.
10.oo, hala sportowa przy
ZSP w Polanowie, ul.
Gradowe Wzgórze 5.
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