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Kwietniowe spotkania z poezją

Uroczystości Beatyfikacyjne Jana Pawła II odbędą się w
Rzymie 1 maja 2011 r. W piątek (29.04) o godz. 21.00
w Polanowie w dużym kościele spotkamy się aby podziękować Bogu przez Jezusa za dar Papieża Polaka....
Czytaj na str 5

Kalendarz imprez
majowych:

02.05.2011 Spławikowe Zawody Wędkarskie do lat 14-tu. Zapisy od godz 8:00 nad
basenem miejskim w Polanowie. Organizatorami są Koło PZW w Polanowie oraz
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
02.05.2011 godz 10:00 Turniej Sołectw
na sali widowiskowej.

03.05.2011 godz 18:00 w Domu Kultury
w Polanowie odbędzie się spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina
pt. „Cafe sax”. Wstęp 10 zł.
04.05.2011 godz 11:00 Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na uroczystość z okazji 220 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w
Domu Kultury.
05.05.2011 godz 9:00 w POKiS odbędzie
się gminny przegląd „Ptaki, ptaszki i
ptaszęta polne”.

Polanów

„Kwiecień plecień bo przeplata
Podczas spotkania bibliotekarki bajko- ezją wiosenną, rozbudzenie w nich zamiłowania
trochę zimy trochę lata” – w kwietniu w po- wymi pacynkami zaprezentowały wiersze o te- do literatury o tematyce przyrodniczej, jak rówlanowskiej bibliotece przeprowadzono cykl matyce wiosennej. Przedstawiły utwory wybra- nież zachęcenie do korzystania z zasobów bispotkań z przedszkolakami i sześciolatkami, nych autorów, np.: Stanisława Karaszewskiego bliotecznych oraz uczulenie na problem dbania
które miało na celu przybliżenie najmłod- – „Apel do ludzi” i „Rozmowa z bocianem”; Te- o środowisko i przyrodę.
szym czytelnikom dziecięcej poezji wiosennej. resy Chwastek – Latuszkowej – „Kwiecień” oraz W zajęciach wzięło udział około 120 dzieci. SpoPrzedsięwzięcie to odbyło się w ramach akcji kilka wierszy nieznanych autorów – „Upodoba- tkania odbyły się w iście wiosennej atmosferze.
Małgorzata Szkołuda
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
nia wiosny”; „Kwiatki, bratki i …”.
Zdjęcia: Roman Giłka
Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z po-

Miejskie inwestycje
nabierają tempa

O postępach robót wielkich
miejskich budów

Koszalin

Piłka Nożna

O udziale naszych pociech w ważnym wydarze-

Jak sobie radzi Gryf Polanów w rozgrywkach
klasy okręgowej
Czytaj na str

VIII Powiatowa Dziecięca Sesja Naukowa

Czytaj na str 3 niu kulturalnym

Czytaj na str 7

Polanowski Gryf ze
zmiennym szczęściem
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Przykład do
Nowe place zabaw już wkrótce
naśladowania

W taki plac zabaw.....

Od kilkunastu dni mieszkańcy Polanowa mogą
obserwować prace na największym miejskim bloku przy ulicy Zamkowej
1. To tutejsza Wspólnota
Mieszkańców
zainicjowała kapitalny remont
elewacji budynku wraz z
dociepleniem ścian, dachu oraz wymianą całej
blacharki.
- Całkowity koszt tych robót to około 260 tys. zł –
mówi Krzysztof Pendecki,
prezes Wspólnoty Mieszkańców ul. Zamkowa 8 w
Polanowie. - Musieliśmy
wziąć kredyt w wysokości
180 tys. zł. Będziemy go
spłacać przez 7 lat z tzw.
funduszu remontowego
wynoszącego po 2,14 zł
za metr użytkowanej powierzchni.
Wspólnota korzysta z
preferencyjnego kredytu
udzielonego przez Bank
Ochrony
Środowiska.

Chętnie z niego skorzystali, bo oprocentowanie
jest na poziomie 2 %.
Resztę dopłaca Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska.
- Gratuluję wspólnocie
gospodarskiego
podejścia i dbania o wygląd
miejsca, w którym mieszkamy – mówi Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa. - Niech ta wspólnota
będzie przykładem dla innych wspólnot mieszkaniowych, bo jest żywym
odzwierciedleniem hasła
„jak się chce, to można” dodaje G. Lipski.
Wstępnie roboty miały
potrwać do połowy lipca. Jednak ładna pogoda
sprawiła, że wykonawcy
weszli na budowę wcześniej i prawdopodobnie
już na koniec maja remont
zostanie zakończony.
(sim)

My rodzinę dobrą mamy
zawsze razem się trzymamy.
I choć czasem czas nas goni
my jak palce jednej dłoni.
Mama, tata, siostra, brat
i ja – to mój mały świat.
Dużo słońca, czasem grad
to wesoły jest mój świat!

W dniach 24 i 25 maja 2011 roku
w auli Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Przedszkole Gminne w Polanowie
organizuje uroczystości
Dnia Mamy i Taty
Serdecznie zapraszamy
społeczność Polanowa na godz. 16.00

Inwestycja związana
z budową 6 nowych placów
zabaw rozpoczęła się właśnie w gminie Polanów. Kolorowe huśtawki, ślizgawki,
piaskownice itp. pojawią
się już wkrótce w Polanowie, Domachowie, Bukowie,
Świerczynie, Żydowie i Dadzewie.

... zamieni się parcela pomiędzy ulicami Jana Pawła II,
Strumykową a Zamkową

- Koszty inwestycji pokryte
zostaną niemal w całości ze
środków unijnych w ramach
programu „Lider”. W tej
chwili rozpoczęto przygotowanie terenu, natomiast
prace mają być zakończone
jeszcze przed rozpoczęciem
wakacji. Cieszę się, że nasze dzieci będą miały latem

nową rozrywkę- powiedział ski samorząd nie planuje place mają zacząć się pojaPiotr Górniak, wicebur- poprzestać na budowie tych wiać po rozstrzygnięciu konmistrz Polanowa.
6 placów zabaw- to jest do- kursu w Urzędzie MarszałWarto dodać, że polanow- piero pierwszy etap. Kolejne kowskim.
(jj)

Polanów

Polanów

Trwa spis
powszechny

Będą przeciwdziałać
przemocy

Jeśli jeszcze nie
Grzegorz Lipski, burspisałeś się, należy to
mistrz Polanowa powołał kouczynić do końca czerw- legialne ciało, które zajmie się
ca 2011 roku.
przeciwdziałaniem przemocy w
Na terenie miasta i
gminy Polanów pracować
będzie 5 rachmistrzów.
Liczymy na pomoc ze
strony wszystkich mieszkańców naszej gminy
podczas spisu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie
spisu w naszej gminie
jest Aleksandra Ostrowska-Chwastek, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. Nr
1, tel: (94)-348-03-55.
Od 1 kwietnia 2011
roku na stronie Urzędu
Statystycznego
można
dokonać samospisu:
www.spis.gov.pl
(r)

rodzinie.

Zespół, w którego
skład wchodzą przedstawiciele służb mundurowych, opieki
społecznej, władz miejskich
oraz innych instytucji zajmujących się problematyką rodzinną,
będzie reagował na wszelkie
przejawy zagrożeń wynikających ze złych, domowych relacji. Specjaliści indywidualnie będą oceniali sytuację nie
tylko każdej osoby czy rodziny,
ale także całej grupy, a nawet
środowiska
dysfunkcyjnego
znajdującego się w sytuacji
kryzysowej. Zajmą się też wypracowaniem sposobu postępowania, który będzie miał na
celu przywrócenie normalnych
relacji pomiędzy członkami zagrożonych rodzin. W skrajnych
przypadkach przewidziane jest
podejmowanie interwencji i

uruchamianie wszelkich przewidzianych prawem procedur.
Zespół będzie też inicjował
działania w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie. Ważnym elementem pracy
zespołu będzie rozpowszechnianie informacji o instytucjach,

osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym. Oprócz powołania
samego zespołu, została również utworzona Grupa Robocza
Zespołu Interdyscyplinarnego.
(r)

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:
1. Henryk Zabrocki – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień,
2. Małgorzata Popowicz – Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie,
3. Marek Stachowicz – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
4. Krzysztof Dusza – Kierownik Posterunku Policji w Polanowie,
5. Andrzej Drzewiecki – Komendant Straży Miejskiej w
Polanowie
6. Aleksandra Kalinowska – Dyrektor Gimnazjum w Polanowie
7. Justyna Kosek - członek Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie.
8. Łukasz Storch – Kurator Sądowy

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2011

Polanów

www.polanow.pl

3

Polanów

Gmina
Miejskie inwestycje nabierają tempa
wspomoże
powiat i
województwo
Dwie
ważne
uchwały podejmą polaniowscy radni na najbiliższej sesji Rady Miejskiej. Obie będą dotyczyły
finansowego
wsparcia
innych samorządów.
W obu przypadkach
skorzysta też gmina Polanów. Najbardziej będzie
to widać w Nacławiu. Tu
samorząd
polanowski
będzie współfinansował
przebudowę
chodnika
przy drodze wojewódzkiej. Roboty mają ruszyć
jeszcze w tym roku a ich
koszt to 150 tys. zł. Z
tego 50 tys. zł da Polanów. Resztę (100 tys. zł)
wyłoży zarządca drogi –
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Gmina Polanów pomoże
także Powiatowi Koszalińskiemu. Kwotę 3 tys. zł
radni zamierzają dołożyć
na pokrycie części zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego
w Zegrzu Pomorskim. Jak
bardzo jest ono potrzebne
przekonali się ci, którym

szybka interewencja lotnicza ratowała życie. 		
Oczywiście, w przypadku gdyby otrzymujący
dotację, przeznaczyli ją
nie na ten cel na który zawarte jest porozumienie,
Gmina Polanów może
odzyskać całość wyłożonej kwoty.
Ponadto na najbliższej sesji radni zajmą się
zatwierdzeniem
sprawozdania
finansowego
za rok 2010 oraz planu
finansowego na rok 2011
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie, zmienią regulamin udzielania
pomocy materialnej dla
uczniów z terenu gminy
Polanów a także określą
tryb i zasady udzielania
dotacji celowych na prace
konserwatorskie,
resturatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru
zabytków położonych na
terenie gminy Polanów.
Początek sesji: w czwartek 28 kwietnia o godz.
10.00.
Serdecznie zapraszamy.

Polanów

Wybrano Izbę
Rolniczą
Andrzej Ryłyk z Sowinka
i Mariusz Strzelecki z Polanowa to przedstawiciele
polanowskich rolników w
Radzie Powiatowej Izby
Rolniczej w Koszalinie.
Wybory miały miejsce
na początku kwietnia. Z
innych gmin koszalińskiego powiatu do RPIR
weszli: Tomasz Kelm i
Andrzej Kuśmierski (Będzino), Sławomir Smagieł i Dariusz Szymański

(Biesiekierz), Helena Bubień i Jacek Pietnoczka
(Bobolice), Małgorzata
Czabańska i Katarzyna
Romaniec
(Manowo),
Wiesław Piątek (Mielno),
Krzysztof Beca i Kazimierz Kuligowski (Sianów), Wioletta Sobczak i
Wanda Wilk (Świeszyno)
oraz Zbigniew Znajdek
(Koszalin).
(r)

Parking przy nowym
Centrum Kultury jest
już prawie gotowy
To dopiero pierwszy miesiąc
robót przy remontach tzw.
schetynówek, a już widać
wielkie zmiany na polanowskich ulicach. Na pierwszy
ogień poszły ulice Stawna i
Strumykowa. Obecnie wykonywane są tam chodniki oraz
przygotowywane jest położenie nowej nawierzchni. Przypomnijmy: w ramach schetynówek za 3,5 mln. zł mają być
wyremontowane ulice: Stawna, Cmentarna, Mokra, Wiejska, Zamkowa, Strumykowa i
Magazynowa. Aż 75 % kosz- Parking przy Strumykowej powstaje w błyskawicznym tempie
tów tego remontu pokrywają
środki zewnętrzne. Połowę da
Wojewoda, a 25 % Powiat Koszaliński.
Trwa także zagospodarowywanie terenu wokół dawnego pawilonu handlowego GS, który
adaptowany jest na Polanowskie Centrum Kultury. Obecnie wykonywany jest parkink
koło budynku. Cała inwestycja kosztuje około 2,2 mln. zł
(1 mln. zł dała Unia Europejska) i ma być zakończona do
czerwca bieżącego roku.
- Postęp robót widać gołym
okiem. Cieszę się, że dzięki
temu poprawi się poziom życia mieszkańców Polanowa
- mówi Grzegorz Lipski, bur(sim)
mistrz Polanowa.
Stan robót przy ulicy Stawnej

Uwaga! Niebezpieczeństwo: sezon na pożary
Wraz z nadejściem wiosny
rozpoczyna się "sezon" na
wypalanie traw na łąkach,
nieużytkach, w przydrożnych rowach i na miedzach.
Niekontrolowany
ogień
szybko
rozprzestrzenia
się powodując pożary la-

sów, zabudowań i stanowi
zagrożenie dla życia ludzkiego. Dla przyrody wypalanie to katastrofa ekologiczna , giną cenne gatunki
roślin, trawy, zioła - pozostają jedynie silne chwasty.
Zniszczeniu ulega warstwa

próchnicy, a wraz z nią przebogaty świat mikroorganizmów, warunkujących życie
roślin. W wyniku wypalania
powstają pożary torfowisk bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia.
Urząd Miejski w Polanowie

informuje, że po stwierdzeniu podpaleń zostanie przeprowadzona procedura ustalenia właściciela gruntu a
następnie wyciągnięte będą
sankcje karne (między innymi obciążenie kosztami wyjazdu wozu bojowego straży

pożarnej). Nie ma żadnych
racjonalnych
powodów
by wypalać trawy. Zabrania tego ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 roku oraz ustawa z dn.
24 sierpnia o ochronie Przeciwpożarowej.

Uwaga! Właściciel, użytkownik gruntów ma obowiązek wykonania pasa przeciwpożarowego o szerokości 2 m od granicy lasu.
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Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Polanów - kadencja 2011 -2015
Sołtysi to najniższy szczebel samorządu Buszyno
lokalnego. Często, niedoceniani, tak na
prawdę stanowią jeden najważniejszych
elementów życia na wsi. Prężny sołtys nie
tylko jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcem sołectwa a urzędem - często jest też
tą osobą, dzięki której wieś żyje i rozwija się, która załatwia ważne dla wsi sprawy, jest animatorem życia kulturalnego i
sportowego sołectwa. Wybranym na nową
kadencję sołtysom gratulujemy i życzymy
sukcesów w odpowiedzialnej, społecznej
pracy.
Elżbieta Kruszka

Bukowo

Bożenice

Chocimino

Helena Pencarska

Ignacy Włodarczak

Krzysztof Piskor

Cetuń

Dadzewo

Domachowo

Garbno

Gołogóra

Jacinki

Bożena Przybylska

Gabriela Kumięga

Piotr Zimny

Romuald Sobczak

Czesław Staniszewski

Wioleta Konieczna

Karsinka

Kępiny

Kościernica

Krąg

Krytno

Nowy Żelibórz

Krzysztof Dyk

Józef Wołk

Barbara Kochańska-Krawiec

Elżbieta Margielewska

Michał Rabka

Ryszard Gil

Nacław

Powidz

Rekowo

Rzeczyca Wielka Rosocha

Sowinko

Ewa Leśniewska

Zbigniew Kocik

Krzysztof Nobis

Irena Głowacka

Krystyna Szulc

Eustachy Podgórzański

Stary Żelibórz

Świerczyna

Warblewo

Wielin

Wietrzno

Żydowo

Krzysztof Zabłocki

Ewa Tkacz

Adriana Michno

Maria Cebulska

Jan Perduta

Krystyna Borsuk

Sołtys (niem. Schultheiß od śrdw. łac. scultetus) to w średniowieczu osoba postawiona przez feudalnego pana na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim, w średniowiecznym systemie prawnym to także wiejski sędzia (Dorfschulze) Do praw sołtysa należało
m.in. zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej itd. Z drugiej strony miał obowiązek konnej służby wojskowej. Od 1990
roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej lub miejskowiejskiej – sołectwa. Organem uchwałodawczym jest zebranie mieszkańców wsi, które też w bezpośrednich wyborach wybiera sołtysa i radę sołecką wspierającą sołtysa.
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Polanów.Uroczystości beatyfikacyjne JANA PAWŁA II

Najlepsi artyści wyłonieni Chwila refleksji o Janie Pawle II widziana

Jego oczyma -

Czym jest zapomnienie?
Zanikaniem pamięci?
Wygaśnięciem uczuć?
Zaniedbaniem?

Jeśli tak, to przypomnę Ci kim byłem.
Mam na imię Lolek.
To moja opowieść.

Konkurs plastyczny „Tradycje
Wielkanocne” został rozstrzygnięty. Łącznie na konkurs wpłynęło: 77 stroików, 111 kartek
świątecznych i 64 pisanki.
Komisja w składzie Ewa
Szewczyk, Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu, Daria Wąchała, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Polanowie, Jolanta
Skowrońska, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie,
oceniała pracę pod względem
samodzielnego wykonania, rodzaju użytych materiałów oraz
estetyki wykonania. W kategorii
„Przedszkole i Szkoła Podstawowa kl. I-III” najlepszą pisankę
według jury wykonała Aurelia
Kalisz, świetlica w Kościernicy,
na drugim miejscu Agnieszka
Michalczyk, SP Nacław, z kolei
trzecie miejsce otrzymała Natalia
Galus, świetlica w Jacinkach. W
tej kategorii oceniana była także kartka świąteczna. Pierwszą
nagrodę wywalczył Beniamin
Wiśniewski, SP w Bukowie, drugie miejsce zajął Robert Król,
świetlica w Gołogórze, a trzecie
Aleksandra Paździurska, świetlica w Rekowie. Stroik świąteczny
najlepiej spodobał się autorstwa
Neli Czarkowskiej, świetlica w
Jacinkach, która wygrała. Drugie
miejsce przypadło Amelii Grulkowskiej, SP Polanów, z kolei
trzecie Karolinie Ogrodowczyk,
świetlica w Gołogórze. Jury postanowiło wyróżnić stroik Oliwi
Szygendy, SP Bukowo. Druga
kategoria wiekowa należała do

Szkół Podstawowych kl. IV- VI.
W niej oceniono najlepiej pisankę, którą zrobiła Marta Matuszczyk, SP Polanów. Drugie miejsce zajęła Natalia Trojaniak, Filia
Biblioteki w Bukowie, a trzecie
Kornelia Marut, SP w Garbnie.
Pierwsze miejsce za kartkę świąteczną otrzymał Oskar Grabowski, świetlica w Rekowie, drugie
Monika Ciekańska, SP Żydowo
a trzecie Barbara Grochowska,
SP Bukowo. Za najlepszy stroik
uznano pracę Patrycji Czekaj, SP
Bukowo, kolejną Marty Mundziel, świetlica w Kościernicy
oraz Eryka Żuchowskiego, SP
Polanów. W trzeciej kategorii
wiekowej jury oceniało pracę
gimnazjalistów. Najlepiej wykonaną pisanką, okazała się praca
Karolina Bindas, gimnazjum Polanów, drugie miejsce otrzymała
Katarzyna Dzierżyńska, gimnazjum Polanów. Zwycięskie kartki świąteczne wykonali Damian
Cwoliński, MOW Polanów (I
m-ce), Dominik Wawrzeńczyk,
świetlica w Kościernicy (II m-ce)
oraz Mateusz Zdaniukiewicz,
gimnazjum Polanów (III m-ce).
Najpiękniejszy stroik w tej kategorii wykonał Kacper Holka,
MOW Polanów, drugie miejsce
zajęła Karina Kowalska, gimnazjum Polanów, z kolei miejsce
trzecie należało do Pawła Czekaj,
gimnazjum Polanów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Laureatom konkursu gratulujemy.
(r)

Urodziłem się 18 Maja 1920
roku w Wadowicach. Moja
mama, Emilia Nim Bóg ją
wezwał, zdążyła podarować
mi życie. Gdy byłem chłopcem moi Rodzice odeszli z
tego świata.
Dalej musiałem pójść o własnych siłach...
Miałem zaledwie 8 lat, gdy

Polanów

Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior

W połowie kwietnia na terenie miasta i gminy Polanów
odbyło się wielkie sprzątanie
pod hasłem "Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior. "
Sprzątano zarówno chodniki
i skwery, jak również tereny
wokół basenu i Zalewu Polanowskiego, a także na obrze-

żach Lasów Państwowych.
W akcji sprzątania brały udział
dzieci ze szkół podstawowych, przedszkola oraz młodzież z gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej W akcję
włączyli się również sołtysi
werbując do sprzątania dorosłych mieszkańców wsi. Akcję

rozpoczęto od wykładu na temat ekologi i ochrony środowiska, którą przeprowadzili
pracownicy Nadleśnictwa Polanów. Zebrano "górę" śmieci.
Apelujemy do mieszkańców
gminy Polanów. Prosimy, nie
zaśmiecajmy środowiska
(r)

spotkałem mojego NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA.
Nigdy się z Nim nie rozstałem.
Byłem pogodnym chłopcem.
Lubiłem grać w piłkę, pływać,
i dobrze się uczyłem.
Przeżyłem koszmar II Wojny
Światowej.
Moją pasją był teatr. Przyjaciele namawiali mnie bym w
nim został.
Kiedy oddałem życie MOJEMU PRZYJACELOWI i
w zamian otrzymałem wiele
więcej.
Pewnego dnia zapragnął bym
został Twoim PRZEWODNIKIEM.
Zmieniło się wtedy moje
życie. Wierzę, że i twoje się
wtedy zmieniło.
To była ciężka praca ale czułem wsparcie was wszystkich
i na wszystko byłem otwarty.
Choć niektórzy uważali, że
popełniam błąd to jednak
zyskałem paru nowych
przyjaciół.
Nawet więcej niż paru…
Kiedy upadłem... dźwignęła
mnie miłość i moc przeba-

czenia.
Wiedziałem, że
nie jestem
sam.
Byli ze
mną ci,
którzy
jak ja
miłowali
bliźniego.
I tak jak
ja, kochali dzieci.
Młodzi, do których przychodziłem tyle razy, aż w końcu
i oni zaczęli przychodzić do
mnie.
Modliłem się za CIEBIE i za
TWOJE grzechy BYŚ ZNALAZŁ DROGĘ!
Czytałem Pismo Święte i
medytowałem. Przejechałem
cały świat, by móc spotkać
się z TOBĄ.
Chciałem być z TOBĄ
jak najczęściej. Chciałem
odnaleźć się w TOBIE byś
ty we mnie odnalazł MOJEGO PRZYJACIELA.
Żebyś ujrzał JEGO wielkość,
dostrzegł mizerność swoich
utrapień. To wszystko już

jednak za nami…
Chciałbym pozostać z tobą na
zawsze, lecz nadszedł czas,
bym ujrzał MOJEGO PRZYJACIELA
i powiedział Mu… ZADANIE WYKONANE!
Wdziałem, jak płakałeś.
Widziałem twój smutek.
Wdziałem twoją rozpacz…
Nie lękaj się, że odszedłem.
Nie zostałeś sam. Masz NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA! Jestem ci wdzięczny, że
byłeś ze mną... że pokazałeś
całemu światu, jak bardzo
byłem CI potrzebny!!! Bo i
ja CIEBIE potrzebowałem
Nigdy o TOBIE nie zapomnę.
NIE ZAPOMNIJ !!!

Uroczystości Beatyfikacyjne Jana Pawła II odbędą się w Rzymie 1 maja 2011 roku o
godz. 10.00 Nie wszyscy udamy się na te uroczystości. A w naszych sercach czujemy wdzięczność dla naszego Wielkiego Rodaka. Dlatego w piątek 29 kwietnia 2011 o godz. 21.00 w Polanowie w dużym kościele spotkamy się aby podziękować Bogu przez Jezusa za dar Papieża
Polaka i radować się z ustanowienia Jego naszym orędownikiem w Domu Ojca.
Zabierz ze sobą znicz, który zapalony postawimy przy obelisku JPII tworząc serce. Wyrazimy
również w ten sposób wdzięczność – serce za serce.
Aby umożliwić wszystkim Parafianom przeżywać to niezwykłe wydarzenie poprzez
transmisje telewizyjną czy radiową zmieniliśmy plan sprawowania mszy św. niedzielnych:
Sobota – godz. 16: 00 - Cetuń; godz. 18: 00 - Dadzewo, Rzeczyca Wielka, Wielin
Niedziela - Polanów godz. 8: 00,9:00 i 13:30
Nie zapomnij o przyozdobieniu swojego domu flagami oraz emblematami papieskimi i narodowymi.
						

ks. proboszcz Roman Śledź
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że
wnioski o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy ( tj. obowiązujący od 1
listopada 2011 roku do 31 października
2012 roku), będą przyjmowane przez Dział
Świadczeń Rodzinnych od dnia 1 września
br. w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj. od godziny 7.00
do 15.00 , w każdy czwartek od 7.00 do
17.00.
Na podstawie złożonych wniosków
wraz z wymaganymi dokumentami będzie
ustalane prawo do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może
przekraczać 504 zł lub 583 zł w sytuacji,
gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z
dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

Szkolne sprawy

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień 2011

Koszalin

Żydowo

Młodzi aktorzy pokazali wysoki poziom Warto się
wybrać

Uczestnicy przeglądu w Żydowie

SP w Drzewianach, przed SP w Żydowie i SP w Polanowie to wynik IX Przegląd Małych Form Teatralnych,
którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Żydowie.
W przeglądzie prezentowali niemieckiego w Szkole Podsię uczniowie klas IV-VI, a stawowej w Żydowie.
oceniało ich jury w składzie
W opinii jurorów poVioletta Ciok-Malinowska, ziom prezentacji konkursodyrektor Szkoły Podstawo- wych był wysoki. Imponuwej w Żydowie, Krysty- jąca była przede wszystkim
na Jakubczyk, pracownik odważna i spontaniczna gra
Domu Pomocy Społecznej aktorów. Wyróżniono róww Żydowie oraz Monika nież dwie osoby za żeńską i
Galińska, nauczyciel języka męską grę aktorską. Najlep-

szą aktorką została uczennica ze Szkoły Podstawowej
w Drzewianach, a najlepszym aktorem został uczeń
ze Szkoły Podstawowej w
Żydowie.
Atrakcją przeglądu był występ wokalny gościa specjalnego z Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Miłym
akcentem przeglądu był poczęstunek dla uczestników i
pozostałych uczniów.
(r)

Polanów

Uczcili Dzień Ziemi

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
606 897 033 (patrol)
Straż Miejska 		
		
(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
(94) 318-83-99
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
999 lub 112
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
998 lub 112
Straż Pożarna 		
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
991
Pogotowie Energetyczne
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Po zakończeniu quizu. Od lewej stoją: Monika Ogrodowczyk, Natalia Wieliczko,
Beata Użarowska, Dorota Jopek i Magdalena Żuchowska. Autor zdjęcia Magdalena Blaszczec

Quizem i sprzątaniem
skwerów oraz terenów zielonych uczcili polanowscy
licealiści „Dzień Ziemi”.

le poszczególnych klas. Kla- zostały rozdzielone i udały
sy pierwsze reprezentowały: się poza teren szkoły w celu
Natalia Wieliczko i Monika uprzątnięcia choć części otaOgrodowczyk,
natomiast czających nas odpadów. Po
klasy drugie: Beata Użarow- kilku godzinach uczniowie
Na początku nauczyciel- ska i Dorota Jopek. Wygrała wrócili z wieloma workami
ka biologii – Magdalena klasa II, jednak organiza- pełnymi śmieci. Zebrali się
Żuchowska
przedstawiła torzy nie zawiedli i każdy w sali audytorskiej, gdzie
uczniom podstawowe zasa- dostał wspaniały upominek. podsumowano
obchody
dy BHP. Następnie odbył się Pozostali uczniowie zostali Dnia Ziemi.
quiz ekologiczny, w którym poczęstowani słodkim cuAutorzy: Monika Ogrodowczyk i
wzięli udział przedstawicie- kierkiem, po czym klasy
Natalia Wieliczko

Wiele atrakcji przygotowywanych jest na maj w
Koszalinie dla mieszkańców
miasta i okolic. Dlaczego
więc nie wybrać się tam, aby
skorzystać choć z niektórych
z nich?
"Wiosenny start 2011" - festyn na Terenach Podożynkowych
PIĄTEK 29 KWIETNIA
18:00 - 18:15 Otwarcie
18:15 - - 19:45 Koncert
zespołu Marianna i jej
Cyganie
20:00 - 22:00 Koncert zespołu Czeremszyna
SOBOTA 30 KWIETNIA
12:00 - 14:00 Muzyka mechaniczna
12:00 - 18:00 20- Lecie
Straży Granicznej, Pokaz
sprzętu Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji oraz
Żandarmerii Wojskowej
13:00 - 13:30 Chóry z
CK105 (Frontowe drogi i
Canzona)
13:30 - 14:30 Orkiestra Morskiego Oddziału S.G.
14:30 - 15:00 Zespół z CK
105 - James Dead
15:00 - 16:00 Zespoły z CK
105 - Mini Studio Poezji i
Piosenki, Studium Wokalne
16:00 - 16:15 Pokaz zespołu
tanecznego z CK 105 - Fota
Step
16:15 - 18:00 Koncert Zespołu DOOBRAGRAMY
Spotkanie z Marią Czubaszek
Zapraszamy 30 kwietnia
2011 r. na godzinę 18:30
do kina Kryterium. Bilety
w cenie 20 złotych dostępne w kasie Kina Kryterium.
Koncert Zespołu Bałtyk
2 maja w sali kina KRYTERIUM o godz. 17.00
koncert Zespołu Tańca Ludowego BAŁTYK i jego gości w ramach obchodów 35lecia Centrum Kultury 105 z
Koszalina. Wstęp biletowany.
Prezentacje taneczne
7 maja w Sali kina KRYTERIUM o godz.11.00 rozpoczną się eliminacje powiatowe
Wojewódzkich Prezentacji
Tanecznych. Uczestnikami
przeglądu mogą być zespoły wszystkich form tańca
współczesnego i nowoczesnego, działające w szkołach,
świetlicach, domach kultury,
itp. Z przeglądu wyłączone są
dzieci w wieku przedszkolnym. Na zgłoszenia czekamy
do dnia 2 maja 2011. Szczegóły (regulamin i karta zgłoszenia) do pobrania ze strony www.ck105.koszalin.pl
Spotkanie z Lechem
Fabiańczykiem
Centrum Kultury 105 w Koszalinie zaprasza bardzo serdecznie na spotkanie autorskie
z Lechem Fabiańczykiem,
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pn. „Spór o Łupaszkę” oraz Koszalin
projekcje filmów pt. „Pamięć tamtych dni”, „Byłam
Sanitariuszką u Łupaszki
cz. III”, „Spór o łupaszkę”
połączonych z dyskusją.
Domek Kata 09.05.2011r.,
godz.17:00, wstęp wolny.
Zagrają
Indios
Bravos oraz Kukiz i Piersi
11 maja 2011 - Dzień Unii
Europejskiej, Dzień Zwycięstwa, XXXIII Tydzień
Kultury Studenckiej - koncert zespołu Indios Bravos
oraz zespołu Kukiz i Piersi, godzina 19:00, miejsce
- Amfiteatr ( bilety: 5 zł z
legitymacją uczniowską, studencką, 10 bez legitymacji)
DNI
KOSZALINA:
23.05.2011r. godz. 19.00,
Występ kabaretu „Koń Polski”- Inauguracja Dni Koszalina 2011, Kino Kryterium,
wstęp wolny, wejściówki
do odebrania w kasie kina
27.05.2011r. godz. 20.00,
Biblioteka
PuPałac Młodzieży Prezentuje, Amfiteatr, wstęp wolny bliczna Miasta i Gminy w
28.05.2011r. godz. 20.00, Polanowie wzięła udział
Koncert
Ani
Wyszko- w VIII Powiatowej Dzieni, Amfiteatr, wstęp wolny cięcej Sesji Naukowej pt.
29.05.2011r.
godz.11.00, „ Mikołajek i inne chłopa„Razem w życiu i na scenie”- ki”, która miała miejsce w
tradycyjny koncert dzieci kwietniu.
z koszalińskich przedszkoSesja odbyła się
li, Amfiteatr, wstęp wolny
29.05.2011r., godz.20.00, Fe- w Koszalińskiej Bibliotestiwal Tańca- „Prawda Hip- ce Publicznej. Gminę PoHopu', Amfiteatr, wstęp wolny lanów reprezentowało 15
30.05.2011r., godz. 17.00, dzieci – laureatów gminnepokaz filmu „Mrożek za kra- go konkursu plastycznego
tami”, Domek Kata, wstęp „Plastyczne rekreacje Mikołajka”. Sesję prowadziła
wolny

Rozrywka

VIII Powiatowa Dziecięca Sesja Naukowa

Martyna Kij ze Szkoły Podstawowej w Nacławiu, jednocześnie była profesorem
Filmoznawstwa i wygłosiła
referat noszący tytuł „Mikołajek na srebrnym ekranie”.
Podczas Sesji Naukowej
podsumowano Powiatowy
Konkurs Plastyczny – „Plastyczne rekreacje Mikołajka”. Polanowska biblioteka
wraz z filiami na konkurs
wysłała 31 prac, z czego nagrodzono 15. Zwycięzcom
wręczono książki i dyplomy.

LISTA NAGRODZONYCH DZIECI:
Biblioteka Nacław:
Klasy „O”
Chmera Mikołaj, Grzebieniak Adrian, Kij Oliwia,
Krępeć Oliwia, Litwin
Dominika, Michalczyk
Agnieszka, Mundziel
Oliwia;
Klasy „I”
Makowska Milenia
Klasy „II”
Kramek Michał, Paździurska Aleksandra, Treder
Maciek;
Klasy „III”
Chrobocińska Marta
Biblioteka Polanów:
Klasa „IV”
Walencik Klaudia
Klasa „V”
Bindas Weronika, Papierska
Aleksandra

www.polanow.pl
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Zapraszamy
na Cafe Sax

Polanowski Ośrodek Przenosząc się na półtorej goKultury i Sportu serdecz- dziny w rzeczywistość stwonie zaprasza na spektakl rzoną przez artystów BTD,
Bałtyckiego Teatru Drama- staniemy
się
świadkatycznego pt. „CAFE SAX”, mi opowieści o ludzkich
który odbędzie się w POKiS uczuciach, tęsknotach i
03.05.2011r, o godz. 18:00. namiętnościach…, w któWstęp – 10,00 zł
rej spełniały się marzeCafe Sax to spektakl nia i rozwiewały nadzieje.
muzyczny, który każdego
Premiera Cafe Sax odwprowadzi w niepowta- była się 31 marca 2007 r.,
rzalny klimat Kawiarni na od tego dnia sztuka cieszy
Saskiej Kępie. To tam, z się ogromną popularnością.
obserwacji ludzi i świata po- Zapraszamy na spektakl niewstały znane i lubiane pio- zwykle wyśpiewanej historii
senki Agnieszki Osieckiej. zwykłego życia... (r)

Małgorzata Szkołuda
Zdjęcia: Jolanta Skowrońska

Polanów

Biblioteka
zaprasza

Biblioteka zaprasza wszystkich
chętnych na ogólnopolska akcję
- Tydzień Bibliotek. Tegoroczna
akcja organizowana jest od 8
do 15 maja, pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie
mijam- wchodzę”. Akcja ma
na celu zachęcenie wszystkich
do odwiedzenia biblioteki, nie
tylko w celu wypożyczenia
książki ale i zapoznania się z jej
propozycjami.

Dowcipy miesiąca
***
Hrabia, słynny gawędziarz
opowiada wśród grona przyjaciół
jedną ze swoich licznych przygód.
- Sarna, którą upolowałem była
wielka i ciężka, wokół nikogo nie
było, więc musiałem sam sobie
z nią poradzić. Zarzuciłem jedną
nogę sarny na lewe ramię, drugą
na prawe...
W tym momencie hrabia został
zawołany przez służącego do
pilnego telefonu. Po chwili wraca
i pyta:

- Na czym to ja skończyłem?
- Jedna noga na prawe ramię,
druga noga na lewe ramię... - podpowiada chór przyjaciół.
- A, już wiem - przypomina sobie
hrabia - ach te Rosjanki, cóż to
były za kobiety!
***
Z krajów UE tylko w Polsce wystąpił wzrost gospodarczy, pozostałe 26 państw potrafi poprawnie
policzyć PKB
***

Wczoraj w nocnym klubie poznałem świetną blondynę!
- Och Ty szczęściarzu!!!
- Zaprosiłem ją do siebie, wypiliśmy trochę, zacząłem ją dotykać...
- I co? I co?
- No a ona mówi: „Rozbierz mnie!”
- Nie może być!!!
- Zdjąłem z niej spódniczkę, potem
majteczki, położyłem na stole tuż
obok laptopa...
- O żesz w mordę !!! Kupiłeś laptopa??? A procesor jaki?
***
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Primaaprillisowe zajęcia dzieci
z Przedszkola Gminego w Polanowie
- 1 kwietnia 2011 roku

,,Prima aprilis, prima aprilis
uważaj - bo się pomylisz….”
Czy przedszkolaki się pomyliły
i zamiast do przedszkola do Nadleśnictwa trafiły?
Tam na nich czekała miła niespodzianka:
pyszne ciasteczka, soczek, bajka i pisanka.
A Pani Iwonka miła - ślicznie nas ugościła.
I za to pięknie dziękujemy
w następnym roku też tu przyjdziemy.
My przedszkolaki i panie

Badminton

Sport
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Piłka Nożna

Gryf Polanów ze zmiennym szczęściem

Fragment meczu Gryf Polanów - Wybrzeże Biesiekierz 2:3
Po trzech wygranych tkania to bardzo dobra gra gospo- 42 minucie. 5 minut po przerwie trudna przeprawa. Ostatecznie na
z rzędu podopieczni Macieja Mi- darzy. Już w 6 minucie z 25 metrów na prowadzenie po rzucie rożnym boisku w Kołobrzegu było 5:4 dla
kulskiego poznali smak porażki. Zblewski przelobował wysuniętego wyszli piłkarze Wybrzeża. Gryf nie gospodarzy co gryfitom wstydu nie
Szczęśliwcem, który wywiózł z bramkarza Wybrzeża. Dominacja zamierzał tak łatwo się poddawać przynosi.
trudnego terenu trzy punkty była Gryfa trwała nadal jednak w czte- i już w 61 minucie był remis. Na
ekipa Wybrzeża Biesiekierz, aktu- rech dogodnych sytuacjach zabra- listę strzelców ponownie wpisał się Tabela Klasy Okręgowej
alnego wicelidera ligi.
kło skuteczności. Później do głosu Zblewski. Następne 15 minut to
1. Kotwica II Kołobrzeg 18 47 74-20
Pierwsze 30 minut spo- doszli przyjezdni i wyrównali w wymiana ciosów. Każda z drużyn
2. Mechanik Bobolice 17 44 56-16
chciała wygrać. Skuteczniejsi oka- 3. Wybrzeże Biesiekierz 18 44 54-19
zali się goście, którzy po pecho- 4. Olimp Gościno
17 37 59-24
wej interwencji defensorów Gryfa 5. Saturn Mielno
18 35 47-30
zdołali strzelić zwycięskiego gola i 6. LeśnikZefirII Manowo 18 28 29-24
mecz zakończył się wynikiem 2:3. 7. Zryw Kretomino
17 22 31-41
Gryf Polanów – Wybrzeże Biesie- 8. Gryf Polanów
18 20 34-30
kierz 2:3 (1:2)
9. Nemeton Strzekęcino 18 20 47-79
Bramki dla Gryfa: Zblewski x2
10 Graf Bukówko
17 18 36-50
11. Wrzos Wrzosowo 18 18 37-41
Także kolejny mecz Gryfowi nie 12. Błękitni S.Jarosław 18 8 19-66
wyszedł, ale tu było wiadomo, że 13. Płomień Myślino
17 6 16-69
z liderem naszych piłkarzy czeka 14. Radew Białogórzyno 17 5 24-54

Dobra gra w Gwdzie Wielkiej

Nacław

Nauka pływania

W Gwdzie Wielkiej w poło- piły: Kasia Strzelecka, Agata
wie kwietnia, w hali SP, odbyły Karolak, Natalia Witulska, i
się Indywidualne Mistrzostwa Hanna Barańska. W kategorii
Województwa
Zachodnio- dziecko 10 lat: Paulina Majtpomorskiego i Wojewódzka ka, Wiktoria Tobisz i Monika
Olimpiada Młodzieży w Bad- Barańska, kat. 9 lat: Oliwia Remintona.
ichel, kat. 8 lat Hubert Sznyter.
W juniorach młodszych uzyW zawodach udział wzięło
49 zawodniczek i zawodników skaliśmy następujące wyniki:
z następujących klubów: Sto- - gra pojedyncza I - miejsce
warzyszenie Sportowe Szcze- zł. medal Mateusz Ryk, II - m.
cinek, ZKB "Maced" Polanów i sr. medal Norbert Miarka, III gospodarze UKS Gwda Wielka. m. br. medal Radosław Wilk,
ZKB "Maced" Polanów re- IV - m. P. Szwed, V - VI m.
prezentowali w juniorach N. Ratkowski, P Strzelecki,
młodszych: Norbert Miarka, - gra podwójna juniorów młodMateusz Ryk, Radosław Wilk, szych: I - m. zł. medal N. MiarPatryk Szwed, Paweł Strzelec- ka - M. Ryk, II - m. sr. medal N.
ki i młodzik Nikodem Ratkow- Ratkowski - R. Wilk, III - m. br.
ski. W młodziczkach wystą- medal P. Strzelecki - P. Szwed.

- gra pojedyncza młodziczek: zł. medal Oliwia Reichel,
I - m. zł. medal K. Strzelec- - gra pojedyncza chłopców
ka, II - m. sr. medal A. Karo- kat. dziecko 8 lat: I - m.
lak, III - m. br. medal N. Wi- zł. medal Hubert Sznyter.
tulska, IV - m. H. Barańska, Na zdjęciu medaliści Woje- gra pojedyncza dziewcząt kat. wódzkiej Olimpiady Młodzieży
dziecko 10 lat: I - m. zł. me- w Badmintona Gwda Wielka
dal Wiktoria Tobisz, II - m. sr. 16.04.2011.r. od lewej: Wikmedal Monika Barańska, III toria Tobisz I - m. zł. medal w
- m. br. medal Paulina Majtka, singla i II - m. sr. medal w mik- gra mieszana kat. Dziecko 10 sta, Monika Barańska II - m. sr.
lat: I - m. zł. medal Paulina medal w singla, Oliwia Reichel
Majtka ZKB "Maced" Pola- I - m. zł. medal w singla, Paulinów - Paweł Kolanus UKS na Majtka III - m. br. medal w
Gwda Wielka, II - m. sr. medal singla i I - m. zł. m. w miksta
Wiktoria Tobisz ZKB "Ma- oraz Hubert Sznyter I - m. zł.
ced" Polanów - Rafał Ma- medal w singla.
Marian Pietruszyński
rasiuk UKS Gwda Wielka.
- gra pojedyncza dziewcząt kat. dziecko 9 lat: I - m.

Pływanie jest uważane za
najbezpieczniejszą i najbardziej wszechstronną dyscyplinę sportu. Aktywność ta
poprawia ogólny stan zdrowia, kondycję oraz wpływa
zbawiennie na proporcje naszego ciała. 		
Dzięki staraniom nauczycielek,
uczniowie klas O - III Szkoły
Filialnej w Nacławiu uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie w Koszalinie.
Począwszy od 1 kwietnia, pod
czujnym okiem instruktorki,
dzieci uczą się podstaw pływania i zasad zachowania w wodzie. O tym, że jest to doskonały
pomysł świadczy zadowolenie

dzieci i ich rodziców. Wyjazdy
odbywają się w każde piątkowe
popołudnie i potrwają aż do zakończenia roku szkolnego. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie
piękna pomoc Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie i
PKS Koszalin. Dziękujemy Im
za wsparcie i pomoc w realizacji pomysłu. Inicjatywa jest w
większości finansowana przez
Radę Rodziców w Nacławiu.
Warto również wspomnieć o
bezinteresownym zaangażowaniu nauczycielek, które opiekują się dziećmi w czasie tych
wyjazdów.
Elżbieta Zielińska
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