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Uroczyście ślubujemy!

Ślubowanie to jeden z najważniejszych
dni każdego pierwszaka. 20 października
2011 r. najmłodsi uczniowie kl. I Szkoły
Podstawowej w Bukowie stali się pełnoprawnymi uczniami swojej szkoły. Zamiast podpisu na akcie ślubowania, dzieci szykowały paluszki do odbijania.

Pierwszaki gości witali i do wszystkich
się uśmiechali. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością Dariusz Kalinowski
- Przewodniczący Rady Powiatu i Grzegorz Lipski - Burmistrz Polanowa, którzy
obdarowali pierwszaków tradycyjnymi
piórami i życzyli samych sukcesów w

nauce. Od Rady Rodziców i Dyrektor
Reginy Pooch, dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, teczki na świadectwa
oraz sowy - maskotki, które są symbolem
mądrości.
Wychowawczyni Renata Ciubak-Obiała
wierzy, że uczniowie z każdym rokiem

65 lat szkoły w Żydowie Poszukiwania jesieni
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będą stawali się coraz wartościowszymi
ludźmi, a nauka będzie dla nich radością.
Rodzice dzieci stanęli na wysokości zadania i przygotowali mnóstwo słodkości,
za co należą się im serdeczne podziękowania.
Renata Ciubak-Obiała

Biblioteka już otwarta
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Gmina Polanów

Bądźmy bezpieczni na drogach
Policjanci z koszaliń- Drogowego sprawdzali, czy
skiej drogówki, wspólnie stan techniczny pojazdu nie
z kolegami z posterunku budzi zastrzeżeń. Natomiast
Zachodw Polanowie, odwiedzili przedstawiciele
niopomorskiego
Ośrodka
tamtejszą gminę w ramach
akcji "Bądźmy bezpieczni". Ruchu Drogowego, którzy
punkt kontrolny ustawili w
Całym wachlarzem drogocentrum Polanowa, mierzyli
wych kontroli objęli miesz- przepuszczalność światła w
kańców tamtego terenu. szybach oraz poziom hałasu
emitowanego przez pojazAkcję "Bądźmy bez- dy. Do dyspozycji mieszpieczni" na terenie gminy kańców przygotowali także
Polanów zorganizowali po- fotel zderzeniowy, dzięki
licjanci z Wydziału Ruchu któremu każdy chętny mógł
Drogowego KMP Kosza- się przekonać, jak ważne
lin. Do współpracy oprócz jest zapinanie w samochomundurowych, reprezentu- dach pasów bezpieczeństwa.
jących również miejscowy
W ramach dzisiejszej
posterunek, stanęli funkcjo- akcji, w celu zapewnienia
nariusze Żandarmerii Woj- bezpieczeństwa
uczniom
skowej z Koszalina, straż- w gminie Polanów, punkty
nicy miejscy z Polanowa kontrolne ustawiono także
oraz pracownicy Inspekcji w obrębie szkół, w których
Transportu Drogowego z mundurowi spotykali się z
Koszalina i Zachodniopo- dziećmi tłumacząc im podmorskiego Ośrodka Ruchu stawowe zasady ruchu droDrogowego z Koszalina. gowego. Dzięki współpracy
W trakcie działań wszystkie z Urzędem Gminy w Polasłużby badały, czy kierowcy nowie maluchy z zerówki i
samochodów osobowych, pierwszej klasy zostały przy
ciężarowych, busów, a tak- okazji wyposażone w pakieże rowerzyści prowadzą ty elementów odblaskowych.
pod wpływem alkoholu. Ich Tym sposobem na odzieży
wysiłki skupiały się na eli- wierzchniej najmłodszych
minowaniu potencjalnych mieszkańców gminy Polasprawców zdarzeń drogo- nów od dziś widoczny powiwych, w tym również tych nien być mieniący się gadżet.
jadących w stanie po zażyW wyniku akcji pociu środków odurzających. licjanci zatrzymali trzech
Podczas kontroli pracow- nietrzeźwych
kierowców
nicy Inspekcji Transportu oraz jednego, który złamał

sądowy zakaz prowadzenia lowanych pojazdów, w tym riozalną sytuację napotkali ną dla pasażerów wypełniapojazdów. Policjanci ukarali dwa należały do autobusów, policjanci w pobliżu przed- ły narzędzia, na których siesiedem osób mandatami za którymi przewożono dzie- szkola w Polanowie. Zatrzy- działo małe dziecko. Za tak
przewożenie swoich pociech ci. Z kolei pracownicy ITD mali do kontroli kierującego skrajnie nieodpowiedzialne
bez fotelików oraz cztery za nałożyli jeden mandat na fiatem, gdyż pojazd nie po- przewożenie malucha poinne wykroczenia drogowe. kierowcę, który nie posiadał siadał tablicy rejestracyjnej. licjanci ukarali kierowcę
Zatrzymali także pięć do- dokumentów oraz zatrzyma- Jak się okazało, nie był też mandatem, a za stan pojazwodów rejestracyjnych za li dwa dowody rejestracyjne. wyposażony w siedzenia z du zatrzymali dowód rejezły stan techniczny kontroW trakcie działań ku- tyłu. Przestrzeń przeznaczo- stracyjny.
Autor: kom. Urszula Chylińska

Ogłoszenie

INFORMACJA
URZĘDU MIEJSKIEGO w POLANOWIE

W dniu 8 listopada br. w godzinach 10.00-14.00 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich filia w Koszalinie, przy Urzędzie Marszałkowskim organizuje w Polanowie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla mieszkańców Gminy Polanów.
Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość rozmowy z konsultantami na dowolne tematy dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich, m.in.: możliwości dofinansowania projektów inwestycyjnych własnych firm, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dofinansowań na założenie własnej działalności gospodarczej.
Konsultacje
odbędą
się
w
sali
konferencyjnej
Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Polanów, w Polanowie przy ulicy Wolności 7.

Urząd Miejski w Polanowie informuje o wprowadzaniu nowych zasad gospodarki odpadami w
gminie Polanów zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897. z dnia 25 lipca 2011 r.)
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczyna działać rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru
odpadów. Gmina nie wydaje zezwoleń na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- przygotowanie rejestru do 31.12.2011 r.
Najważniejsze terminy wprowadzenia zmian ustawy
1. Do 1 lipca 2012 r. sejmik województwa przyjmie uchwałę w sprawie;
• aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
• wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regionalne
instalacje do zagospodarowania odpadów, stanowiącą akt prawa miejscowego.

Główny Punkt Informacyjny filia w Koszalinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. A. Monte Cassino 2, 75- 412 Koszalin
e-mail: gpi-koszalin@wzp.pl
tel. +48 94 31 77 407
fax. 48 94 31 77 406
godziny pracy: pn, wt, śr, czw, pt. 7.30-15.30
www.rpo.wzp.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2. Do 1 stycznia 2013 r. (do końca roku 2012)
• gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat,
szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
• przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na
podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
3. Od 1 stycznia 2013r zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy.
rozpocznie się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z ww. uchwał.
4. Do 31 marca 2013 r. - gminy składają pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa.

Informacje
podane
przez
Punkt
Informacyjny
nie
są
oficjalnym
stanowiskiem
Instytucji
Zarządzających
Programami
Operacyjnymi
i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny
ani
jego
pracownicy
nie
odpowiadają
za
błędną
interpretację
udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

■ od 1 lipca 2013 r. - zaczyna funkcjonować nowy system; wchodzą w życie uchwały rad gmin.
gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą bvć podpisane umowy
między gminą a przedsiębiorcami.

Uwaga!

Podane daty są terminami ostatecznymi. Oznacza to, że gminy, które będą gotowe do
wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.
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Uwaga!

Niebezpieczny czad
Rozpoczęcie sezonu grzewczego niesie za sobą wiele zagrożeń nie tylko dla mienia ale przede wszystkim dla
zdrowia i życia ludzkiego. Każdego roku w gminie Polanów rejestrowanych jest kilka zdarzeń wywołanych złym
stanem i nieprawidłową eksploatacją przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych, jak też używaniem
urządzeń elektrycznych do dogrzewania pomieszczeń. Są
to przede wszystkim pożary, ale możliwe są również zatrucia tlenkiem węgla – nazywanym też nie bez powodu
„cichym zabójcą”.
Dla uniknięcia tych zagrożeń należy pamiętać o kilku
podstawowych zasadach.
Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, powstającym w wyniku niezupełnego spalania danego paliwa wywołanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.

Wydarzenia
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Po wypoczynek i edukację
wybierzmy się do lasu

Dla uniknięcia zaczadzenia należy przede wszystkim:
- wentylować pomieszczenia, w których znajdują się
urządzenia grzewcze,
- nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
- dbać o stan przewodów wentylacyjnych i i spalinowych,
- używać jedynie pełnosprawnych urządzeń grzewczych
i wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów,
- nie lekceważyć objawów duszności i innych mogących
świadczyć o niskim poziomie tlenu w pomieszczeniu.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zarządcy
oraz właściciele obiektów budowlanych, w tym budynków
mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, są
zobowiązani do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrola ta powinna być przeprowadzona co najmniej raz
w roku, a w przypadku obiektów o dużej kubaturze, nawet
dwa razy w roku w określonych przepisami terminach. Zły
stan kominów jest w sezonie grzewczym najczęstszą przyczyną pożarów i zatruć.

Symboliczną wstęgę zastąpił drewniany drąg, który przecięli Stanisław Gawłowski, wiceminister
środowiska i Sławomir Cichoń, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Z udziałem kandydatów turystycznego Miasta Polana parlamentarzystów, u nów znajdujące się w bezpodnóża Świętej Góry Po- pośredniej bliskości ścieżki
lanowskiej oficjalnie i uro- - plac zabaw, zbiornik wodczyście otworzono ścieżkę ny (Zalew Polanowski) oraz
edukacyjno - przyrodniczą parking "Chatka Puchatka" .
"Lasy
Warcińsko- PolanowPowstały trzy duże obiekW przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy
skie".
Jest
to
ścieżka
piety,
ściśle ze sobą powiązaprzede wszystkim:
- zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza otwie- szo-rowerowa biegnąca w nych. Są to: miejsce parkingowo- wypoczynkowe
rając okna, a w skrajnych przypadkach wybijając szy- okolicy Polanowa.
u podnóża Świętej Góry
by w oknie,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, - Ideą projektu jest połącze- Polanowskiej. W miejscu
jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratu- nie istniejącej sieci szlaków tym powstał parking na 10
jącej a w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozo- turystycznych biegnących pojazdów, 3 wiaty drewniastawić osobę do przybycia służb ratowniczych,
do Polanowa lub w jego ne, 6 stołów, 12 ław, toalety,
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe 999, okolicy w jedną całość, z stojaki na rowery, kosze na
straż pożarna 998 lub 112),
równoczesnym wpięciem śmieci oraz trzy duże tablice
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaw
nie elementów edukacji edukacyjne, miejsce przyną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne
ekologicznej
i przyrodniczej stankowo - parkingowe przy
oddychanie, np. metodą usta – usta, oraz masaż serca,
- nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziec- – mówił podczas otwarcia ulicy Żwirowej ( siedziba
ko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości ścieżki Jacek Todys, pola- Nadleśnictwa) na 2 pojazdy
z koszem na śmieci, ścieżw kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej nowski Nadleśniczy.
przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Jak się okazuje do projek- ka pieszo rowerowa o dłutowanego przebiegu ścieżki gości 4,5 km. Na jej trasie
Gdy dojdzie do pożaru:
włączone zostały również powstało miejsce edukacyj- zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998 lub 112,
elementy zagospodarowania no - wypoczynkowe dla naj
- staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku, pamiętaj - dym Nacław
unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż
dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować
szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
- jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj
drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj
krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
- nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód
zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można
wykręcić bezpieczniki, by odłączyć dopływ prądu do
mieszkania,
powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
- nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli
to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą
grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny,
bawełny itp.).

młodszych z placem do zabaw zaopatrzonym w dwie
huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię i piaskownicę wraz
z ławkami i koszami na
śmieci, miejsce edukacyjne
nad rzeką Pustynką z dwiema wiatami, ławo stołami,
paleniskiem, ogrodzeniem,
kładkami na rzece, koszami
na śmieci, toaletą, stojakami na rowery oraz ścieżka
relaksacyjno - edukacyjna z
12 urządzeniami do ćwiczeń
relaksacyjnych dla dzieci i
dorosłych wraz z ławkami i
koszami na śmieci.
Na całej długości ścieżki
zainstalowano 30 tablic edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony przyrody.
Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą
około 356 tys. zł. Obiekt
wybudowany został przy
bardzo dużym wsparciu Na-

rodowego Funduszu Ochrony Śodowiska i Gospodarki
Wodnej (około 180 tys zł)
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śodowiska
i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie (około 61 tys zł),
reszta to środki Nadleśnictwa Polanów.
Przypomnijmy: Nadleśnictwo Polanów tworzy,
wraz z Nadleśnictwem Warcino, Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Warcińsko
- Polanowskie", który jest
ukierunkowany na działalność z zakresu udostępniania lasu, ochrony zasobów
leśnych i edukacji przyrodniczo – leśnej.
- Już niedługo Leśny
Kompleks Promocyjny ma
być poszerzony o lasy Nadleśnictwa Karniszewice –
zapowiedział Jacek Todys.
(sim)

Ogólnopolskie święto drzewa

Stosowanie tych zasad może mieć decydujące znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje
w tym zakresie można znaleźć w poradniku znajdującym
się na stronie internetowej http://www.bip.polanow.pl/37Bezpieczenstwo_publiczne.html.
J.Hirowicz
(Wykorzystano materiały przekazane prze Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie)

Szkoła Filialna w Nacławiu wraz
z Nadleśnictwem Polanów włączyła się w organizację ogólnopolskiego Święta Drzewa. Jest
to już IX edycja tego święta, a
akcja polega na sadzeniu drzew
i innych działaniach ekologicznych. Dzieci przygotowały z tej
okazji krótkie przedstawienie,
a pani Iwona Kujawska, pracownik Nadleśnictwa Polanów,
opowiadała dzieciom, dlaczego
musimy troszczyć się o drzewa i
jak dzieci mogą pomóc drzewom.
Później pokazała, w jaki sposób
sadzimy drzewka i dzieci wraz
z nauczycielkami posadziły sadzonki jodły. Wszyscy obiecali
troszczyć się o młode rośliny, aby
te wyrosły na okazałe, piękne
drzewa. Organizacją tej imprezy
zajęła się Elżbieta Zielińska, a w
sadzonki zaopatrzył nas pan Jerzy Krystowczyk.
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Biblioteka Publiczna Miasta i
Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Polanowie nastąpiło 4 października 2011 roku. W uroczystości
uczestniczyły władze wojewódzkie,
powiatowe i lokalne: wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego
Andrzej Jakubowski, radna sejmiku
województwa zachodniopomorskiego Magdalena Gąsecka, przewodniczący rady miejskiej w Koszalinie
Władysław Husejko, przedstawiciele
z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, ksiądz dziekan Roman
Śledź, burmistrz Polanowa Grzegorz
Lipski, radni rady powiatu koszalińskiego i rady miejskiej w polanowie, dyrektorzy bibliotek powiatu
koszalińskiego, dyrektorzy szkół i
instytucji kultury, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych
gminy, zakładów pracy, inwestorzy
oraz przyjaciele i czytelnicy biblioteki.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób. Uroczystość rozpoczęto pięknym występem dziewcząt ze
szkoły muzycznej w Koszalinie, które grały na skrzypcach i wibrafonie.
Goście obejrzeli również prezentację
multimedialną o historii biblioteki:

"Zarys rozwoju Biblioteki Publicznej
w Polanowie od II wojny światowej
do współczesności". Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie pomieszczeń. Były piękne gratulacje i życzenia. Podsumowaniem
całej uroczystości było zwiedzanie
lokalu i pamiątkowe wpisy do kroniki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polanowskich czytelników,
samorząd Polanowa postanowił stworzyć nową bazę na siedzibę Biblioteki. W tym celu zakupiono budynek po
byłym pawilonie Gminnej Spółdzielni. Wystąpiono po środki unijne z
RPO województwa zachodniopomorskiego z projektem adaptacji budynku
na Centrum Społeczno - Kulturalne.
Pozyskano środki finansowe w kwonie blisko 1 mln.zł. W 2010 r. rozpoczęto prace budowlane, które zakończono latem tego roku. Na potrzeby
biblioteki przeznaczono pierwsze
piętro budynku. W nowych pomieszczeniach znajdują się: wypożyczalnia
dla dzieci i dorosłych, czytelnia z pracownią komputerową, punkt informacji turystycznej, sala konferencyjna,
pomieszczenie do opracowania zbiorów i zaplecze socjalne. Biblioteka
zajmuje powierzchnię prawie 300 m2

i jest przystosowana do obsługi osób
niepełnosprawnych. Placówka została wyposażona w nowy sprzęt komputerowy, audiowizualny, infokiosk z
całodobową informacją turystyczną
oraz wyświetlacz tekstowo-graficzny.
Doskonałe warunki czekają na najmłodszych, wypożyczalnia i kącik zabaw dla małych miłośników czytania.
Wspaniale prezentuje się całe otoczenie
budynku. Obok wybudowano parkingi
i posadzono rozległe rabaty z kwiatami.
Dobra lokalizacja w centrum miasta, nowoczesne wyposażenie obiektu
i przestronne, funkcjonalne pomieszczenia sprawiają, że mieszkańcy
otrzymali do dyspozycji jedną z najlepszych placówek w całym regionie.
Nowa siedziba to nie tylko warunki,
ale także nowe wyzwania. Wyjdziemy z większą ofertą kulturalno-edukacyjną do dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób starszych. Na pewno
nowa siedziba będzie miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez
mieszkańców, jak też przez turystów.
Zapraszamy do odwiedzania naszej pięknej siedziby, naszego centrum edukacji, informacji i kultury.

Kto pyta, nie błądzi
Co to za piękny obiekt na środku Polanowa
we wnętrzu swym tak pięknie chowa?
Człowieku, wejdź do środka i popatrz w spokoju
tam na regałach, w szeregach,
jak żołnierze do boju stają i czekają
którą pierwszą schwycisz w swe ręce
i drugą i trzecią i więcej i więcej.
Wszystkie one są warte przeczytania
a może niejedna zagoi się rana
i ukoi w sercu niektóre wspomnienia
twojej przeszłości, młodości, walki czy cierpienia.
Piękno ojczyzny rzeki, pola, lasy,
i twoje życie i obecne czasy.
Myślisz jak pomóc żyć wszystkim radośnie
latem, zimą, jesienią czy o wiośnie.
To powiem tobie szczerze. Posłuchaj jak szepczą słowa, szelestem kartek
przewracanych twymi rękoma.
One nie zdradzą co myślisz i czujesz
wszak całe życie z nimi wędrujesz.
Od pierwszej lekcji w szkole, do ostatniej w życiu
to ci mówi pierwsza kierowniczka biblioteki
po swym własnym przeżyciu.
Teresa Kucharska
4 X 2011.

Wstęg
szłek

Pomieszczenia biblioteki poświęcił ksiądz dziekan Roman Śledź.

Kącik dla dzieci w bibliotece
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Gminy Polanów już otwarta!

gę przecinają : Teresa Kucharska, pierwsza kierowniczka biblioteki w Polanowie,. Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i Andrzej Jakubowski, wicemarwojewództwa zachodnio-pomorskiego .

e.

6

Rozmaitości

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Październik 2011

Polanów

Gmina Polanów

Ratujemy kasztanowce
Nie przegap!!!
Chcesz tańczyć, i sprzątamy naszą małą ojczyznę!
przyjdź do nas!!!

Z początkiem października,
Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu
zaproponował dzieciom i
młodzieży zaktualizowany
harmonogram zajęć popołudniowych.

Zajęcia odbywają się
w Domu Kultury oraz w
świetlicach wiejskich w
Kościernicy, Rzeczycy i
Gołogórze.
Dzięki dofinansowaniu
przez POKiS odpłatność
jest niewielka: salsa i
hip hop – 12.00zł/m-nie,
break-dance – 15,00zł/
m-nie. Wszystkich chętnych w wieku 7 – 18 lat
serdecznie zapraszamy.

Nowością są zajęcia taneczne, które cieszą się
ogromnym
powodzeniem. Zainteresowani,
w zależności od upodobań, mogą zgłębiać tajniki salsy i hip hopu Plan zajęć na stronie:
(wtorek, sobota) oraz www.pokis.polanow.pl
break-dance (piątek).

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)

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

Tradycyjnie, jak co roku
w dniu 28 września 2011r.
dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie uczestniczyły w akcjach "Sprzątanie
Świata" i „Ratujmy kasztanowce”. Maluszki sprzątały
ogród przedszkolny. Akcja
odbyła się w formie zabawy.
Trzy i czterolatki dowiedziały
się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z
jej uroków. Jeśli świat będzie
czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. Po
odpowiednim przygotowaniu
- rozmowie dzieci wyruszyły
na podwórko. Przed budynkiem przedszkola było bardzo wesoło. Każde dziecko
dostało foliową rękawiczkę
i... trochę kłopotu i śmiechu

zarazem, bo nie wszystkim
dzieciom paluszki trafiały w
odpowiednie otworki. Niektóre z nich dumnie wznosiły
rączkę do góry pokazując, że
im się udało, inne skorzystały
z pomocy nauczycielek. Podwórko jest zawsze czyściutkie, bo dbają o nie panie woźne. Lecz w tym szczególnym
dniu dzieci zastały wielki
bałagan. Dzieci cieszyły się z
każdego "złowionego" śmiecia. Były dumne, że teraz
dzięki nim wokół przedszkola znowu zrobiło się czysto.
Wszystkie dzieci zgodnie
przyznały, że miejscem na
śmieci jest kosz. Jeżeli nie
ma go w pobliżu, papierki,
czy inne niepotrzebne rzeczy
zabieramy ze sobą.

Zaś starsze przedszkolaki
„Śmieciu precz”
ratowały nasze polanowskie
kasztanowce. Dzieci, po założeniu rękawiczek ochronnych,
Gdy rano słońce świeci,
od razu przystąpiły do walki
wybiegają na dwór dzieci.
z niewidzialnym napastni- Miotły, szczotki idą w ruch,
kiem. Każde dziecko chciało
bo dokoła wielki brud.
nazbierać jak najwięcej liści.
Śmieciu precz, brudzie precz!
W akcji pomagał dzieciom
jesienny wiatr, strącając li- Ład, porządek dobra rzecz!
Tu papierek od cukierka.
ście. Pięciolatki zebrały aż 6
Tam po soku jest butelka.
ogromnych worków liści, z
Ówdzie puszka po napoju.
czego były bardzo dumne.
I pudełko może twoje.
Akcje przeprowadzone przy
współpracy z Nadleśnictwem
Żyć nie można w bałaganie.
Polanów i Urzędem Miejskim
Więc się bierzmy za sprząw Polanowie.
tanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika.
Kasztanowce szumiały,
Bałaganie, brudzie znikaj!
Dzieciom bardzo dziękowały!
Tekst: Elżbieta Sekuła

St. Karaszewski

Polanów

Piękne barwy jesieni
„Gdy jesień znowu zawita,
na łące, w lesie i w polu,
wszędzie jest kolorowo,
także u nas w przedszkolu”
Dnia 06 października 2011r. wszystkie grupy
z Przedszkola Gminnego
w Polanowie wraz z opiekunami wybrały się na
wycieczkę autokarową w
okolice Krągu, na ścieżkę
edukacyjno – przyrodniczą.
Na miejscu powitała dzieci
ładna pogoda i zaprzyjaźnieni leśnicy.
Przedszkolaki od razu
zauważyły, że „Pani Jesień” zagościła w lesie na
dobre. Dowodem tego były
jesienne drzewa obfitujące
w mozaikę najróżniejszych
barw i odcieni. Większość
liści pożółkła, ale były także
czerwone, pomarańczowe i
brązowe. Pogoda dopisała,
więc przedszkolaki mogły
spacerować ścieżką edukacyjno – przyrodniczą. Przy
okazji dzieci dowiedziały
się w jaki sposób las przy-

Jan Kujawski i Oliwia Szkołuda ze skarbami jesieni.
gotowuje się do zimy. Tak darami lasu dzieci wróciły ralne pomoce dydaktyczne,
jak zwykle, leśnicy zorga- do przedszkola. Znalezione które dzieci będą mogły donizowali atrakcyjne kon- przez nich kolorowe liście, tknąć, wąchać, porównywać
kursy i zawody. Na koniec szyszki, mech i owoce wy- i bawić się nimi. Piękne jebyły kiełbaski i ciepła her- korzystają do wzbogacenia sienne barwy lasu, na długo
batka. Pełni wiedzy, nie- kącika przyrody. Dary lasu pozostaną w pamięci przedzapomnianych wrażeń i z posłużą również jako natu- szkolaków.
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Jubileusze

Polanów

Diamentowe Gody

Złożyli przysięgę

turystycznego „Knieja”, oddalonego o 1 km. od miasta. Tam
toast z szampanem, obiad, tort
i kawa, a także wiele zdjęć. Posłuchaliśmy melodii z płyt „Rodzice, rodzice” a także wiele
innych, które wycisnęły z oczu
łzy. Kuzynka ze Schwenna była
zachwycona tą uroczystością,
inni goście również. Pan Burmistrz Grzegorz Lipski i Pani
Kierownik USC złożyli nam życzenia i pamiątkowa laurkę oraz
wręczyli piękny bukiet kwiatów.
Cóż, w tym mieście braliśmy w
1951 roku ślub, a mieszkamy już
64 lata tworząc wspólnie histo-

rię Polanowa. W kronice miasta,
w kr. szkoły podst., w kronice
Biblioteki, a także zespołu śpiewaczego „Wrzosy” (który założyłam wiosną 1981r.) można
znaleźć pamiątki mojej działalności. Ludwik będąc dyrektorem
SKR wybudował 3 bloki mieszkalne z 36 mieszkaniami. Łada
pamiątka z jego życia. Obecnie
jest to Wspólnota MieszkaniowaMariańskie Wzgórze. Kto nie widział Polanowa, niech przyjedzie,
a przekona się, że piękna jest
nasza ojczyzna i warto poświęcić
jej życie.

Diamentowe Gody!
„ …Sześćdziesiąt lat to dużo
czy mało,
ile wspólnych latek nam
jeszcze zostało?...”
To fragment wiersza, który ułożyłam z okazji naszych Diamentowych Godów, które obchodziliśmy 9 lipca bieżącego roku.
Do Polanowa przyjechaliśmy
początkiem 1946 roku. Ludwik
przyjechał z Przemyśla, ja z Torunia. On przystojny młodzieniec
lat 19, mechanizator rolnictwa, ja
początkujący pedagog, lat 20.
Polanów to małe, pięknie położone miasto, wśród wzgórz
i lasów, dawniej powiat Sławno, obecnie powiat Koszalin. W
1946 roku było tu jeszcze mało
Polaków, dlatego cześciej spotykaliśmy się z różnych okazji. To
próby chóru kościelnego, pogawędki i pieśni przy ognisku, potańcówki w świetlicy, wieczory
nad rzeką Grabową itp. Ludwik
zamieszkał u swojej zamężnej
siostry, ja mieszkałam u burmistrza Franciszka Pliszki do czasu, aż przyjechała moja mama
Gertruda Beszczyńska (to też
moje rodowe nazwisko). Tatuś

zmarł jeszcze przed wojną. W
czasie okupacji niemieckiej pracowałam na roli u Niemca, a w
wolnych chwilach wieczorami
zaczęłam pisać wiersze i nadal to
robię, chociaż mam 85 lat. Mąż
jest o rok młodszy. Mieszkamy
tylko we dwójkę we własnościowym mieszkaniu. Mąż zajmuje
się zakupami, gotowaniem i pilnuje dozowania lekarstw, które
przyjmujemy. Moją podporą jest
mąż i laska z czteroramiennymi
nóżkami. Chodzimy jeszcze na
małe spacery i czytamy dużo
książek. Trzeba przyznać, że Diamentowe Gody to było wspaniałe, serdeczne spotkanie rodzinne.
Mamy trójkę żonatych dzieci.
Jedna córka mieszka w Stuttgardzie, druga w Sianowie, a syn w
Polanowie. Mamy 10 wnuków i
pięć prawnuków, najmłodsza 5
miesięcy - też uczestniczyła w tej
uroczystości. Stawili się wszyscy
(32 osoby).
O godz. 13.00 odprawiana
została msza św. przez księdza - zakonnika z Świętej
Góry Polanowskiej, gdyż parafialni księża mieli urlopy.
Potem udaliśmy się do zajazdu

Sześćdziesiąt lat.
To dużo, czy mało?
Ile wspólnych latek
nam jeszcze zostało?
W miłości małżeńskiej
Jest przeżyć bez liku.
Moich Tereniu i Twoich Ludwiku.
Jesteśmy jednością i śmierć
nas tylko rozłączyć może.
Było zawsze dobrze
i lepiej, i gorzej,
lecz nie padły obraźliwe słowa
każda ze stron do zgody
zawsze gotowa.
Wspólne plany, wspólne uzgodnienia
czasem dzieci-ich drobne
nieporozumienia.
Moja droga Mama domem
i dziećmi się zajmowała.
przez 86 lat była tak bardzo kochana.
Ten diament odszedł,
zostały „Diamentowe Gody”
dzieci, wnuki, prawnuki,
i życia naszego obraz-gotowy.
Czy w przyszłości wspominać
nas będzie nasze kochane pokolenie?
Byliśmy dla nich sercemZostaniemy wspomnieniem.

Dzieciom, Wnukom
i Prawnukom
Rodzice.
Teresa i Ludwik Kucharscy
Polanów 9 VII 2011

7 października 20011
roku uczniowie trzech
klas pierwszych złożyli
uroczyste ślubowanie w
Szkole Podstawowej w
Polanowie. Na imprezę
zaproszono liczne grono gości, wśród których
można było dostrzec rodziców naszych pierwszaków, uczniów klas
trzecich ze swoimi wychowawczyniami, przedstawicieli lokalnej władzy
i przewodniczącą Rady
Rodziców. Po krótkim
programie artystycznym,
który został przygotowany przez wychowawczynie klas pierwszych; R.

Drewlę , I. Augustyn i K.
Pietras, dokonano aktu
pasowania na ucznia klasy pierwszej. Uczyniła to
pani dyrektor Katarzyna
Filipowicz przy pomocy pani wicedyrektor J.
Krawczuk i pana zastępcy
Burmistrza Polanowa P.
Górniaka. Następnie zaproszeni goście wręczyli
naszym uczniom pamiątkowe upominki i złożyli
serdeczne życzenia. Po
uroczystym apelu wszyscy spotkali się w swoich
klasach, gdzie czekał na
nich słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Zaproszenie
do udziału w konkursie historycznym

„Polacy nie gęsi, swą historię znają”,
który odbędzie się
15 listopada 2011 roku o godzinie 16:30
w murach polanowskiego gimnazjum.

Żydowo

Szkoła z długą historią
W Szkole Podstawowej Honorową "Przyjaciel Dziecka" powiatu: Dariusz Kalinowski,
im. Jana Pawła II w Żydo- Violettę Ciok - Malinowską, Elżbieta Sekuła i Zenon Dropwie odbyła się uroczystość Annę Hendel, Wandę Wołk ko, Jacek Todys, nadleśniczy
oraz Krystynę Borsuk. Dyrek- Nadleśnictwa Polanów, radjubileuszu 65-lecia szkoły.

Życzenia od Luby Surówki, wieloletniej dyrektorki szkoły w Żydowie.

W czwartek, 13 października,
zaproszeni dostojni goście mieli okazję obejrzeć 15 minutową
prezentację historii szkoły od
roku 1946 - 2011. Uroczystość
swoją obecnością uświetnili
radni powiatu, władze gminne,
dyrektorzy współpracujących
instytucji, sołtys wsi Żydowo
i sołtys wsi Kępiny, byli pracownicy oraz uczniowie szkoły.
W związku z faktem, że rocznica zbiegła się z obchodami
Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Violetta Ciok-Malinowska, dyrektor szkoły, wręczyła
wyróżnionym
nauczycielom
"Nagrody Dyrektora". Przedstawiciel, członek władz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wanda
Zabrocka odznaczyła Odznaką

tor Szkoły szczególnie podziękowała za wsparcie i pomoc
w realizacji statutowych zadań
szkoły Dariuszowi Kalinowskiemu, dyrektorowi Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie oraz
pełniącego funkcję przewodniczącego rady powiatu. Podziękowała również władzom
gminy Polanów - burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu
oraz dyrektorom instytucji
współpracujących ze szkołą.
Józef Wilk, przewodniczący rady miejskiej w Polanowie
wraz z Grzegorzem Lipskim,
burmistrzem Polanowa, złożyli gratulacje i podziękowania
za pracę oraz życzyli dalszych
sukcesów w pracy. Życzenia
na ręce Violetty Ciok-Malinowskiej kolejno złożyli: radni

ni wsi Żydowo Jan Kornas i
Zbigniew Sekuła, życzenia w
imieniu własnym oraz Krystyny Trawińskiej, byłej dyrektor
złożyła Luba Surówka, również dawna dyrektor szkoły
(obie panie są emerytkami).
Paweł Jarociński odczytał
list gratulacyjny w imieniu
Iwony Golas, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Drzewianach
i wręczył prezenty dla uczniów
szkoły. Uroczystość swoją
obecnością uświetniły zespoły
wokalne "Olszyny " z Żydowa
oraz "Córy Gołogóry " ze wsi
Gołogóry. Inscenizację w wykonaniu uczniów szkoły przygotowała Milana Iwaszko. Po
części oficjalnej goście oraz
uczniowie zostali zaproszeni
na poczęstunek.
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Wędkarstwo

Czyściej nad jeziorami

Po raz kolejny z cenną inicjatywą wystąpili wędkarze z tzw.
„starego” koła PZW w Sławnie. W
minioną niedzielę, wraz z rodzinami (razem 36 osób) sprzątali brzegi
jezior Zamkowego i Nidno w Krągu. Wśród uczestników zauważyliśmy sporo młodzieży i dzieci (12),
które aktywnie włączyły się do
społecznej pracy na rzecz utrzymania czystości terenów przyległych
do jezior. Zebrano kilkanaście
worków odpadów, wśród których
znajdowały się nie tylko odpady
typowo wędkarskie, ale także pozostawione przez osoby czasowo
przebywające w domkach letniskowych. Dzięki uprzejmości Prezesa
MPGK i M sp. z 0.0. w Sławnie odpady zostały przekazane do składowiska w Gwiazdowie.
Po zakończeniu sprzątania
rozegrano towarzyskie zawody
spławikowe w kategorii junior i

senior kończące sezon wędkarski.
Łowiono przede wszystkim płocie. Dla zwycięzców i wszystkich
uczestników czekały drobne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu
zawodów, przeprowadzono mini
konkursy dla najmłodszych uczestników imprezy polegające min. na:
konkurencji rzutowej wędką spinningową do celu, rozpoznawaniu
gatunków ryb występujących w
polskich wodach, biegu sztafetowym z wiaderkiem wypełnionym
wodą, rzucie piłeczką do kosza i
wiele innych atrakcji, które były
nagradzane drobnymi upominkami sponsorowanymi przez Sklep
Zabawkowo – Wędkarski Jadwigi
Musiał. Natomiast dorośli członkowie grali w piłkę siatkową.
W międzyczasie dzieci konsumowały przygotowywane kiełbaski z grilla i ogniska oraz degustowały placek drożdżowy z śliwkami
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Badminton

Pierwsze kroki

upieczony przez Krzysztofa Borkowskiego. Cała impreza dzięki
przygrzewającemu słońcu przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych, a twarze wszystkich
uczestników nie kryły zadowolenia i uśmiechu, które pojawiło się
co chwila na buziach dzieci i dorosłych, a końca ich nie było widać.
Wszyscy bawili się znakomicie i,
jak niektórzy twierdzili, szkoda, że
tak szybko kończymy imprezę.
Zarząd Koła pragnie jeszcze
raz za pośrednictwem prasy podziękować Wszystkim uczestnikom czynu społecznego, a szczególnie Grażynie i Kazimierzowi
Hejnowskim za udostępnienie ich
prywatnej posesji, na której zorganizowano zakończenie imprezy.
Zarząd Koła zaprasza na kolejne
czyny społeczne.
Wodom Cześć!

Na zdjęciu od lewej: Marta Małyszko MKB „Lednik” Miastko - Norbert
Miarka ZKB „Maced” Polanów Suchedniów 07/09.10.2011.r. MTB JM o
„Puchar Gór Świętokrzyskich”.
W Suchedniowie w wo- jąc IX miejsce. Norbert w 21:12, 21:23 i 18:21, tym
jewództwie świętokrzyskim, grze pojedynczej spisał samym Mateusz zajął
od 7 do 9 października od- się średnio przegrywając XXVIII miejsce. Nasza
bywał się Międzynarodowy obie gry w grupie, pierw- para deblowa Mateusz
Turniej Juniorów, Junio- szą z Oskarsem Akmens Ryk - Paweł Strzelecki
rów Młodszych i Młodzików SSS/SKB Sigulda Ło- w grze deblowej zagrała
w Badmintona o "Puchar twa 20:22 i 19:21, dru- z parą Mateusz Danielak
Gór Świętokrzyskich".
gą przegrał z Michałem KKS Ruch Piotrków Tryb.
Ustinowiczem UKS "15" - Paweł Lepianka UKS
W zawodach wzięło Kędzierzyn Koźle 21:17, "Kiko" Zamość i przegraudział ponad 300 zawod- 19:21 i 17:21 zajmując ła 12:21 i 8:21 zajmując
niczek i zawodników z ca- odległe miejsce. Gorzej XVII miejsce. Jak było
łego kraju oraz z: Łotwy, spisał się w singla Paweł do przewidzenia nasi zaLitwy, Białorusi, Ukra- Strzelecki, również i on wodnicy myślę, że zrozuiny, Mołdawii i Bułgarii. przegrał obie gry w gru- mieli iż bez porządnego
Turniej został rozegrany pie, pierwszą przegrał z treningu to nie ma szans
systemem grupowo pu- Michałem Łapiuk UKS na dobry wynik w turniecharowym i stał na wy- "Kiko" Zamość 10:21 i ju międzynarodowym i
sokim poziomie. ZKB 12:21, drugą przegrał z trzeba się wziąć porząd"Maced" Polanów w tym Krystianem
Chrząścik nie do pracy jeśli chce się
turnieju reprezentowali: UKS "Orliki" Ropica coś znaczyć w turniejach
Norbert Miarka gra po- Polska 14:21 i 16:21 zaj- tej rangi. Wyjazd miał
jedyncza i gra mieszana mując także odległe miej- przede wszystkim za zaz Martą Małyszko "Led- sce. Najlepiej spisał się danie pokazać na co stać
nik" Miastko, Mateusz Mateusz Ryk, pierwszą parę mieszaną N. Miarka
Ryk i Paweł Strzelecki grę wygrał z Radkiem - M. Małyszko "Lednik"
oboje zagrali w grze po- Osmanowiczem
UKS Miastko, bo inaczej nie
jedynczej i razem w grze "15" Kędzierzyn Koźle pojechalibyśmy na turpodwójnej. Najlepiej za- 21:15, 16:21 i 21:15, dru- niej tej rangi i wygląda na
prezentował się Norbert gą grę przegrał z Kami- to, że coś z nich będzie.
Miarka w grze mieszanej lem Kwaśniewskim UKS
Marian Pietruszyński
z Martą Małyszko zajmu- "Orlicz"
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