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Święta tuż, tuż ...

Już za kilka dni najbardziej radosne święta w roku. Okres Bożego Narodzenia to czas konkursów na szopki i stroiki, jasełek, wigilii oraz rodzinnych spotkań. Mieszkańcy naszego miasta
i gminy podtrzymują te tradycje, choć nie wszyscy wiedzą, że większość symboli Bożego Narodzenia ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich. Choinka od wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Ostrokrzew służył Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk okultystycznych. Również wyznawcy Mitry i osoby obchodzące
rzymskie Saturnalia obdarowywały się prezentami. O polanowskich imprezach związanych z świętami Bożego Narodzenia na str 4 i 5
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Wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Polanów życzymy,
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w miłej, rodzinnej atmosferze,
w zdrowiu i spokoju,
a Nowy 2012 Rok, przyniósł wiele sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym
Józef Wilk			
Przewodniczący Rady Miejskiej

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

2

Wydarzenia

www.polanow.pl

Polanów

Polanów

Ostatni raz w tym roku
Na czwartek 29 grudnia
zaplanowano ostatnią w tym
roku, XIII sesję Rady Miejskiej w Polanowie. Będzie
ona bardzo uroczysta, bo z
przedstawieniem
jasełkowym oraz życzeniami noworocznymi, a odbędzie się
w siedzibie POKiS-u.
Głównymi tematami posiedzenia będą: uchwalenie
budżetu gminy Polanów
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na 2012 rok po uprzednim
odczytaniu opinii RIO oraz
komisji RGIPB o projekcie
budżetu na 2012 rok, w tym
dyskusja i głosowanie nad
projektem uchwały budżetowej. Radni omówią też i
zatwierdzą plany pracy Komisji na 2012 rok oraz plan
pracy Rady na 2012 rok. Początek sesji o godz. 10. Zapraszamy.

Święto seniorów

Szanowni Państwo !
Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
jest taka siła, co spełnia marzenia...
To właśnie czas Świąt Bożego Narodzenia
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Rok składamy Państwu najlepsze życzenia
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, realizacji marzeń i
sukcesów zawodowych.
Dariusz Kalinowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Koszalińskiego
Elżbieta Sekuła i Zenon Dropko
Radni Powiatu

Ćwierć tysiąca osób wypełniło w sobotni wieczór salę widowiskową Domu Kultury w Polanowie. Dzięki dowozom
zorganizowanym przez ZEAO na Dniu Seniora zjawić się
mogli seniorzy z terenu całej gminy.
Oprócz seniorów,
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wystąpił zespół Olszyna z
Żydowa, natomiast głównym punktem wieczoru
był program kabaretowy w
wykonaniu Mieczysława
Góry i kapeli Kombinatorzy z Poznania. Oprócz
występów
uczestnicy
spotkania mogli obejrzeć
pokonkursową wystawę
fotograficzną pt. "4 pory
roku w gminie Polanów"
(o wystawie na str 7).
Na Dniu Seniora nie
zabrakło również poczęstunku,
przygotowanego przez pracowników
M-GOPS.

Organizatorami imprezy byli: Urząd Miejski w
Polanowie, Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu,
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w
Polanowie oraz MiejskoGminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Polanowie.
- Występ bardzo podobał
się wszystkim uczestnikom dlatego, w takiej
formule, będziemy kontynuować te spotkania w
latach następnych - mówi
Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa.
(k)
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Azbest znika z dachów
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Do końca listopada 2011 r.
zakończono I etap usuwania azbestu z budynków na terenie gminy
Polanów.
Likwidacja tego niebezpiecznego
dla zdrowia materiału była możliwa dzięki, finansowanemu z funduszy Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska w Szczecinie, programowi Azbest 2011. Na
naszym terenie, za 79.823,40 zł
zdjęto wyroby zawierające azbest
z budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach
Żydowo, Chocimiono, Polanów,
Dadzewo, Nacław Bożenice, Komorowo, Buszyno i Warblewo.

Łącznie było to 7650m² dachów.
Demontaż wykonała firma P.H.U.
US-KOM Robert Kołodziejski z
Gostynia.
W styczniu przyszłego roku rozpocznie się nowy nabór wniosków
na zdjęcie azbestu w 2012 r. Chętnych prosimy o ich składanie w
Urzędzie Miejskim w Polanowie.
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Nasze rozmowy

Rok łatwy nie będzie,
ale inwestycje będą
realizowane
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Nacław

Do zrobienia został ostatni etap

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem
Polanowa

- M.S. Miasto Polanów do najbogatszych nie należy, a jednak bardzo dużo inwestuje. Dosłownie, w
tym roku, postęp było widać z dnia,
na dzień.
Grzegorz Lipski: - To efekt dobrej
współpracy z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim.
Dzięki temu uzyskaliśmy spore
środki zewnętrzne, w tym także te
z Unii Europejskiej, na realizację
wielu zadań. Trzeba jednak pamiętać, że ich zrealizowanie było
dzięki zaangażowaniu mieszkańców miasta i gminy, sołtysów oraz
radnych. Owocem tej współpracy
i aktywności społecznej jest fakt,
że Gmina Polanów konsekwentnie
podejmuje wszechstronne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy.
- M.S.: W tym roku Polanów wzbogacił się o nowe obiekty oraz wyremontowane ulice.
- G.L.: Zostały kompletnie zmodernizowane ulice: Cmentarna, Stawna, Strumykowa, Mokra, Magazynowa, część ulicy Zamkowej oraz
ulica Wiejska. Zostały tam zrobione nowe chodniki i nawierzchnie
oraz wymienione instalacje wodociągowe oraz kanalizacja. Całkowity odcinek, na którym wykonywane były prace wynosi 2133,25
metrów.Na te prace dostaliśmy ponad 2,23 mln złotych z programu
popularnie zwanego „schetynówkami”. Dofinansowanie dostaliśmy
nie tylko z tego źródła, ale także
od Powiatu Koszalińskiego (kwota
1,2 mln zł) doszedł wkład własny
więc inwestycja kosztowała prawie
4,5 mln zł). Wzbogaciliśmy się też
o nowe Centrum Społeczno-Kulturalne. Od września funkcjonuje
ono w dawnym pawilonie Gminnej Spółdzielni. Łączna wartość
projektu wyniosła ponad 2 mln zł.
Kwota ponad 800 tys. zł została
sfinansowana z Unii Europejskiej.
Oddaliśmy też do użytku, zrobione
w ramach programu „Lider”, place
zabaw w Polanowie, Domachowie,
Bukowie, Świerczynie, Dadzewie i
Żydowie.
- M.S.: Gmina Polanów współfinansowała nie tylko swoje inwestycje...
- G.L.: W tym roku współfinansowaliśmy przebudowę chodnika
w Nacławiu, przy drodze wojewódzkiej. Roboty kosztowały 150
tys. zł. Z tego my daliśmy 50 tys.
zł. Gmina Polanów wspomogła
także Powiat Koszaliński kwotą 3
tys. zł, którą wyłożyliśmy na pokrycie części zakupu kontenerów i
wyposażenia bazy Lotniczego Po-

gotowia Ratunkowego w Zegrzu
Pomorskim. Jak bardzo jest ono
potrzebne przekonali się ci, którym szybka interewencja lotnicza
ratowała życie.
- M.S.: Początek roku minął pod
Ostatni etap inwestycji kanalizacyjnych został do hydrofornią) oraz przy ulicy
znakiem wyborów sołeckich....
- G.L.: To ustawowy obowiązek, wykonania na terenie gminy Polanów. Od kilku miesię- Sławieńskiej (z przyłączami).
aby co cztery lata wybrać podsta- cy realizowana jest tu budowa sieci kanalizacji sanitarnej Teraz trwa trzecia część zadawową komórkę samorządu. Na obejmującej Dadzewo, Jacinki oraz ulice Korczaka, Świer- nia – budowa sieci kanalizacji
wszystkich spotkaniach wiejskich czewo, Klonową, Lipową oraz część Koszalińskiej w Polasanitarnej do Jacinek, Dadzezaskakiwała bardzo duża frekwen- nowie.
wa
w opisanej wyżej części
cja. To dobrze świadczy o mieszPrace
podzielono
na
trzy
zrobiono
sieci
wodociągowe
Polanowa.
Roboty wykonuje
kańcach, którym nie jest obojętne,
kto będzie ich reprezentować oraz etapy. Już wykonano dwa: do Gilewa i Rosochy (wraz z „Hydrogeobudowa” ze Sławo tym, że ranga sołtysa jest coraz
większa. Ludzie mobilizują się do
Rochowo
działania, bo chcą aby w ich miejscowościach działo się coś konkretnego. Tak już jest w Rzeczycy
Wielkiej, Kościernicy, Jacinkach,
Bożenicach, Gołogórze, Sowinku,
Chociminie i Rekowie, gdzie funkcjonuje zmodernizowane świetlice
wiejskie.
- M.S. Nadchodzący rok nie ma
być łatwy. Wiele samorządów zapowiada zaciskanie pasa.
- G.L.: Niestety, ogólnoświatowy
kryzys może także zajrzeć do Polanowa. Dlatego już teraz podejmujemy różne środki zaradcze. Nie
oznacza to jednak, że zaprzestajemy inwestycji. One będą trwały
dalej. No może nie z takim rozmachem jaki widzieliśmy w ostatnim
czasie. W roku 2012 zamierzamy
w ramach PROW Odnowa Wsi
urządzić place zabaw w Kościernicy, Rzeczycy Wielkiej, Krągu i
Buszynie. W Nacławiu zbudowana zostanie świetlica wiejska, a w
samym Polanowie oblicze zmienipark miejski. Będziemy też realizowali inwestycje w ramach lokalnej
grupy rybackiej. Tu samorząd polanowski ma zamiar rozbudować
remizę OSP w Polanowie przy
ul.Magazynowej. Projekt ma być
realizowana w latach 2012 -2013
a jego koszt to koszt 1.666.570,61
złotych. Będziemy też kontynu- Most uroczyście otworzyli Grzegorz Lipski, burmistrz Poować inwestycje kanalizacyjne w lanowa, Dariusz Kalinowski, przewodniczący Rady PowiaJacinkach i w zachodniej części tu Koszalin oraz Mieczysław Zwoliński, dyrektor PZD
Polanowa.
- M.S.: Czego należałoby życzyć
Gruntownie wzmocniona nawcą prac, czyli PowiaPanu i polanowskiemu samorząkonstrukcja,
zamontowane towym Zarządem Dróg w
dowi w nadchodzącym Nowym
nowe
poręcze
mostowe, za- Koszalinie, a firmą Soroko,
Roku?
- G.L.: Sobie przede wszystkim bezpieczenie powierzchni która została wyłoniona w
zdrowia. A samorządowi skutecz- mostu powłoką malarską drodze przetargu, podpisano
nej realizacji planowanych zadań, - to efekty renowacji wia- 1 sierpnia tego roku. Koszt
które wpłyną na rozwój gminy.
duktu w Rochowie, który 5 inwestycji to ponad 400 tyZaś wszystkim mieszkańcom
grudnia został oficjalnie od- sięcy złotych. Prawie połoPolanowa i gminy Polanów życzę
wa tej kwoty został sfinanzdrowia, rodzinnych świąt Bożego dany do użytku.
Narodzenia i pomyślności w No- Umowę o remoncie pomię- sowana przez Ministerstwo
dzy inwestorem, a wyko- Infrastruktury.
(k)
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
wym Roku.

Most jak nowy

na. Łącznie mają kosztować
4 mln. 698,6 tys. zł. Na ich
wykonanie polanowski samorząd otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. 		
Planowany termin zakończenia całej inwestycji to
30 września 2012 r.
(sim)
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Podtrzymujemy św
Boże Narodzenie to czas radości i rodzinnych
spotkań. W Polanowie, od lat świąteczne tradycje podtrzymywane są poprzez organizowanie szeregu imprez zwiastujących świąteczny
okres.
Mikołajki na placu
W tym roku już 4 grudnia
zostaliśmy wprowadzeni
w świąteczny nastrój II
Gminnymi
Mikołajkami
Małego i Dużego Przedszkolaka. Ta wspaniała
zabawa, zorganizowana
przez Przedszkole Gminne
w Polanowie, Nadleśnictwo Polanów oraz Urząd
Miejski w Polanowie odbya się na głownym miejskim placu i przebiegała
w miłej, przedświątecznej atmosferze. Pomimo
nieprzyjemnej, późnojesiennej pogody Mikołajki
przyciągnęły wielu mieszkańców Polanowa. Głównymi atrakcjami zabawy
były występy dzieci z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie, konkursy i zabawy, prowadzone przez
grupę teatralną z KrakoPrzegląd jasełkowy rozewa, zabawy z Mikołajem
grano w dwóch kategoriach.
i Panią Zimą, a także wiOto wyniki:
dowisko dla dzieci „Baśń o
Szkoły podstawowe:
rycerzu z lodowej krainy”
Srebrna Bombka – Szkoła Podstaw wykonaniu grupy tewowa w Nacławiu
atralnej Prekursora ArtyBrązowa Bombka – Szkoła Podstycznego z Krakowa.
stawowa w Polanowie
Zwieńczeniem
polanowWyróżnienia:
skich Mikołajek było uroSzkoła Podstawowa w Bukowie,
czyste zapalenie świateSzkoła Podstawowa w Żydowie
łek na choince, na Rynku
Szkoły ponadpodstawowe:
Miejskim przez Grzegorza
Złota Bombka – przyznano dwie
Lipskiego, burmistrza Porównorzędne nagrody dla świetlilanowa.
cy w Rekowie i Zespołu Szkół PoPodczas imprezy sprzenadgimnazjalnych w Polanowie
dawano
także
domoSrebrna Bombka – Gimnazjum w
we wypieki oraz ozdoby
Polanowie
świąteczne. Nie zabrakło
Brązowa Bombka – Młodzieżowy
również loterii fantowej.
Ośrodek Wychowawczy w PolaDzięki tym punktom zanowie
bawy udało się uzbierać

sporą kwotę – 7 400 złotych. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na stroje
dla dzieci i dorosłych, które trafią do polanowskiego
Przedszkola.
Jasełkowe przeglądy
Kilka dni później w Polanowskim Ośrodku Kultury
i Sportu odbył się Gminny
Przegląd Jasełek. Od wielu
już lat jest to nalepsza forma popularyzacji zwyczajów i obrzędów związanych
z Bożym Narodzeniem, jak
również stworzenie możliwości prezentacji dorobku
artystycznego grup przedszkolnych, kółek teatralnych działających przy
przedszkolach i szkołach z
terenu gminy Polanów. W
pierwszy dniu przeglądu
wystpowali najmodsi. Z
roku na rok poziom prezentacji bardzo wzrasta. I
choć ciągle jest to ta sama
historia, to co roku jednak
opowiadana jest inaczej.
Każdego roku nauczycielki przedszkola przygotowują też inną scenografię.
Dzieci odwiedził Mikołaj
i Pani Zima. To oni zabawiali
przedszkolaków,
rozruszali tak, by było im
ciepło, zabierali w podróż
pociągiem do różnych stacji: Bałwankowo, zimowej
zawieruchy, grudniowej
ciszy, świątecznej radości,
czy do stacji super przedszkolaka. Były brawa i po-

dzięko
cielek
– sam
bożon
i słod
grup
Spotk
podni
W dru
widow
także
Międz
jecha
możn
Marię
biega
nowa
nastró
czyśc
Feliks
w nie
wowy
Bukow
Rekow
nazju
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wiąteczne tradycje

owania dla dzieci i nauczyk. A po przedstawieniach
me przyjemności – życzenia
narodzeniowe, prezenty
dycze dla poszczególnych
oraz pamiątkowa bombka.
kanie przebiegło w miłej,
iosłej atmosferze.
ugim dniu przeglądu, sala
wiskowa Domu Kultury
e tętniła życiem. Na XIV
zyszkolny Przegląd Jasełek
ali się królowie i pasterze,
na było spotkać Heroda,
ę i św. Józefa, w tłumie
ały anioły i diabły. Zapaał uroczysty świąteczny
ój. Imprezę otworzył urocie Dyrektor POKiS pan
s Kostrzak. Uczestniczyły
ej dzieci ze szkół podstaych w Polanowie, Żydowie,
wie, Nacławiu, świetlicy w
wie oraz młodzież z Gimum, Młodzieżowego Ośrod-

ka Wychowawczego i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych.
Na scenie zaprezentowało się
8 grup jasełkowych, w sumie
145 osób. Występującym aktorom kibicowali koledzy, rodzice,

wychowawcy i nauczyciele.
Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody
książkowe. Imprezę zorganizował i sfinansował Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.

Tradycją stało się już spotkanie wigilijne organizowane przez Szkołę Podstawową
w Żydowie. Mieszkańcy mogli w jego trakcie m.in. podziwiać jasełka przedstawiane przez uczniów placówki oraz posłuchać kolęd śpiewanych przez zespoły ludowe
„Córy Gołogóry”, zespół Wiesława Lebiody oraz Drzewianki

W imieniu władz samorządowych życzenia mieszkańcom składał Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.

Salę w Żydowie wypełnili młodzi i dorośli widzowie

Biskup Mikołaj
w polanowskim kościele.

6 grudnia w kościele katolickim wszystkim działalność charyta- Choć św. Mikołaj żył na przeprzypadło wspomnienie św. tywna i nawracanie grzeszni- łomie III i IV wieku to pamięć
Mikołaja. Tego dnia Caritas Pa- ków. Nie zabrakło też trudnych o jego gorliwym i pełnym dorafii Polanowskiej zorganizował pytań, które dzieci zadawały brych uczynków życiu utrzymupaczki dla blisko 250 osób przy- św. Mikołajowi: skąd przybywa, je się do dzisiaj m.in. poprzez
byłych do świątyni. Uroczyste ile ma lat i czym się porusza. obdarowywanie bliźnich niepowitanie św. Mikołaja przez Po przekazaniu słodkich pre- spodziankami. Dziękujemy padzieci, młodzież i dorosłych na- zentów spotkanie zakończyło rafialnemu Caritas oraz wszyststąpiło po liturgii eucharystycz- się modlitwą i wspólnym zdję- kim osobom i instytucjom za
nej. Ubrany w biskupie szaty ciem. Pozostałe paczki trafią do pomoc w organizacji tej piękgość opowiadał o misji której osób chorych, samotnych oraz nej i charytatywnej akcji.
Dariusz Kalinowski
się podjął , a jest to przede rodzin wielodzietnych.
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Sylwestrowa Noc

Uprawnienia Gmina Polanów

ul. Polna 4
tel. 94318 82 29 lub 94318 83 74
w godzinach od 8 do 15
Zapisy i wpłaty do 20 grudnia.

Na podstawie art. 379 ust.
2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr
25, poz. 150 z późn. zm.),
Burmistrz może upoważnić
podległych mu pracowników
urzędów lub funkcjonariuszy
straży miejskiej do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska.
Po uzyskaniu upoważnienia funkcjonariusz straży
miejskiej uzyskuje prawo
do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem
6 grudnia to dzień, w
przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich którym obdarowujemy się
części, na których prowadzo- prezentami lub słodkościana jest działalność gospodar- mi. Tak zostało zapisane na
cza, a w godzinach od 6 do kartach księgi Staropolskich
22 - na pozostały teren;
Tradycji, dla uczczenia pa2. przeprowadzania badań mięci Św. Mikołaja biskupa
lub wykonywania innych z Miry. Na pamiątkę tego
niezbędnych czynności kontrolnych.
Bukowo
Kompetencje kontrolne
burmistrza w zakresie wypełniania przez właścicieli
nieruchomości obowiązków
wynikających z art. 5 ust.
1, 3 i 3 b ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005r. Nr
236, poz. 2008 ze zmianami)
wynikają wprost z art. 5 ust.
6 tej ustawy.
Zgodnie z w/w przepisami
właściciele nieruchomości są
obowiązani do pozbywania
się tych odpadów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Spalanie odpadów w instalacjach grzewczych budynków stanowi naruszenie
obowiązujących przepisów
(z wyłączeniem odpadów
dopuszczonych do spalania
na podstawie przepisów odrębnych), zagrożonych karą
grzywny do 500 zł.
W sytuacji, gdy kontrolowany uniemożliwia lub
utrudnia przeprowadzenie
kontroli, tj. nie okazuje żądanych dokumentów, uniemożliwia wejście na teren nieruchomości można skierować
30 listopada w Szkole
wniosek do prokuratora lub
policji o wyciągnięcie wobec Podstawowej w Bukowie
niego sankcji karnej zgodnie odbyły się klasowe ANz art. 225 § 1 KK
DRZEJKI. Wcześniej każda
(Art. 225 § 1. Kto osobie z klas przygotowała dekouprawnionej do przeprowa- racje i andrzejkowe wróżby.
dzenia kontroli w zakresie
Stoły były zastawione słodochrony środowiska tub
osobie przybranej jej do po- kościami, jakie przynieśli
mocy udaremnia lub utrud- uczniowie. Znalazły się
nia wykonanie czynności również wśród nich andrzejsłużbowej podlega karze po- kowe ciasteczka rozpłyzbawienia wolności do lat 3) wające się w ustach, a ich

Straży
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
Miejskiej
ma zaszczyt zaprosić na szaloną
do kontroli
Noc Sylwestrową spalania
w Domu Kultury
odpadów
przy rytmach zespołu
wewnątrz
Sylwia&Wiesław posesji,
Wstęp: 50 zł. od osoby
domu lub
Wszelkie informacje, dotyczące zabawy,
mieszkania
można uzyskać w POKiS

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

Z prezentami do świetlic

święta Świetlice wiejskie " Niby bliskie, a nieznane
odwiedził Mikołaj i ob- - tradycje przekazywane z
darował wszystkie dzieci pokolenia na pokolenie".
słodkościami. To wydarze- Realizatorzy projektu grunie odbyło się dzięki pro- pa ŚWIETLICZEK pragną
gramowi Działaj Lokalnie podziękować dyrekcji i praFundacji Nauka dla Środo- cownikom POKiS za pomoc
wiska w ramach projektu przy realizacji projektu.

Andrzejkowe wróżby

wróżby odkrywały przed
dziećmi tajemnice nadchodzącego roku. Wśród wróżb
znalazły się także: zaczarowana butelka pokazująca
najbliższą przyszłość, wycięte z tektury czerwone
serca, kości, szpilki prawdy,
kwiaty z przepowiedniami i
inne. Oczywiście wszystkie
wróżby traktowane były z
przymrużeniem oka. A po

wróżbach - czas na zabawę.
Dzieci bawiły się świetnie przy ulubionej muzyce.
Uczniowie klasy IV zakończyli zabawę króciutkim
wierszykiem:
Dzieci się bardzo napracowały,
A w DZIEŃ ANDRZEJEK
Przy muzyce nogami machały.
(k)

Kultura
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Polanów

Pokazali piękno naszej ziemi
Od 30 listopada w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu można oglądać pokonkursową wystawę fotograficzna pt. „4 pory roku w
gminie Polanów”.
Jest to trzecia edycja konkursu, w którym wzięło udział
17 autorów, nadsyłając 51 fotografii. Celem konkursu było
utrwalenie w kadrze miejsc, w
których żyjemy i z którymi się
utożsamiamy. Wachlarz tematyczny był szeroki, dotyczył
wszystkiego co identyfikowało
gminę Polanów. Na fotografiach można zobaczyć zabytki
architektoniczne, wydarzenia
kulturalne a także piękne krajobrazy. W jury konkursu zasiedli: Ewa Szewczyk i Jan Stark
(Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu) oraz Damian Bilski
– Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne
Wystawę można oglądać w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu do 21.12.2011 r.
Serdecznie zapraszamy.

Nadia Wijata - „Jezioro kacze”

Marek Pietrzak - „Cisza w
Gołogórze” III miejsce

Nadia Wijata odbiera dyplom z rąk Feliksa Kostrzaka, dyrektora POKiS
Wyniki konkursu
Kategoria wiekowa 7-12 lat
I m-ce Michalina Wisłocka –
Żydowo
wyróżnienie – Małgorzata
Huzar – Rekowo

Marek Pietrzak „Cisza w Gołogórze” - III miejsce

Kategoria wiekowa 13-18 lat
I m-ce Nadia Wijata – Polanów
II m-ce Pamela Poletajew –
Polanów
III m-ce Karolina Bindas –
Polanów

Kategoria wiekowa – powyżej 18 lat
II m-ce Piotr Guła – Rekowo
III m-ce ex. – Agnieszka
Kaczka – Gołogóra
Marek Pietrzak – Gołogóra

Beata Guła - „Wspólny sen”

Polanów. Gimnazjum im. Noblistów Polskich

Nadia Wijata - „Czerwony most”. I miejsce w kategorii wiekowej 13-18 lat

Polanów

Dla szkoły otworzyli portfele Wędkarze będą mieli walne

Piąty już Charytatywny Bal
Andrzejkowy zorganizowała Rada
Rodziców wraz z Gronem Pedagogicznym Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie.
Impreza miała miejsce w Domu
Weselnym "Beatris". Wykwintne
potrawy były serwowane przez gospodarzy obiektu. Zabawę uświetniły popisy taneczne, gimnastyczne i wokalne uczniów gimnazjum
z grupy Black Dance, Zespołu

Gimnastycznego oraz Zespołu Muzycznego "Gimpolband". Dbałość
o szczegóły, perfekcyjne przygotowanie imprezy zagwarantowały
świetną zabawę do białego rana
i mnóstwo atrakcji. Różnorodne,
często bardzo wartościowe nagrody, które zafundowali sponsorzy,
dodały dreszczyku emocji do gorącej atmosfery i umożliwiły przeprowadzenie licytacji i loterii fantowej. Dochody uzyskane dzięki
hojności darczyńców i uczestników

zabawy, jak każdego roku, zostaną
przeznaczone na potrzeby szkoły.
Aby nagradzać działania wspierające pracę dydaktyczną i opiekuńczą Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie, placówka,
począwszy od bieżącego roku
szkolnego, będzie przyznawała tytuł Honorowego Przyjaciela Szkoły. Regulamin przyznawania tego
wyróżnienia jest opublikowany na
stronie internetowej gimnazjum.
(r)

Zbigniew Nowak ze złowioną w Bałtyku trocią wędrowną (110cm 9 kg) - rekord Polanowa
Zarząd koła PZW w Polanowie zaprasza członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze.
Zebranie odbędzie się w dniu 14.01.1012r (sobota) w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Zdrowych Rodzinnych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wielu Sukcesów Wędkarskich
w Nadchodzącym Nowym Roku Wszystkim Wędkarzom

Życzy
					
Prezes Koła PZW w Polanowie
							
Krzysztof Ciuła
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KSKK Polanów wiceliderem rozgrywek Północnej Ligi
Licealnej Koszykówki Kobiet

Klub Sportowy KSKK Koszalin, który prowadzi w filii, w Polanowie treningi koszykówki dziewcząt zgłosił drużynę KSKK Polanów do tegorocznych rozgrywek Północnej Ligi Licealnej Koszykówki Kobiet - rocznik 1992 i młodsze.
W poprzednim sezonie Koszalin oraz Grom Turowo.
2010/2011 drużyna zajęła 7 miej- Tym razem nasz zespół zagrał dosce na 9 możliwych i jako be- bre zawody i doskonale poradził
niaminek rozgrywek pokazała się sobie z trudnymi dla siebie przez bardzo dobrej strony. Wśród ciwnikami, z którymi w poprzedzawodniczek KSKK Polanów na nich starciach odniósł porażki.
parkiecie zobaczyc możemy m.in. Kolejność i wyniki poszczególStark Natalię, Parszczyńską nych spotkań:
Paulę, Garczarek Olge, Szymań- KSKK Polanów - Grom Turowo
ską Izę, Baran Katarzynę oraz 71:58 (15:13, 25:11, 11:20, 20:14)
Żuchowską Monikę - uczen- UKS 16 Koszalin - Salos Słupsk
nice Gimnazjum i ZSP Polanów. 35:47 (7:8, 11:7, 11:19, 6:13)
Dziewczyny obok koleżanek z KSKK Polanów - Salos Słupsk
Koszalina będą mogły zdobywać 56:43 (23:13, 20:9, 7:11, 6:10)
cenne boiskowe doświadczenie, Wysoka skuteczność, mądra gra
doskonalić swoje umiejętności w obronie pozwoliły naszej drutechniczne i wykorzystywać je w żynie na bezpieczne i wysokie
grze.
prowadzenie w obu spotkaniach.
Uczestnicy I polanowskiego turnieju w październiku b.r.
W sierpniu drużyna odbyła Mecze KSKK dzięki determinaw Polanowie obóz szkoleniowy, cji zawodniczek, dynamiczności
przygotowujący do nowego se- i licznym szybkim akcjom mogły ski. Już wkrótce zespół KSKK
zonu. Obecnie dziewczęta trenują się podobać polanowskiej publicz- Polanów rozegra zaległy mecz z
dwa razy w tygodniu na hali przy ności. Stolik sędziowski i zegar zespołem UKS 16 Koszalin. Jest
ZEAO. Trenerkami zespołu są obsługiwali uczestnicy projektu to wymagający przeciwnik, ale
Renata Dudek i Agata Janicka . „Młodzieżowy organizator zawo- KSKK jest na dobrej fali i tanio
W pierwszym inaugurującym tur- dów koszykówki”, realizowany skóry nie sprzeda.
nieju PLLKK - 8.X.2011r. zespół przez uczniów polanowskiego Zawodniczkom życzymy powoKSKK Polanów rozegrał słabe Gimnazjum w składzie: Michalina dzenia w rozgrywkach, celnych
spotkanie z drużyną Grom Turo- Relichowska, Wiktoria Augustyn,i koszy, zdrowej rywalizacji i dowo ulegając gospodarzom 42:58.
Radosław Wilk i Błażej Klimow- brej zabawy.
22.X.2011r. podczas turnieju w Polanowie pewnie pokonał
Aktualna tabela PLLKK 2011/2012
przeciwników, zdobywając kom- 1 SALOS Słupsk
8 14
435:378
plet punktów. Na parkiecie hali
2 KSKK Polanów
6 10
348:295
sportowej przy ZEAO zanotowa3
Kotwica
50
Kołobrzeg
6
9
349:316
liśmy następijące wyniki naszych
4
GROM
Turowo
6
9
314:313
koszykarek: z Kotwicą 50 Kołobrzeg 56:48 (33:20) i z SALOS- 5 Siódemka Sopot
5
8
263:254
em Szczecin 77:39 (33:18).
6 SALOS Szczecin
4
4
168:287
10.XII.2011r. Organizatorem
7 Jedynka Lębork
2
2
103:125
kolejnego Turnieju PLLKK w Po8
UKS
16
Koszalin
1
1
35:47
lanowie był Klub Sportowy KSKK.
Turniej odbył się jak zwykle na
W polanowskim turnieju punkty dla KSKK zdobyły:
obiektach sportowych przy Gim- Smoła Agnieszka 11, 13; Sak Nadia 13, 9; Kudłacz Renata 6,
nazjum im. Noblistów Polskich, 5; Każura Paulina 6, 4; Perkowska Oktawia 12, 10; Arenul. Gradowe Wzgórze7. Oprócz
darczyk Marta 12, 11; Brzozowska Katarzyna 6, 2; Pracz
gospodarza, drużyny KSKK Po- Małgorzata 2, 0; Dalak Marta
1, 6; Kacperska Ada 0, 2;
lanów w turnieju uczestniczyły
Szymańska Izabela 0, 0; Stark Natalia 0, 0
Fragment jednego ze spotkań
zespoły : Salos Słupsk, UKS 16

Święto badmintona w Polanowie

Krasnale podczas otwarcia turnieju o „Puchar Firmy Maced” Polanów
Zawody o „Puchar Firmy Maced” zgromadziły 74 zawodników w różnych kategoriach wiekowych z klubów: MKB „Lednik” Miastko, UKS bulski MKB „Lednik” Miastko,
„Lotka” Bytów, UKS Słupca, SKB „Piast” Słupsk oraz ZKB Maced Po- III - m. Nikodem Ratkowski ZKB
„Maced” Polanów,
lanów.
Gospodarzy ZKB „Maced”
Zwycięzcy poszczególnych – Maciej Stanisławczyk SKB „Piast”
Polanów reprezentowali:
Słupsk, II – m. Robert Smoluchowgrup wiekowych.
Norbert Miarka, Nikodem Ratkowski
–
Łukasz
Żarski
MKB
„Lednik”
Juniorzy:
ski, Katarzyna Strzelecka, Lena
- gra pojedyncza juniorek: I – m. Miastko, III – m. Nikodem RatkowSzwed, Mateusz Ryk, Paweł StrzeLena Szwed ZKB „Maced” Pola- ski – Paweł Strzelecki ZKB „Malecki, Monika Barańska, Hanna
nów, II – m. Klaudia Liczbińska ced” Polanów.
Barańska, Agata Karolak, Paulina
Juniorzy Młodsi:
UKS Słupca,
Majtka, Oliwia Reichel, Hubert
- gra pojedyncza juniorów: I – m. - gra pojedyncza juniorek młodSznyter, Wiktoria Tobisz, Natalia
Maciej Stanisławczyk SKB „Piast” szych: I – m. Aneta Niklas, II – m.
Witulska, Adrian Kaszubowski, SanSłupsk, II – m. Robert Smoluchow- Agata Trawicka obie UKS „Lotka”
dra Gafka, Aleksandra Ziemiańska,
ski MKB „Lednik” Miastko, III - IV Bytów, III – IV m. Katarzyna StrzeAmelia Gryguła, Weronika Hełmi– m. Łukasz Żarski MKB „Lednik” lecka ZKB „Maced” Polanów, Daniak, Magdalena Hełminiak, PauliMiastko, Patryk Szyniszewski UKS ria Pokorska UKS Słupca,
na Suchocka, Michalina Prendecka,
- gra pojedyncza juniorów młodSłupca,
Maciej Kruszyński, Filip Gryguła,
- gra podwójna juniorów: I – m. Nor- szych: Norbert Miarka ZKB „MaPaweł Lesner i Filip Prendecki.
bert Miarka ZKB „Maced” Polanów ced” Polanów, II – m. Robert Cy-

- gra podwójna juniorek Młodszych:
I – m. Aneta Niklas – Agata Trawicka UKS „Lotka” Bytów, II – Daria
Pokorska – Katarzyna Zysk UKS
Słupca, III – IV m. Joanna Dorawa
– Klaudia Ostrowska, Aleksandra
Szweda – Magdalena Wolska obie
pary MKB „Lednik” Miastko,
- gra podwójna juniorów młodszych:
I – m. Kamil Gocan - Michał Grabowski, II – m. Robert CybulskiSzymon Jaworski, III – Szymon Cybulski-Łukasz Stępniewski wszyscy
MKB „lednik” Miastko,
- gra mieszana juniorów młodszych:
I – m. Nikodem Ratkowski – Kata-

rzyna Strzelecka ZKB „Maced” Polanów, II – m. Paweł Szweda – Klaudia Otoka MKB „Lednik” Miastko,
III – Hubert Sznyter – Oliwia Reichel ZKB „Maced” Polanów.
Młodziki:
- gra pojedyncza młodziczek: I – m.
Joanna Dorawa, II – m. Klaudia
Ostrowska, III – IV m. Aleksandra Szweda – Magdalena Wolska
wszystkie MKB „lednik” Miastko,
- gra pojedyncza młodzików: I – m.
Robert Cybulski, II – m. Szymon Jaworski, III – m. Łukasz Stępniewski
wszyscy MKB „lednik” Miastko,
- gra podwójna młodziczek: I – m
Joanna Dorawa – Klaudia Ostrowski, II – m Aleksandra Szweda –
Magdalena Wolska wszystkie MKB
„Lednik” Miastko, III – IV m. Agata
Karolak – Wiktoria Tobisz ZKB
„Maced” Polanów, Laura Bujak –
Anna Duda UKS „Lotka” Bytów.
Młodziki młodsi:
- gra pojedyncza młodziczek młodszych: I – m. Laura Bujak UKS
„Lotka” Bytów, II – m. Oliwia Reichel ZKB „Maced” Polanów, III
– m. Anna Duda UKS „Lotka” Bytów,
- gra pojedyncza młodzików młodszych: I – m. Szymon Cybulski
MKB „Lednik” Miastko, II – m.
Hubert Sznyter ZKB „Maced” Po-

lanów.
Krasnale:
- gra pojedyncza krasnalinek: I – m
Weronika Niklas UKS „Lotka” Bytów, II – Michalina Prendecka, III
– IV m. Amelia Gryguła obie ZKB
„Maced” Polanów, Klaudia Łopacka
MKB „lednik” Miastko,
- gra pojedyncza krasnali: I – m. Ernest Prondzyński, II – m. Hubert
Łopacki oboje MKB „lednik Miastko, III – IV m. Filip Gryguła, Filip
Prendecki ZKB „Maced” Polanów.
Zwycięzcy otrzymali za pierwsze miejsca puchary oraz dyplomy
za pierwsze cztery miejsca, a w turnieju głównym juniorów młodszych
wszyscy, którzy wygrali przynajmniej jedną grę zdobyli punkty do
rankingu PZBad na listę klasyfikacyjną .
Na drugi dzień (4.12) nasi juniorzy: Lena Szweda i Mateusz Ryk zagrali w Sianowie w Wojewódzkim
Turnieju Juniorów w Badmintona
i osiągnęli bardzo dobre wyniki:
Lena Szwed w singlu zajęła IV – m.
a w mikscie razem z Mateuszem
Ryk uplasowała się na II –m. natomiast Mateusz w singlu zajął bardzo
dobre II – miejsce.
Nasi zawodnicy w tym roku
zagrają jeszcze finale Grand Prix
(k)
Miastka 17.12.2011.r.
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