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Wesołych Świąt

Jasełka w wykonaniu uczniów polanowskiej podstawówki
Boże Narodzenie, święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa, często kojarzone jest z wigilijną kolacją. 24 grudnia zasiądziesz z rodziną do stołu, często zastawionego tradycyjnymi 12 potrawami. Podzielisz się opłatkiem z bliskimi, obdarujesz ich upominkami. Mało kto wie, 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. W Polsce, w większości rodzin, Boże Narodzenie jest obchodzone jako święto gromadzące
wielu krewnych, a wieczerza wigilijna jest uroczystością kręgu rodzinnego, wyrazem więzi,
miłości i życzliwości.

Z okazji nadchodzących,
Biblioteka w
Uwaga!
Ważne dla rolników krajowej czołówce Świąt Bożego Narodzenia,
Informacja KRUS
W związku z otrzymywanymi sygnałami od
rolników z zapytaniem czy pracownicy Kasy
zostali oddelegowani do pracy w terenie w
celu weryfikacji wysokości ponoszonych opłat
w stosunku do wypłacanych przez KRUS
świadczeń - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
uprzejmie informuje, że pracownicy KRUS
wykonujący obowiązki w terenie są obowiązani do okazywanie legitymacji służbowej, a
działania prowadzone przez nich dotyczą zakresu ubezpiecznienia bądź działalności prewencyjnej.
Aktualnie nie realizujemy żadnych innych
czynności nie związanych z ubezpieczniem
społecznym rolników bądź ubezpieczeniem
zdrowotnym.

dla Wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Polanów
płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt,
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej Nocy,
oraz
pomyślności i szczęścia w Nowym 2013 Roku.

Grzegorz Lipski, 			
Józef Wilk,
Burmistrz Polanowa
Przewodniczący Rady Miejskiej
						
w Polanowie
Czytaj na stronie

2

2

www.polanow.pl

Polanów

Dziecko - ofiara
przemocy
Henryk Zabrocki, Pełnomocnik
Burmistrza ds. Rozwiązywania
problemów Alkoholowych, zaprosił 3 grudnia 2012 r. nauczycieli gminy Polanów na spotkanie
z Jarosławem Polanowskim. Prelegent, Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, wypowiadał się o
dziecku – ofierze krzywdzenia
i przemocy. Przedstawił zebranym przegląd rozwiązań prawnych dotyczących poruszanej
kwestii. Po nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie zakładanie „Niebieskiej
Karty” leży w kompetencjach
aż pięciu podmiotów : pomocy społecznej, policji, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i
ochrony zdrowia. Do 1 sierpnia
2010 r. możliwość realizacji tej
procedury posiadały wyłącznie
policja i pomoc społeczna. Jeden
z najwybitniejszych polskich
ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
nakreślił uczestnikom konferencji, jakie obowiązki wynikające ze zmiany prawa nakłada na

nich państwo. Podkreślał, że
skuteczne pomaganie dziecku
krzywdzonemu przez dorosłego
jest możliwe tylko wtedy, gdy
posiadamy narzędzie w postaci
znajomości prawa oraz dowody
na zaistnienie konkretnych okoliczności mających znaczenie
prawne. Dzieci mogą być świadkami w każdym niemalże postępowaniu prawnym. Wybór drogi
postępowania prawnego należy
do osoby zainteresowanej konkretnym rozwiązaniem swoich
problemów życiowych, a więc
do ofiary przemocy. Kwestia
utrwalania dowodów działania
sprawcy przemocy jest niezależna od kwestii późniejszego ich
wykorzystania, ten sam dowód
bowiem można wykorzystać w
różnych postępowaniach zarówno cywilnych, karnych, jak i administracyjnych. Jarosław Polanowski podkreślał wielokrotnie,
że gromadzenie dowodów ma w
procesie pracy z ofiarą przemocy
znaczenie równie ważne, jak pomoc terapeutyczna, materialna
czy też zapewnienie bezpieczeństwa osobistego.

Nacław

Mają nowego sołtysa
Grażyna Peplińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w
Polanowie Filia w Nacławiu
została wybrana nowym sołtysem tej miejscowości.
Wyboru dokonano podczas
zebrania wiejskiego w czwartek 13 grudnia. Nowa Pani Sołtys zastąpi na tym stanowisku

Ewę Leśniewską.
- Życzę nowej sołtys sukcesów
w sprawowaniu tej jakże ważnej społecznej funkcji - powiedział obecny na zebraniu
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. - Jednocześnie bardzo
dziękuję Ewie Leśniewskiej za
dotychczasową współpracę.

Polanów
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Ogromny sukces biblioteki

Ogromny sukces odniosła nasza Biblioteka. Po raz pierwszy
zostaliśmy ujęci w Rankingu
Bibliotek organizowanym przez
redakcję dziennika „Rzeczpospolita” i Instytut Książki.
Celem Rankingu było wskazanie i opisanie gmin, które przywiązują szczególną wagę do
rozwijania czytelnictwa i przekształcają biblioteki w służące
temu miejsca. Już samo ujęcie
Biblioteki Polanowskiej w tak
prestiżowym zestawieniu jest
ogromnym sukcesem. Tymczasem okazało się, że nasza instytucja została dodatkowo bardzo
wysoko oceniona.
W swoim Rankingu Rzeczpospolita zwróciła się do wszyst-

kich bibliotek wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich
w miastach poniżej 15 tys.
mieszkańców – łącznie do ponad 2300 gmin z całej Polski. W
Rankingu ujęto prawie 700 najlepszych placówek. Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w
Polanowie w tym zestawieniu
została ulokowana na bardzo
wysokim – 36 miejscu w kraju! W ujęciu bibliotek miejsko
– wiejskich, nasza placówka została ujęta na jeszcze wyższym
– 21 miejscu w Polsce! Dodatkowo warto wspomnieć, że
wśród bibliotek województwa
zachodniopomorskiego nasza
Biblioteka zajmuje w powyższym zestawieniu 2 miejsce na
ponad 100 gmin zachodniopo-

morskich!
W rankingu oceniano (punktowano) między innymi: powierzchnię bibliotek i filii, zakup nowości wydawniczych,
prenumeratę czasopism, procent dotacji w budżecie gminy,
pozyskane środki pozabudżetowe, posiadanie strony internetowej, dostęp do Internetu dla
czytelników, udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych, liczbę
czytelników na 1000 mieszkańców, ilość wypożyczeń, działania edukacyjno-czytelnicze. W
sumie w całym rankingu można było uzyskać 335 pkt. Nasza
biblioteka uzyskała 253.
Ten wspaniały rezultat naszej
Biblioteki w tak prestiżowym zestawieniu mógł zostać

osiągnięty nie tylko dzięki
doskonałej pracy wszystkich
bibliotekarzy, ale także dzięki
ogromnemu wsparciu Samorządu Polanowa oraz wielu instytucji lokalnych, wspierających
naszą pracę. Wszystkim, którzy
wspierali naszą Bibliotekę w
jej pracy kulturalno-oświatowej serdecznie dziękujemy i
obiecujemy, że nadal będziemy
starać się, aby nasza placówka
służyła jak najlepiej naszym
mieszkańcom i wychodziła na
przeciw ich potrzebom.
Bożena Wruszczak
Źródło: Ranking Bibliotek 2012. Rzeczpospolita nr 270 z dnia 19 listopada 2012r.

Zadbaj o bezpieczeństwo w okresie grzewczym
- 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.
Należy pamiętać o tym, że właściciele obiektów budowlanych,
w tym budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, są zobowiązani
do przeprowadzania kontroli
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zły stan kominów
jest w sezonie grzewczym najczęstszą przyczyną pożarów i
zatruć.
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy przede
wszystkim:
- zapewnić dopływ świeżego,
czystego powietrza otwierając
okna, a w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
- wynieść osobę poszkodowa-

Nie

Miejsca powstawania tlenku węgla
Uszkodzony
komin

Brak wentylacji

dla czadu!
* trujący
* bezwonny
* bezbarwny

Szczelnie zamknięte
okna i drzwi (brak
mikrowentylacji)

Niewłaściwy
montaż
podgrzewacza

ną w bezpieczne miejsce, jeśli
nie stanowi to zagrożenia dla
zdrowia osoby ratującej a w
przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić osobę do
przybycia służb ratowniczych,
- wezwać służby ratownicze
(pogotowie ratunkowe 999,
straż pożarna 998 lub 112),
- jeżeli osoba poszkodowana
nie oddycha, ma zatrzymaną
akcję serca, należy natychmiast

Niedrożna kratka
wentylacyjna

zastosować sztuczne oddychanie, np. metodą usta – usta, oraz
masaż serca,
- nie wolno wpadać w panikę,
kiedy znajdziemy dziecko lub
dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni,
łazience lub garażu; należy jak
najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
Gdy dojdzie do pożaru:
- zadzwoń do straży pożarnej

Brak odpływu
spalin

pod numer 998 lub 112,
- staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania
lub wyjść na zewnątrz budynku, pamiętaj - dym 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,

Nasze rozmowy:

Wydarzenia

Rozmowa z doktorem Stanisławem
Gawłowskim, wiceministrem Środowiska.
- Często jest Pan widziany
na terenie gminy Polanów.
Co Pana tu przyciąga?
- Przede wszystkim wspaniała atmosfera spotkań z
ludźmi. Nie bez znaczenia
jest też tutejsze środowisko, niepowtarzalna przyroda, w której ciszy można
wypocząć. Poza tym jestem
Honorowym Obywatelem

Polanowa, co jest dla mnie
wielkim wyróżnieniem i
zaszczytem. To także zobowiązuje, więc jak tylko czas
pozwala staram się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych na terenie gminy Polanów. Przez
to gmina jest mi szczególnie
bliska. Z wielką satysfakcją
wspieram wszelkie inicja-

tywy i działania służące lokalnej społeczności. Chodzi
także o inwestycje. Ostatnio
uczestniczyłem w uroczystej konsekracji kościoła w
Żydowie. Zakończone tam
prace remontowe wywarły
na mnie ogromne wrażenie.
Cieszę się, że mogłem osobiście wesprzeć renowację
tak wspaniałej świątyni.
- Jako Minister jest Pan bardzo zapracowany, ale jednocześnie ma Pan czas, aby
interesować się lokalnymi
samorządami....
- Zależy mi na współpracy
z samorządami. A w szczególności cenię sobie owocną
współpracę z władzami samorządowymi Polanowa, na
czele z Burmistrzem Grzegorzem Lipskim. Jestem
z nim w stałym kontakcie.
Stąd moja wiedza o tym, co
tu się dzieje, oraz o potrzebach tutejszego samorządu.
Szczególnie cieszy mnie
pozyskiwanie funduszy z
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, którą mocno
wspierałem w momencie
powstawania. Z satysfakcją
obserwuję, jak postępuje
rozbudowa remizy OSP w
Polanowie, inwestycja która
realizowana jest z pieniędzy
DLGR. Widać, że będzie to
bardzo potrzebny, a zarazem

- 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.).
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/37-Bezpieczenstwo_publiczne.html.
J.Hirowicz
Wykorzystano materiały przekazane prze Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnejw
Koszalinie oraz dane znajdujące się na stronie
internetowej Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej.

Dostali dofinansowanie
na budowę kanalizacji

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, Anna Mieczkowska – członek Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz inni samorządowcy tuż po podpisaniu umowy.
O nową instalację kanalizacji
sanitarnej wzbogacą się Domachowo i Żydowo. W tej drugiej
miejscowości powstanie także
nowa przepompownia ścieków
wraz z agregatem prądotwórczym. Do tego, w Polanowie
zostanie przebudowana przepompownia ścieków, która
zostanie wyposażona w bezawaryjne zasilanie energetyczne.
We wtorek Grzegorz Lipski,

burmistrz Polanowa podpisał
w Koszalinie, z Marszałkiem
Województwa
Zachodniopomorskiego umowę na realizację
wyżej wymienionych inwestycji.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wyżej wymienionych
miejscowościach została zakwalifikowana do współfi nansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013, Działanie
321 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”
w zakresie gospodarki wodnościekowej.
Koszt całkowity operacji wynosi 1 249 811 zł, natomiast
wartość dofinansowania wyniesie 691 311 zł czyli 75 procent.
Realizacja zadania rozpocznie
się wiosną 2013 roku.

www.polanow.pl
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Zimowe odśnieżanie

Przyciąga wspaniała atmosfera
spotkań z ludźmi

Domachowo, Żydowo, Polanów

Gmina Polanów

Rozpoczęcie sezonu grzewczego niesie za sobą wiele zagrożeń.
Każdego roku w gminie Polanów rejestrowanych jest kilka
zdarzeń wywołanych złym stanem i nieprawidłową eksploatacją przewodów wentylacyjnych,
dymowych oraz spalinowych.
Są to przede wszystkim pożary,
ale możliwe są również zatrucia
tlenkiem węgla – nazywanym
też nie bez powodu „cichym
zabójcą”. Jak wynika z danych
opublikowanych na stronie internetowej Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, w
sezonie grzewczym 2011/2012
w Polsce odnotowano 3700
zdarzeń związanych z tlenkiem
węgla. W zdarzeniach tych było
1 800 osób poszkodowanych
i 106 ofiar śmiertelnych. W
okresie od września do dnia 12
grudnia br. na skutek zaczadzenia zginęło już 29 osób.
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. Dla
uniknięcia zaczadzenia należy
przede wszystkim:

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Grudzień 2012

piękny obiekt. Już otrzymałem zaproszenie na jego
otwarcie. Będę starał się tak
zaplanować moje zajęcia,
aby wziąć udział w tej uroczystości.
- Jaki będzie w Pana ocenie
nadchodzący Nowy Rok?
- Już wiadomo, że nie będzie
należał do najłatwiejszych.
Czeka nas sporo wyzwań,
ważnych zmian, chociażby
zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wszystko zależy od
lokalnego samorządu. Wierzę, znając przeszłe działania, że samorząd polanowski
sobie z tym poradzi.
Korzystając z okazji, chciałbym życzyć wszystkim
mieszkańcom miasta i gminy Polanów Szczęśliwych
i Pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Wszelkiej
Pomyślności w nadchodzącym 2013 roku. A osobiście
Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu i polanowskiemu samorządowi, takiej
samej, jaką widzimy od lat,
wytrwałości w realizacji ambitnych zadań oraz sprostania wszelkim wyzwaniom
podejmowanym dla dobra
społeczności lokalnej.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Polanów

Budżet do
uchwalenia
Uchwalenie budżetu na
2013 r. będzie głównym
tematem XXIV Sesji Rady
Miejskiej w Polanowie.
Główne założenia przyszłorocznych finansów miasta to planowane dochody
w kwocie 30 717 950 zł i
wydatki w kwocie 30 385
550.
Z tego najwięcej polanowski samorząd
wyda na oświatę (10 883
550 zł) i pomoc społeczną
(3 899 900 zł).
Radni podejmą też decyzję w sprawie podziału
Gminy Polanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu. Sesję
zakończy przedstawienie
jasełkowe w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
oraz Życzenia Świąteczne
i Noworoczne od Przewodniczącego Rady i Burmistrza. Tym razem radni
będą obradowali w Polanowskim Ośrodku Kultury
i Sportu. Początek sesji 20
grudnia 2012 r. (czwartek)
godz. 10. Zapraszamy.

W ostatnim czasie wszyscy
borykamy się z warunkami zimowymi. Rozpoczęły się prace
związane z zimowym utrzymaniem dróg. Przypominamy,
że za zimowe utrzymanie dróg
wojewódzkich odpowiada Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Koszalinie
tel. kontaktowy 94 3455273.
Za stan dróg powiatowych
odpowiada Powiatowy Za-

rząd Dróg w Koszalinie tel. 94
3183224 (kom. 728 549 255).
Koordynacją prac związanych
z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych zajmuje się Jerzy
Hirowicz tel. 515151086. Drogi gminne odśnieżane są przez
mieszkańców gminy. W miesiącu grudniu usługi takie na
rzecz gminy świadczyło łącznie 17 osób.

KOMUNIKAT
w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw. „becikowe”)
Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”), będzie uzależnione od spełnienia kryterium
dochodowego rodziny, które wynosić będzie 1922,00
zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z
dnia
12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2012r. Poz. 1255).
W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się
na podstawie przepisów dotychczasowych.

Gmina Polanów

Pomocna dłoń plus

Spotkanie integracyjne podsumowujące 5 edycję projektu
systemowego „Pomocna dłoń
plus” zorganizowano w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt był
realizowany w 2012 roku.
W spotkaniu wzięli udział beneficjenci, którzy w grudniu 2012
zakończą realizację postanowień zawartych w kontraktach
socjalnych realizowanych w
ramach projektu oraz te osoby, które będą kontynuowały
udział w projekcie. W spotkaniu uczestniczył Piotr Górniak,
wiceburmistrz, który złożył

serdeczne życzenia świąteczne.
Pani Kierownik M-GOPS
wraz z zespołem projektowym
przekazała
podziękowania
za aktywny udział w działaniach projektowych i życzenia
wszystkim obecnym na spotkaniu. Beneficjenci na zakończenie otrzymali zaświadczenia
potwierdzające udział
w projekcie oraz materiały
promocyjne tj. plecaki, torby i
długopisy w ramach promocji
Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Jasełka, kiermasze, konkursy

14 grudnia, sala widowiskowa Domu Kultury od samego rana tętniła życiem. Zjechali się królowie i pasterze,
można było spotkać Heroda,
Marię i św. Józefa, w tłumie
biegały anioły i diabły. Zapanował uroczysty świąteczny nastrój.

Wychowawczego.
Na scenie zaprezentowało
się 9 grup jasełkowych, w
sumie 145 osób. Występującym aktorom kibicowali koledzy, rodzice, wychowawcy
i nauczyciele.
Komisja oceniająca przedstawienia (p. Mirosław Gliniecki – aktor teatru Stop, p.
Jadwiga Nowosad i p. Barbara Kochańska-Krawiec)
miała bardzo trudne zadanie.
Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
Kategoria – szkoły podstawowe
Złota Bombka – SP Polanów
Wyróżnienie – SP Nacław,

za oryginalną formę sceniczną
Wyróżnienie – SP Bukowo,
za praktyczny zamysł kostiumów dla postaci zwierząt
Nagroda aktorska dla Kacpra Buszkowskiego ze SP w
Żydowie, za postać Józefa
Kategoria – świetlice
Złota Bombka – świetlica w
Rekowie – Teatr „Rekowin”
Wyróżnienie – świetlica w
Rzeczycy Wielkiej, za stronę
muzyczną przedstawienia
Kategoria – gimnazjum i
szkoły ponadgimnazjalne
Złota Bombka – ZSP, Gimnazjum w Polanowie
Wyróżnienie – ZSP, Liceum
w Polanowie, za współcze-

sne, metaforyczne ujęcie
jasełek
Wyróżnienie – Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w
Polanowie, za aspekt społeczny przedstawienia
Wyróżnienie dla Kamila Deli
i Pawła Szupryczyńskiego z
MOW w Polanowie, za postaci bezdomnych.
Przew. Rady Miejskiej p. Józef Wilk oraz dyrektor POKiS p. Feliks Kostrzak wręczyli zwycięzcom bombki i
nagrody książkowe. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy. Imprezę
zorganizował i sfinansował
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.

Polanowski Ośrodek kultu- cennym doświadczeniem w
ry i Sportu po raz trzeci był dziedzinie rękodzieła i sztuki
organizatorem
konkursu artystycznej.
na wykonanie szopki Bo- Technika wykonania była
żonarodzeniowej. Konkurs dowolna, jednak przeważaadresowany był do dzieci i ły szopki wykonane na wzór
młodzieży placówek oświato- betlejemski. W doborze używo-wychowawczych z terenu tych materiałów występowały
gminy Polanów.
elementy drewniane, słomiane, papierowe, figurki zostały
W tym roku na konkurs wpły- ulepione z plasteliny, masy
nęło 8 szopek. Zainteresowa- solnej bądź też wycięte z panie konkursem świadczy o pieru.
tym, że popularyzacja trady- Jury w ocenie prac wzięło
cji świąt Bożego Narodzenia przede wszystkim walory esprzynosi coraz lepsze efek- tetyczne, oryginalny pomysł,
ty. Udział w konkursie był samodzielność wykonania,

dobór materiału.
Biorąc pod uwagę powyższe
kryteria komisja w składzie:
Katarzyna Poletajew – bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Polanowie, Edyta
Lewandowska – stażystka w
Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, Ewa Szewczyk
– instruktor plastyk w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu przyznała miejsca w
poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Kategoria szkoła podstawowa
kl.I-III
1. Maja Kalicka – SP Nacław

2. Nela Czarkowska – świetlica w Jacinkach
3. Marta Szydłowska, Mikołaj
Chmera – świetlica w Rekowie
Kategoria szkoła podstawowa
kl. IV-VI
1. Karolina Kościeńska, Paulina Urban, Małgorzata Kułakowska – świetlica w Chociminie
2. Błażej Wegner, Jakub Stolarek – świetlica w Jacinkach
3. Patryk Długołęcki – świetlica w Gołogórze
Katarzyna Huzar, Magdalena
Michalczyk, Aleksandra Paź-

Wszystko za sprawą XV
Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek. Uczestniczyły w
nim dzieci ze szkół podstawowych w Polanowie, Żydowie, Bukowie, Nacławiu,
świetlic w Rekowie i Rzeczycy Wlk. oraz młodzież z
Zespołu Szkół Publicznych
i Młodzieżowego Ośrodka
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za udział w konkursie.
Doceniamy wkład pracy nauczycieli i opiekunów pozwalający utrzymać tradycję rękodzielniczego wykonywania
ozdób bożonarodzeniowych.
Laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody w dniu
16.12.2012 r. podczas I Jarmarku Świątecznego w Polanowie.
Sponsorami nagród są: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka oraz Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.

www.polanow.pl

III GMINNE MIKOŁAJKI
MAŁEGO I DUŻEGO PRZEDSZKOLAKA
„Przyjedź do nas, MIKOŁA- było kupić śliczne ozdoby
JU
choinkowe, ciepłe dania,
na saniach srebrzystych,
pyszne i pachnące wypieki
niech Ci gwiazdy POLA- domowe oraz gorące napoNÓW wskażą,
je. Dużym powodzeniem
gdzie czekamy wszyscy”
cieszyła się loteria fantowa.
Na zakończenie tej wspania9 grudnia 2012 roku (nie- łej zabawy wszyscy tańczydziela) na Rynku Miejskim li wokół choinki, na której
w Polanowie odbyły się już lampki uroczyście zapalił
po raz trzeci „GMINNNE Grzegorz Lipski, burmistrz
MIKOŁAJKI MAŁEGO I Polanowa.
DUŻEGO PRZEDSZKO- Kolorowe drzewko i przeLAKA”.
piękne fajerwerki wprowaMimo, że dworze panowała dziły uczestników w atmoszima, to atmosfera była go- ferę świąt.
rąca. Dzieci mogły obejrzeć Dzięki ludziom dobrej woli
widowisko
„Niedźwiedź uroczystość należała do
strażnik lasu” w wykonaniu udanych. Dochód z tego
studia rozrywkowo - teatral- przedsięwzięcia w kwocie 7.
nego „Duet” z Krakowa. Nie 819,20zł. zostanie przeznaodbyło się też bez występów czony na zakup zabawek.
przedszkolaków i zabaw Dziękujemy wszystkim romuzyczno - rozrywkowych. dzicom, współorganizatoOgromną radość wywołała rom imprezy i sponsorom
wizyta Mikołaja i zabawy z za okazaną pomoc, a także
oczekiwanym gościem. Pod wszystkim uczestnikom tedużym namiotem można gorocznych Mikołajek.

dziurska – świetlica w Rekowie
Kategoria gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalne
1. Martyna Rylik – Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Polanowie
Każda szopka zgłoszona do
konkursu zasługuje na uznanie, doceniamy wkład pracy
każdego wykonawcy. Udział
w konkursie świadczy o tym,
że dzieci i młodzież stają się
współtwórcami pięknej bożonarodzeniowej tradycji, którą
warto kontynuować. Dziękujemy wszystkim uczestnikom
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Żydowo

Pluszowy przyjaciel

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Miś jest towarzyszem dzieci i dorosłych w
świecie beztroskiej zabawy
oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów
i tajemnic.
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono
dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w
2002 roku. Obchodzony jest
25 listopada. Mimo coraz
nowocześniejszych i coraz
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie
przemija, bo "czy to jutro,
czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny Miś!"
Dlatego też 27 listopada w
filii bibliotecznej w Żydo-

wie zorganizowano ,,Światowy Dzień Pluszowego
Misia”. Na imprezę zostały
zaproszone dzieci z kl. I i II
wraz ze swoimi przytulankami. Na początku mali goście
wysłuchali krótkiej historii
naszego bohatera, obejrzeli
książki z bajkami o misiach,
opowiedzieli historię o swoich misiach, układali puzzle.
Następnie przeprowadzono
„gimnastykę misia” po której
dzieci wykonały maski misiów i tańczyły w takt muzyki „Jadą, jadą misie”, „Dwa
misie” i inne. Nie zabrakło
również małego – conieco–
na każdego uczestnika czekały misiowe słodkości.
Opracowała: Alicja Piasecka
Zdjęcia: Filia biblioteczna Żydowo

Polanów

Pożegnanie Pani Jesieni

24 października 2012r. w Najpierw odbył się koncert
Przedszkolu Gminnym w „Jesienne nutki”, na którym
Polanowie byliśmy w „je- każda grupa zaprezentowasiennych nastrojach” i „je- ła swoją piosenkę jesiensiennych humorach”.
ną. W tym samym czasie
drużyny z wszystkich grup
Tego dnia odbyło się w Po- przedszkolnych wykonywalanowskim Ośrodku Kultury ły „Jarzynowego ludzika”.
i Sportu drugie integracyjne Wszystkie ludziki odznaspotkanie przedszkolaków z czały się oryginalnością, a
całej gminy Polanów.
dzieci doskonale wiedziały
Piosenką przywitaliśmy Pa- jakie warzywa wykorzystały
nią Jesień, która na dobre za- na ludzika. Pomiędzy wydomowiła się w Polanowie. stępami scenicznymi dzieci

Polanów

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112
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Szkoła
z energią

Zajęcia edukacyjne w ramach przedsięwzięcia pn.
"Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią"
przeprowadzone zostały w
oparciu o szkolenie: "Szkoła z energią" zorganizowane
przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klasy 3 E
gimnazjum w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie.
Tematem była ochrona
środowiska na co dzień.
Uczniowie dowiedzieli się:
co to są odpady i jak długo
trwa ich biodegradacja, jakie odpady zaliczamy do
niebezpiecznych i jak należy z nimi postępować, jak
segregować odpady i w jaki
sposób można je ponownie
wykorzystać jako surowce
wtórne, co oznaczają poszczególne ekoznaki i piktogramy na opakowaniach i
jak należy kierować się nimi
wyrzucając do określonego pojemnika, jakie wady i
zalety mają poszczególne
sposoby postępowania z odpadami, jak przedstawia się
aktualna sytuacja w Polsce
dotycząca segregacji odpadów.

bawił pan Wiesław Lebioda, „strach na wróble”, „pietruszka”, „muchomorek” i
„marchewka”.
Pani Jesień sprawdzała, co
dzieci o niej wiedzą i zadawała im zagadki. Rozstrzygnął się również konkurs
plastyczny na „Jesienny pejzaż”. Dla jury było to trudne zadanie „twardy orzech
do zgryzienia”, gdyż prace
były wykonane różnymi
ciekawymi technikami i

wszystkie dzieci włożyły w
nie dużo pracy. Za udział
w „Jesiennych nastrojach”,
wspólną zabawę, przepiękne prace, każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom
i prezenty, które wręczył
pan Dariusz Kalinowski.
Serdecznie dziękujemy niezastąpionemu sponsorowi
nagród - Nadleśnictwu Polanów. W tym roku były to
piękne puzzle.

Polanów

Sukcesy gimnazjalistów

Troje gimnazjalistów: Izabela Janiec z kl. III c, Aleksandra Pieńkowska i Rafał Behrendt z kl. II e – uczniowie p.
Jana Basary zakwalifikowali
się do II etapu Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie. Celem
konkursu jest propagowanie
wśród uczniów wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na

szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Organizatorem etapu rejonowego
i wojewódzkiego jest Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Trzymamy kciuki za wyniki
w kolejnych etapach konkursu, gdyż jego laureaci
wraz z opiekunami pojadą
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Żydowo

Wizyta w filharmonii

Renata Ciubak-Obiała
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Archiwum skarbnicą pamięci

Opiekunowie grupy pan Tomasz Kawalec i pani Mirosława Pusz postanowili, że
wyjazd do Koszalina powinien nawiązywać do poszukiwania śladów naszej historii. Miejscem, gdzie możemy
spotkać się z „żywym dokumentem” jest Archiwum
Państwowe w Koszalinie.
Przeprowadzona przez panią
Bogusławę Deryło lekcja
archiwalna, przyczyniła się
do uświadomienia gimnazjalistom podstawowej prawdy,
że wszędzie, gdzie żyli i
działali ludzie, tam tworzyła się historia i w związku
z tym każdy region i każda
miejscowość wniosły do
historii swój wkład. Argumentacja postawionej tezy

Polanów

opierała się na dokumen- magazyn archiwalny. Lek- ki mają nadzieję, że wizyta
tach, które na okoliczność cja archiwalna nie rozpo- w archiwum przyczyniła
naszego spotkania z zasoba- czynała się ani nie kończyła się do zmiany w uczniach
mi archiwum przygotowała dzwonkiem, uczniowie nie postrzegania wizerunku arnasza przewodniczka po ar- musieli siedzieć w ławce, a chiwum jako niedostępnej i
chiwum. Mogliśmy oglądać przede wszystkim lekcja od- hermetycznej instytucji, iż
prezentację oryginalnych bywa się poza szkołą, w oto- gimnazjaliści docenili znaarchiwaliów dotyczących czeniu nowym dla uczniów, czenie źródeł historycznych
Ziemi Polanowskiej prze- co sprzyjało aktywnemu w rekonstrukcji procesu
chowywanych w zasobie przyswajaniu nowych tre- dziejowego.
archiwum oraz zwiedzać ści. Opiekunowie wyciecz-

Polanów

Świąteczny Wyróżnienie za przedstawienie
kiermasz

Spotkanie mikołajkowe w ZSP

Tekst: Anna Bosak

multiinstrumentalista
i
showman Jerzy Karwowski.
Uczniowie byli pod wielkim
wrażeniem
niezwykłych
umiejętności
muzyków.
Możliwość zobaczenia i wysłuchania instrumentów na
żywo pozostanie na długo w
ich pamięci.

www.polanow.pl

Dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych pani Aleksandra Kalinowska ufundowała wycieczkę dla uczniów
klasy III b oraz członków
chóru szkolnego w ramach
nagrody za wyróżnienie w
konkursie kuratoryjnym.

Bukowo

29 listopada 2012 r. ucznio- ze srebrnego ekranu. Miłowie ze Szkoły Podstawowej śnicy muzyki na żywo usływ Bukowie wyruszyli do fil- szeli kompozycje z takich
harmonii w Słupsku.
przebojów kinowych jak:
„Piraci z Karaibów”, „Harry
Młodzi melomani mieli Potter”, „Drakula”, „Misja”,
okazję wysłuchać muzyki „Różowa Pantera”, „Czterfilmowej. Orkiestra Pol- dziestolatek”.
skiej Filharmonii „Sinfonia Prelegent w bardzo ciekawy
Baltica” pod batutą Bohda- i zabawny sposób przybliżał
na Jarmołowicza wykonała uczniom świat filmu.
najbardziej znane utwory Solistą koncertu był mistrz

Rozmaitości
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W Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie
odbyło się spotkanie mikołajkowe zorganizowane
przez mamy dla dzieci w
wieku 1-3 lat. Nie zabrakło
oczywiście Mikołaja, który
obdarował wszystkie przybyłe dzieci paczkami oraz
poczęstunkiem ufundowanymi przez Energa Hydro

sp. z o.o. oraz Panią Sołtys
wsi Żydowo za co rodzice
serdecznie dziękują. Spotkanie zostało zorganizowane w
ramach zajęć przyszkolnych
prowadzonych przez Panią
Ewę Filipek, które odbywają się w każdy czwartek o
godz. 16.30 w miejscowej
szkole.

W ZSP w Polanowie odbyło
się zebranie rodziców połączone z kiermaszem świątecznym. Na początku wszyscy zebrali się na holu, gdzie
można było obejrzeć jasełka
wykonane przez gimnazjalistów, a także występ nauczycieli, którzy śpiewali kolędy.
Podczas zebrania odbył się
także kiermasz świąteczny, na którym można było
nabyć ręcznie robione :
bombki, choineczki, pierniki, aniołki z masy solnej,
kartki świąteczne, kolczyki,
a także pyszne ciasto. Dyrekcja Szkoły i Pani Mariola
Parszczyńska zorganizowała
zebranie dla rodziców klas 3
Gimnazjum promujące ZSP
w Polanowie. W roku szkolnym 2013-2014 zostanie
utworzona pierwsza klasa
Liceum Ogólnokształcącego.
Rozstrzygnięto też konkurs
"Handmade?-Naturalnie!"
na ozdobę bożonarodzeniową wykonaną z materiałów
naturalnych.
Współorganizatorem konkursu było
Nadleśnictwo Polanów. W
konkursie wzięły udział
szkoły gminy Polanów. Pani
Dyrektor Aleksandra Kalinowska złożyła wszystkim
przybyłym życzenia świąteczne. Atmosfera podczas
zebrania była bardzo uroczysta.
Monika Ogrodowczyk

Miło nam poinformować, że
Zespół Szkół Publicznych w
Polanowie otrzymał wyróżnienie w konkursie obchody Dnia Odzyskania Niepodległości w placówkach
oświatowych województwa
zachodniopomorskiego.

gólny sposób, z dużym wkładem pracy i kreatywnością
każdego roku przygotowują
sie do obchodów tego święta. Dostrzeżono fakt łączenia
prezentacji wydarzeń związanych z historią Polski w
formie artystycznej z organizowaniem konkursów wieNasza szkoła znalazła się dzy historycznej dla mieszwśród tych, które w szcze- kańców gminy Polanów.

Wyróżnieni odbierali nagrody w Sali Rycerskiej Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie nagrodę z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego
pana Marcina Zydorowicza
oraz Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty pani Marii Boreckiej. Uroczystość
uświetniła prezentacja dokonań nagrodzonych szkół.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
oraz organizatorzy konkursu na ozdobę świąteczną,
wykonaną z całkowicie naturalnych materiałów
‘Handmade? – Naturalnie!’
składają serdeczne podziękowanie

Panu nadleśniczemu Jackowi Todysowi
oraz Nadleśnictwu Polanów
za pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego
w naszej szkole oraz ww. konkursu.
Dziękując za dotychczasowe wsparcie liczymy
na dalszą owocną współpracę,
a wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym
jeszcze raz gratulujemy.
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Spojrzeniem obiektywu - plenery
fotograficzne w Warblewie
W Warblewie odbyły się dwa
Plenery Fotograficzne. Ich
uczestnikami byli członkowie Fotoklubu Zamek ze
Szczecina oraz członkowie
grupy fotograficznej Digana z Koszlina i Sławna.

Do Warblewa miłośników
fotografii zaproszono w
pierwszych dniach października oraz na przełomie listopada i grudnia.
Tematem pierwszej części
pleneru w miesiącu październiku był przegląd konkursowych diaporam w ramach
"VII Ogólnopolskiego Festiwalu Diaporam Cyfrowych
2012". Tematyką Pleneru

Polanów

Poetycki wieczorek

Polanowscy artyści: Grażyna Fajkowska, Krystyna Byrzykowska,
Wiktoria Eterman, Magdalena Muszyńska - Płaskowicz, Kazimierz
Knitter, Daria Wąchała.

grudniowego było pogłę- rów byli członkowie Stowabienie warsztatu z zakresu rzyszenia Twórców Fotokluobróbki zdjęć, kompozycji i bu RP z tytułami artystów
poprawnej ekspozycji.
fotografiki.
Wśród uczestników Plene-

Polanów

Świąteczne iluminacje

Pięcioro miejscowych
twórców prezentowało swoje utwory literackie podczas
wieczorku poetyckiego zorganizowanego w Bibliotece
Publicznej w Polanowie.
Licznie zgromadzeni
mieszkańcy mieli okazję
wysłuchać ich w interpretacji Magdaleny Muszyńskiej
- Płaskowicz, aktorki BTD
w Koszalinie.		
Po recytacji zgromadzeni
w ożywionej dyskusji wyrazili opinie o tym co usłyszeli. Imprezę uświetnił Jak co roku Polanów przystroił się w Bożonarodzeniowe ozdoby. Szczególnie impowystęp samorządowego ze- nująco wyglądają tutejsze ulice po zmroku, gdy włączone zostają wielkie choinkowe
społu S-5.		
lampki. To one dodają miastu blasku i stanowią ważny element świątecznej atmosfery.
		
(sim)

Polanów

Badminton

Pracowity grudzień Macedu

Sporo podróżowali po Polsce
zawodnicy polanowskiego Macedu. W grudniu wzięli udział
w kilku ważnych turniejach. A
początku miesiąca wystąpili w
Warszawie. Potem był Krajowy
Turniej Młodzików Młodszych
(KTMM) w Bytowie, turniej o
„Główną Nagrodę Banku Spółdzielczego w Sławnie Oddział
w Sianowie” oraz KTMM w
Miastku.
Na zdjęciu Filip i Michalina
Prendeccy, zawodnicy Macedu
prezentują dyplomy zdobyte
podczas Krajowego Turnieju Młodzików Młodszych w
Miastku.

Profilaktyka dla seniorek

Wykład dla seniorów nt. „Kobieto
– nie daj się zaskoczyć” przeprowadziły koszalińskie „Amazonki”.
Dzieliły się w nim swoimi doświadczeniami i przeżyciami
związanymi z przebytą chorobą
nowotworową. Rozdawały ulotki i
foldery, a uczestnicy spotkania
mogli osobiście nauczyć się badać
piersi na fantomach silikonowych.
Amazonki pomogły nam zrozumieć, że regularne samobadanie
piersi jest krótkie, łatwe i nic nie
kosztuje, a umożliwia bardzo
wczesne wykrycie guza. W spotkaniu udział wzięły 34 osoby.
Skowrońska Jolanta
Fot.: BPMiG
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