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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Święta Wielkanocne
tuż, tuż....

Misjonarze z Brazylii przeprowadzili wielkopostne rekolekcje w Przedszkolu Gminnym w Polanowie. Należą do Stowarzyszenia Przymierze Miłosierdzia, które swoją siedzibę ma w Sao Paulo.
Wspólnoty i grupy Przymierza Miłosierdzia są obecne w 36 miastach w Brazylii, a także w Portugalii, we Włoszech, we Francji, Belgii i w Polsce. Ci, którzy zawitali do Polanowa, obecnie
mieszkają w Szczecinie. Ich wizyta, była wielkim wydarzeniem dla polanowskich
przedszkolaków, z zainteresowaniem wysłuchali ich prelekcji, a następnie wręczyli gościom
tradycyjne kartki wielkanocne.

Polanów

Świętowały nasze Panie

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Polanów
pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
przyjemnego wypoczynku w rodzinnym gronie,
optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem
zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Wilk

O imprezach zorganizowanych na terenie gminy Polanów z okazji Dnia Kobiet
							
czytaj na stronie 5

Burmistrz
Grzegorz Lipski
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Segregujesz - Zyskujesz
Na terenie gminy Polanów rozpoczęto dostawę pojemników
na plastiki (po 2 szt.) oraz na
szkło (po 1 szt.) do wskazanych
niżej lokalizacji. Udostępnione
w okresie próbnym pojemnikami, w ten sposób utworzą

tzw. gniazda do segregacji,
czyli miejsca ogólnodostępne,
w których mieszkańcy mogą
pozbywać się odpadów wysegregowanych w swoich mieszkaniach. Planuje się dodatkowo
kilka lokalizacji w Polanowie

Planowana zbiórka odpadów
Opony
możesz oddać
zużyte opony samochodowe,
rolnicze, rowerowe itp.

Elektryczne i elektroniczne
możesz oddać: urządzenia
chłodnicze, lodówki, zamrażalki, pralki, suszarki np. do
włosów, kuchenki elektryczne,
piekarniki, odkurzacze, komputery, drukarki, żelazka itp.

9 maja 2015r.
szczegółowy harmonogram
udostępniony zostanie w
terminie późniejszym. Odbioru
dokona firma zewnętrzna.
Zbiórka: Polanów - przy OSP
Żydowo - przy OSP, Nacław –
przy przystanku szkolnym
Bukowo – przy placu zabaw

oraz przy poszczególnych instytucjach w gminie.
- Wszystkim zależy aby było
czysto i aby punkty selektywnej zbiórki spełniay swoją rolę
- mówi Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa. - Jeżeli
pojemniki spotkają się z uznaniem mieszkańców, a co ważne
pełnione będą zasady segregacji odpadów, „gniazda” zostaną
na stałe - dodaje P. Górniak.

9 maja 2015r.
szczegółowy harmonogram
udostępniony zostanie w terminie późniejszym. Odbioru
dokona firma zewnętrzna.

Wielkogabarytowe
16 maja 2015r.
możesz oddać: meble, krzesła, odbioru sprzed nieruchomości
fotele, tapczany, dywany, matedokona PGK Koszalin.
race, poduszki itp.
W ramach funkcjonującego
Punkt Selektywnej Zbiórki
systemu, bezpłatnie możesz
Odpadów Komunalnych
pozbyć się odpadów tj.:
- PSZOK –
odpady zielone, przeterminofunkcjonuje
wane leki, farby, rozpuszczalw Zakładzie Usług Komunalniki, oleje odpadowe, zużyte
nych,
baterie i akumulatory, zużyty
ul. Stawna 2
sprzęt AGD, RTV (elektryczne i elektroniczne), odpady
od poniedziałku do
wielkogabarytowe, odpady
piątku
budowlane i rozbiórkowe,
w godzinach 7.00-14.30
zużyte opony, opakowania po
Uwaga! Dostawa we właśrodkach ochrony roślin, nawosnym zakresie
zach i aerozolach.

Lokalizacja „gniazd”
Jacinki + świetlica
Dadzewo
Nacław szkoła + świetlica
Kościernica + świetlica
Sowinko + świetlica
Powidz
Krytno
Świerczyna
Bukowo + szkoła
Domachowo
Bożenica + świetlica
Krąg
Buszyno
Warblewo
Wielin
Rzeczyca Wielka + świetlica
Gilewo
Rzeczyca Mała
Rosocha
Cetuń
Garbno
Rekowo + świetlica
Karsina
Karsinka
Wietrzno
Chocimino + świetlica
Żydowo
Żydowo (szkoła)
Gołogóra + świetlica

ODPADY
PAPIEROWE I TEKTUROWE
Do niebieskich pojemników i worków na papier i tekturę

wrzucamy:
tekturowe kartony,
ulotki, broszury, reklamy, książki,
zeszyty, papier zadrukowany,
koperty bez plastikowych „okienek”,
odpady opakowaniowe z papieru,np. kartoniki po
herbacie, torebki po cukrze, mące, ryżu itp., gazety,
magazyny ilustrowane, książki telefoniczne

nie wrzucamy:

kartoników po sokach, mleku, maślankach itp.
, papieru tłustego, mokrego i zabrudzonego,
papieru ze spinaczami, zszywkami, elementami
plastikowymi lub metalowymi,
papieru samokopiującego lub do faksu,
papieru powlekanego folią plastikową,
aluminiową lub woskiem.

Segregujesz - Zyskujesz
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Wystartowały wybory
sołtysów i rad sołeckich
na kadencję 2014 - 2018

Wybory sołeckie w Krągu

Wraz z upływem kadencji
poprzedniej Rady Miejskiej
w Polanowie zakończyły
swoje „urzędowanie” rady
sółeckie oraz sołtysi.
23 marca rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich na następną kadencję
2014 - 2018.
Już jesteśmy po pierwszych
rozstrzygnięciach w miejscowości Buszyno, gdzie

OPAKOWANIA ZE SZKŁA
Do białych pojemników i worków na szkło

wrzucamy::
szklane opakowania po kosmetykach,
szklane słoiki po majonezie, musztardzie itp. ,
szklane słoiczki po żywności dla małych dzieci,
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach itp. ,
szklane słoiki po przetworach owocowo-warzywnych.
Opakowania ze szkła wrzucamy bez zawartości,
bez pokrywek, kapsli, nakrętek, korków.

nie wrzucamy:

szklanek, kieliszków, szklanych misek, talerzy,
porcelany, naczyń kamionkowych, doniczek,
szkła okiennego, samochodowego, zbrojnego,
świetlówek, żarówek, kineskopów,
płytek ceramicznych, luster,
naczyń żaroodpornych,
opakowań po lekach.

ODPADY PROBLEMOWE
przeterminowane leki,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków
do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje
do wywabiania plam i opakowania po nich,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i
tonery, przepracowane oleje.

ODPADY ORGANICZNE
Do przydomowych kompostowników lub worków

wrzucamy:

obierki warzyw i owoców, resztki
żywności, skorupki jaj, kartonowe pudełka
po jajkach, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty
cięte, skoszoną trawę, trociny, liście, chwasty, gałązki.

nie wrzucamy:

zepsutej, spleśniałeś żywności, skórek po cytrusach,
resztek ryb.

sołtysem została urzędująca
wcześniej Elżbieta Kruszka.
W miejscowości Krąg nowo
wybranym sołtysem została
Ewelina Majchrowska. Następnego dnia (24.03) odbyły się wybory w Dadzewie,
gdzie sołtysem pozostał bez
zmian Arkadiusz Kaźmierczak.
Z kolei w Jacinkach sołtysem została Ewa Pęczak.

W dniach 30-31 marca wybory odbywają się w miejscowościach Powidz, Sowinko, Rzeczyca Wielka i
Warblewo, 13-14 kwietnia
w miejscowościach Wielin,
Krytno, Bukowo i Domachowo.
Kolejne zebrania planowane
są na 20-21 i 27-28 kwietnia
oraz na miesiąc maj.

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Do żółtych pojemników i worków na tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
(typu tetra pak):

wrzucamy:
foliowe woreczki i torebki,
koszyczki po owocach,
puszki po napojach i konserwach, plastikowe opakowania po płynach do mycia,
butelki typu PET, np. po,sokach, wodzie mineralnej,
kartoniki po mleku, sokach, napojach,
plastikowe kubeczki po serkach, jogurtach, itp.

nie wrzucamy:
opakowań po olejach jadalnych i silnikowych,
opakowań po płynach przeciw zamarzaniu,
styropianu, tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu
RTV I AGD,
opakowań po lekach,
pampersów.
Z butelek typu PET odkręcamy zakrętki, a same butelki
zgniatamy!
Kartoniki po mleku, sokach oraz puszki metalowe zgniatamy.

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE:
odpady
wielogabarytowe,
w tym meble;
zużyte opony.
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Tablety w twojej Pogodny Senior dba o zdrowie
bibliotece
Polanowska biblioteka jest
oragnozatorem wielu zajęć
dla seniorów. Tu odbywają
się spotkania z wieloma
ciekawymi ludźmi oraz z
osobami, które wyjaśniają
ważne życiowe problemy
nurtujące środowisko
emerytów.

Jednym z takich wydarzeń
było spotkanie Seniorów z
pielęgniarką Danutą Rodzik.
Celem spotkania było podniesienie świadomości osób
starszych na temat istotnego
znaczenia dbania o swoje
zdrowie dla spowolnienia
procesów starzenia organizmu. Nadciśnienie, cukrzyca,
zaburzenia wzroku i słuchu,
osteoporoza, choroby wień6 tabletów Apple iPad Air
stwa Informacyjnego, która cowe to tylko kilka przykła16GB Wi-Fi z osprzętem na
na ten cel otrzymała grant od dów chorób o których mółączną wartość 11 800 zł poPolsko – Amerykańskiej Funwiła Pani Danuta. Seniorzy
zyskała Biblioteka Publiczna
dacji Wolności. Celem Projektu
Miasta i Gminy w Polanowie
jest: dostarczenie bibliotekom dowiedzieli się również jak
w ramach projektu „Tablety
publicznym narzędzi, wiedzy ważne jest dbanie o kondyw Twojej bibliotece”.
i inspiracji niezbędnych do cję fizyczną i umysłową powprowadzenia usług mobil- nieważ zdrowie to nie tylko
Jest jedną z 233 bibliotek (na nych dla użytkowników, które brak choroby. Jest to także
651 wniosków), które otrzy- wspierają tworzenie, uczenie stan dobrego samopoczucia
mały od 3 do 6 tabletów. Urzą- się
i dzielenie z innymi; fizycznego,
psychicznego
dzenia są już w polanowskiej promowanie wizerunku biblio- i społecznego. Na zakońbibliotece i od poniedziałku 2 tek publicznych jako instytucji
czenie wszyscy uczestnicy
marca 2015 są bezpłatnie udostępniane użytkownikom biblioteki i filii bibliotecznych w
Bukowie, Nacławiu i Żydowie
wraz z bezpłatnym dostępem
do Internetu.
Realizatorem Programu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeń-

nowoczesnych, podążających
za najnowszymi globalnymi
trendami.
Zapraszamy dzieci, młodzież,
dorosłych oraz seniorów do
korzystania z nowoczesnego
sprzętu w naszych placówkach.
Bożena Wruszczak

Spotkanie z lekarzem psychiatrą

spotkania mogli wykonać
bezpłatne badanie poziomu
cukru i ciśnienia tętniczego
krwi. Każdy otrzymał także
program ćwiczeń rehabilitacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób.
Kolejne spotkanie aktywnych Seniorów też miało
miejsce w polanowskiej bibliotece. Tym razem spotkali
się oni z lekarzem psychiatrą,

internistą Ewą Giza z Koło- uchronić się przed następbrzegu. Seniorzy wysłuchali stwami chorób. Szczególną
interesującego wykładu na uwagę zwróciła na dbanie
temat zdrowia i czynników, o higienę zdrowia psychiczktóre mają znaczący wpływ nego. Wykład cieszył się duna zdrowie. Pani doktor w żym zainteresowaniem, czesposób dostępny i zrozumia- go wyrazem były gromkie
ły wyjaśniła na czym polega brawa słuchaczy. W spotkaproces starzenia się organi- niu udział wzięło ponad 40
zmu. Przedstawiła zagroże- osób. Jolanta Skowrońska
Fot. Aleksander Andrzejewski
nia zdrowotne związane z
wiekiem oraz w jaki sposób

"Przyjaciel Szkoły" – Zespół
Szkół Publicznych w Polanowie
11. Państwo Edyta i Robert ły” na stronie internetowej
Żuromscy
szkoły: gimnazjum.polanow.
12. Ochotnicza Straż Pożar- pl
na w Polanowie
Dziękujemy wszystkim uho13. Zespół Opieki Zdrowot- norowanym tytułem „Przynej w Polanowie
jaciel Szkoły” za bezintere14. Nadleśnictwo Polanów
sowną pomoc i życzliwość.
15. Zakład Usług KomunalZespół ds Promocji ZSP Polanów
Przyjacielem Szkoły –Ze- nych w Polanowie
społu Szkół Publicznych w Zapraszamy do obejrzenia
Polanowie może zostać każ- galerii „Przyjaciele Szkoda osoba fizyczna, instytucja,
firma i organizacja, która
przyczyniła się do rozwoju Krąg
i podniesienia rangi placówki. Nagradzani od 2011 roku
są Ci, którzy podejmują bezinteresowną pracę na rzecz
szkoły, pomagają finansowo
oraz wspierają działania i
akcje organizowane przez
szkołę.
Dotychczas nagrodzeni to:
1. Burmistrz Miasta i Gminy
Polanów Pan Grzegorz Lipski
2. Funkcjonariusz Posterunku Policji w Polanowie asp.
Marcin Kosmala
3. Pani Ludwika ZahradnikPartyka
4. Pani Barbara Bindas
5. Pani Renata CiubakObiała
Do 15 maja trwa głosowanie na Hotel Roku 2015. Jednym z nomi6. Pan Krzysztof Ciuła
nowanych jest Hotel Podewils.
7. Pan Henryk Zabrocki
Zapraszamy do głosowania. Aby zagłosować wejdźcie na stronę:
8. Pan Dariusz Kalinowski
http://www.hotelroku.com
9. Pan Józef Wilk
To już IV edycja plebiscytu HRS HOTEL ROKU, organizowana
10. Pan Sławomir Wruszwspólnie z Wirtualną Polską oraz magazynem „Forbes”.
czak
Zespół ds. Promocji ZSP
w Polanowie pragnie poinformować, że już w kwietniu 2015 roku spotyka się
Kapituła, która wyłania
osoby i instytucje do tytułu Przyjaciela Szkoły.

Z jakiego programu finansowanego z Funduszy Europejskich można skorzystać
m.in. na rozwój firmy również na rynkach zagranicznym? Dowiesz się
w Mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich organizowanym
w Urzędzie Miasta w Polanowie.
24 kwietnia 2015 roku w godzinach 10-13.00 Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Koszalinie organizuje w Polanowie Mobilny Punkt
Informacyjny dla mieszkańców Gminy.
Zapraszamy na konsultacje osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania
z Funduszy Europejskich m.in. na założenie działalności gospodarczej, rozwój firmy,
zakup innowacyjnych urządzeń, tworzenie nowych produktów i usług opierając się na
zapleczu badawczo-rozwojowym lub na pozyskiwanie energii wykorzystując
odnawialne źródła.
Konsultant wskaże, jakie projekty są realizowane, doradzi gdzie szukać informacji
i możliwości skorzystania ze szkoleń, kursów, i innych form podnoszenia kwalifikacji.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich
Konsultacje odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Polanowie, ul.
Wolności 4
Szczegółowe informacje nt. MPI można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym
Funduszy Europejskich w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, Koszalin, tel.: 94 31 77
407,
Zachęcamy do umówienia się na dogodną dla Państwa godzinę.
W tym celu prosimy o wypełnienie dołączonego formularza i przesłanie go na adres
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Zagłosuj na naszych

Gala finałowa odbędzie się w maju 2015.
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Zebrali 46 kilogramów grosików

Celem akcji ,,Góra Grosza"
jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym
się poza własną rodziną, w tym
na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych
domów dziecka, pogotowi
rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów
dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Najmłodsi uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Buko-

wie bardzo chętnie przynosili
grosiki do klasowych skarbonek i wspólnie uzbierali 21.776
monet, co dało kwotę 614,79
zł, a w przeliczeniu na jednego
ucznia z klas 0-IV - 8,30 zł na
osobę. Wszystkie monety ważyły ponad 46 kg. Tak jak co roku
klasa p. Renaty Ciubak-Obiała
zebrała największą liczbę grosików, tj. 8.794 szt, co dało
kwotę 270,91 zł i średnio 16,93
zł na jednego ucznia w klasie.
A oto szczegółowe podsumowanie akcji ,,Góra Grosza" w Szkole Podstawowej w Bukowie :
I miejsce klasa I - 8.794
monety dały kwotę 270,91
zł / 16,93zł na os. (wych.
Renata
Ciubak-Obiała)
II miejsce klasa II - 5.720 monet
dało kwotę 179,40 zł / 13,80zł na
os. (wych. Urszula Rosołowska)

Renata Ciubak-Obiała

POKiS Polanów
Garbno

Panie z Polanowa i okolic po brzegi wypełniły salę POKiS-u

W wielu miejscowościach
gminy Polanów świętowano
Dzień Kobiet.

najdalszych zakątków gminy.
Były tu też dlatego, że postanowiły Dzień Kobiet spędzić
w towarzystwie aktorów BałPolanów
tyckiego Teatru DramatyczNajwiększa impreza została nego. Było warto, zaprezenzorganizowana 6 marca w towany spektakl „Noc poety,
sali domu kultury. Znakomi- wiersze i piosenki Jonasza
tą większość stanowiły Panie, Kofty” był prawdziwą ucztą
które przyjęły zaproszenie muzyczną. Można było posłuGrzegorza Lipskiego, burmi- chać, powspominać, pośmiać
strza Polanowa i przybyły z się i przypomnieć sobie znane

Rzeczyca Wielka

udział w kiermaszu, podczas Ci bardziej zainteresowani
którego mogli kupić nie tyl- mogli wziąć udział w warszko ozdoby, ale także wypie- tatach malowania pisanek.
ki i inne smakołyki przygo- Podczas „Jarmarku Wieltowane przez wystawców. konocnego” wręczono też

nagrody w konkursie plastycznym „Tradycje Wielkanocne”, na który wpłynęło
38 stroików, 14 palm i 17
ozdobionych jaj.

Poniżej wyniki konkursu:
Szkoła podstawowa klasy: 0-III
PISANKA
1.
Remigiusz Kiełbasa –
świetlica w Jacinkach, opiekun - Wioleta Konieczna
2. Otylia Mundziel – świetlica w Kościernicy, opiekun
– Aneta Dróżdż
3. Maja Kalicka – SP Nacław, opiekun – Grażyna Peplińska
PALMA WIELKANOCNA
1. Kacper Biliński – świetlica w Bożenicach, opiekun
- Danuta Pikór
2.
Maja Kalicka – SP
Nacław, opiekun – Grażyna
Peplińska
3. Jakub Pikór – SP Bukowo, opiekun – Urszula Lipa
STROIK
Jakub Pikór – świetliKilkanaście pań uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielkami „AMAZONEK” w Ko- 1.
szalinie. Zorganizowano je w świetlicy wiejskiej w Rzeczycy Wielkiej, a tematem było ca w Bożenicach, opiekun –
przedstawienie skutków po usunięciu piersi itp. Organizatorem spotkania była Sołtys Irena Danuta Pikór
2. Magdalena Czekaj – SP
Głowacka i Henryk Zabrocki.
Tekst i foto: Irena Głowacka

Spotkanie z „Amazonkami”
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III miejsce klasa III - 4.912
monet dało kwotę 113,84
zł / 8,13zł na os. (wych.
Ewelina
Parszczyńska)
IV miejsce klasa IV - 988 monet dało kwotę 31,80 zł / 2,89zł
na os. (wych. Anetta Kurasz)
V miejsce klasa ,,0"- 1.362
monety dały kwotę 18,84 zł /
0,94zł na os. (wych. Urszula
Lipa)
Dzięki tej akcji dzieci mają możliwość uświadomienia sobie, że
oddając chociażby jeden grosz,
mogą zrealizować wielkie
ogólnokrajowe przedsięwzięcie na rzecz dzieci w trudnej
sytuacji życiowej. Wszystkim
uczniom i członkom ich rodzin bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszego gromadzenia grosików.

Na jarmarku wręczyli nagrody

Tradycyjny już Jarmnark
Wielkanocny” zgromadził
w Niedzielę Palmową wielu mieszkańców Polanowa,
którzy mieli okazję wziąć

www.polanow.pl

Panie świętowały swój dzień

Bukowo

Uczniowie klas ,,0"- IV ze
Szkoły Podstawowej w
Bukowie przyłączyli się do
XV edycji akcji ,,Góra Grosza" organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom z
siedzibą w Warszawie, której
patronuje Minister Edukacji
Narodowej.

Wydarzenia

Bukowo, opiekun – Urszula kun - Wioleta Konieczna
Lipa
2. Dawid Biliński – świe2 Julia Góral – SP Nacław, tlica w Bożenicach, opiekun
opiekun – Anna Kalicka
– Danuta Pikór
3
Remigiusz Kiełbasa – 3. Kaja Rylik – SP Bukowo,
świetlica w Jacinkach, opie- opiekun – Kamil Popowicz
kun Wioleta Konieczna
GIMNAZJUM I SZKOŁY
SZKOŁA PODSTAWO- PONADGIMNAZJALNE
WA KL.IV-VI
PISANKA
PISANKA
1. Paulina Świst – ZSP PoWiktor Czarkowski – świe- lanów, opiekun – Agata Jatlica w Jacinkach, opiekun nicka
– Wioleta Konieczna
2. Patrycja Biała – ZSP PoSandra Radomska – świe- lanów, opiekun – Daniela
tlica w Rzeczycy Wielkiej, Bukowska
opiekun – Anna Sznyter
PALMA WIELKANOCNA
Anita Marut – świetlica w 1. Małgorzata Huzar – świeKościernicy, opiekun – Ane- tlica w Rekowie, opiekun –
ta Dróżdż
Beata Guła
PALMA WIELKANOCNA
STROIK
Klaudia Ogrodowczyk – 1. Błażej Wegner – świetlica
świetlica w Gołógórze, opie- w Jacinkach, opiekun – Wiokun – Anetta Długołęcka
leta Konieczna
Dominika Litwin – świetli- 2. Rafał Czyżyk – MOW
ca w Kościernicy, opiekun Polanów, opiekun – Elżbieta
– Aneta Dróżdż
Zarychta
Amelia Jarząbek – świetlica 3. Agata Żurawicka- świew Garbnie, opiekun – Pauli- tlica w Rzeczycy Wielkiej,
na Litwin
opiekun – Anna Sznyter
STROIK
1.
Nela Czarkowska –
świetlica w Jacinkach, opie-

i lubiane piosenki.Wszyscy
bawili się doskonale, z sali co
chwilę rozlegał się wspólny
śpiew i gromkie brawa.
Nacław
Następnego dnia - 7 marca
,,Dzień Kobiet” odbył się w
świetlicy wiejskiej w Nacławiu. Tu imprezę zorganizowano przy współpracy z radą
sołecką sołectwa Nacław oraz

POKiS Polanów
Aktorzy Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

Iloną Skupińską radną gminy
Polanów. Podczas zabawy
mieszkanki bawiły się przy
zespole muzycznym ,,Sylwia
i Wiesław”.

Nacław

Organizatorki Dnia Kobiet w Nacławiu

tutejszej świetlicy odwiedziła wykonaniu Andrzeja Nowaka
najstarsze mieszkanki Jacinek oraz biesiada przy stołach zaw ich domach obdarowując je stawionych słodkościami.
kwiatami. W podziękowaniu
Panie odwdzięczyły się pysz- Garbno
nymi czekoladkami.
Tu każda z przybyłych Pań zoJacinki
stała obdarowana wiosennym
O Dniu Kobiet pamiętali tak- Bożenice
tulipanem przez radnego Steże uczestnicy zajęć w świetli- Na wstępie imprezy w Bo- fana Kozickiego oraz słodkim
cy w Jacinkach. Przed dniem żenicach, wszystkie Panie upominkiem przez sołtysa
Święta Kobiet delegacja z przywitane zostały żółtymi Romualda Sobczaka. Złożono
tulipankami, które wręczała życzenia a następnie wszyscy
sołtys Krystyna Wojnarow- zasiedli do suto zastawionych
ska oraz radny Marek Łysko. stołów.
Potem była część wokalna w

Taneczna zabawa w Bożenicach...

Młodzież ze świetlicy w Jacinkach
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Przedszkole Gminne w Polanowie

Muzyczne wędrówki przedszkolaków Znani w bajkach zakochani

Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie wyruszyły na zimowe, muzyczne
wędrówki po Europie…
W okna auli świeci słońce. Za
oknem przedwiośnie, ale w
kalendarzu jeszcze jest zima.
Na zimowe „Muzyczne wędrówki po Europie” zabierają
widownię Muzycy z Filharmonii Koszalińskiej. Wyruszamy do Austrii, gdzie zimową atrakcją jest narciarstwo
alpejskie. Następnie odwiedzamy Norwegię słynącą ze

skoków narciarskich i Szwe- jem”, Norwegii – „W grocie
cję, gdzie króluje hokej na króla gór”, Szwecji – „Waterlodzie. Kolejnymi państwami loo”, Rosji – „Kalinka”, we
zimowych sportów, które od- Francji – „Łyżwiarze” i we
wiedzamy jest Rosja i Francja. Włoszech słuchamy fragmenDopiero z Włoch wracamy do tu utworu „Zima” A. Vivaldieprzedszkola.
go.
Tak szybko prze- W przedszkolu do zimowej
mieszczamy się z miejsca na piosenki:
miejsce, bo podróż jest mu- „Hu hu ha! hu hu ha! Nasza
zyczna. Każde z tych państw
zima zła!
ma swoją charakterystyczną
Szczypie w nosy, szczypie w
melodię. Zatrzymujemy się
uszy,
tylko na czas trwania utworu,
Mroźnym śniegiem w oczy
aby go wysłuchać. W Austrii –
prószy,
„Nad pięknym modrym DunaWichrem w polu gna!
Nasza zima zła”
pani Dominika prowadzi rozgrzewkę, a do melodii „Pędzą,
pędzą sanie” organizuje kulig.
Kuligiem dojeżdżamy do
końca naszego koncertu.
Małgorzata Popielarz

,,Morały w baśniach wiodą do
mądrości
Kto czyta książki, zyskuje wiele
Dorosły dziecku nie skąpi miłości
Może też być jego przyjacielem.”
Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie odwiedził
kolejny przyjaciel bajek zaproszony przez panią dyrektor Elżbietę Sekułę, pani Bronisława
Niedziałek - była nauczycielka
religii. Pani Bronia przeczytała przedszkolakom opowiadanie Doroty Kozioł - Anielskie opowieści na dobranoc
pt. ,,Anielskie pióro”- Jaki jest
Anioł Stróż? Czy tylko czuwa, żeby się człowiekowi nie
stało nic złego? Czy - tak, jak
ten z obrazka nad dziecięcym
łóżeczkiem - przeprowadza
przez wąską kładkę nad rwą-

cym potokiem?... Anioł stróż w
opowiadaniach pojawia się w
różnych sytuacjach i miejscach,
jako najwierniejszy Przyjaciel.
Strzeże w niebezpieczeństwie,
pomaga walczyć z pokusami,
zachęca do dobrych uczynków,
pociesza, gdy smutno. Język
opowiadań, jak też pięknie
ilustracje stwarzają niezwykle
ciepły, serdeczny, niemal baśniowy klimat.
Pani Bronia doskonale wczuła
się w opowiadanie. Przedstawiła je w bardzo ciekawy sposób,
wykorzystując przywiezione ze
sobą rekwizyty obrazek anioła
stróża, z którego wypadło białe
piórko, tak jak w opowiadaniu.
Przedszkolaki były zaciekawione i zafascynowane czytaną
opowieścią. Pani Bronia nie
tylko wyjątkowo zaprezento-

wała treść opowiadania, ale
również rozmawiała z dziećmi
na ten właśnie temat.
Dzieci wraz z nauczycielkami
podziękowały pani Broni za
odwiedziny, wręczając jej podziękowanie na pamiątkę tego
miłego spotkania, a następnie
pani Bronia złożyła własnoręczny podpis i odcisk dłoni na
plakacie, który umieściliśmy w
kąciku czytelniczym „W Polanowie znani w bajkach zakochani”. Bardzo mile spędzony
czas zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem.
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Konkursy nie są
obciążeniem

Jacinki

Po pierwsze drugie śniadanie
W świetlicy w Jacinkach, od
dłuższego już czasu odbywają się warsztaty kulinarne. Te
słodkie i smaczne spotkania
stały się cykliczną formą spędzania sobotnich, niekiedy piątkowych popołudni i wieczorów.

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

Od początku roku szkolnego
2014/2015 w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
uczniowie liceum rozpoczęli
naukę w klasie o profilu
mundurowym. Zespół Szkól
Publicznych w Polanowie
nawiązał kontakt z Centrum
Szkolenia Sił Powietrznych
w Koszalinie, z Centrum
Szkolenia Straży Granicznej,
ze Szkołą Policealną Delta, z
grupą rekonstrukcyjną Gryf
z Koszalina oraz z Trenerem
zapasów, który przeprowadzi
zajęcia z podstaw sportów
walki. Klasa obecnie liczy
23 uczniów. Oprócz zajęć
dydaktycznych ogólnokształcących realizowane są przedmioty profilowe, np. przysposobienie wojskowe. Aktualnie
trwa zbieranie deklaracji
uczestnictwa w kursie płetwonurków, w którym mogą
wziąć udział uczniowie tej
klasy z inicjatywy Dariusza
Kalinowskiego, wicestarosty
koszalińskiego.

częstszymi formami ćwiczeń.
Wychodzimy często w teren
oraz mamy przystosowanie
obronne. Uczymy się współpracy. Poznajemy techniki
wojskowe. Nauczyciele oferują
nam pomoc przy wykonywaniu
zadań.
- Jesteście pierwszą klasą o tym
profilu w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie. Myślicie, że wprowadzenie go to był
dobry pomysł?		
- Tak, jest to coś nowego w
szkole. Kiedy padła w tamtym roku szkolnym propozycja utworzenia klasa o profilu
mundurowym, wielu uczniom
otworzyło to nowe możliwości. Wcześniej tego typu profile
proponowały szkoły w miastach oddalonych od Polanowa,
co dla wielu stanowiło problem
czasowy i finansowy.
- Co można by, Waszym zdaniem, zrobić aby profil wojskowy był jeszcze ciekawszy?
- Na pewno przydałaby się lepiej
wyposażona strzelnica. Można

mieć berety wojskowe. Przydałoby się więcej wyjazdów w teren, chociaż przed nami jeszcze
4 miesiące nauki i czeka nas
jeszcze dużo atrakcji.
- Kto w szkole was najbardziej
wspiera? Prowadzi wami i
pomaga? Powiedzcie coś o
tych osobach.		
- Są to Pan Tomasz Kawalec oraz
Pan Jacek Jachimowski. Są to
osoby odpowiednio przeszkolone pod kątem wojskowym.
Przygotowują nas z zakresu
strzelectwa, musztry, pierwszej
pomocy. Nauczyciele powołali
Klub Strzelecki „Grad”, do którego należymy.		
- Jesteście zadowoleni z wyboru
tego profilu?		
- Jesteśmy tu bez dziewczyn z
klasy, więc możemy mówić tylko za siebie. Dla chłopaka jest
to wymarzony profil. Wiadomo,
że mundurowych każdy szanuje. Cała nasza grupa dąży do
tego, by na taki szacunek zasłużyć. Dużo się tu dzieje: musztra, strzelnica, zajęcia w terenie.

- Czy gdybyście mogli cofnąć decyzję, to wybralibyście
inną szkołę?		
- Podjęliśmy ten wybór świadomie i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani. Pół roku za nami
i z czystym sumieniem możemy
powiedzieć, że była to dobra
decyzja.			
- Czy polecilibyście młodszym
kolegom wybór liceum w Polanowie i klasę o profilu mundurowym?		
- Zdecydowanie polecamy, jeżeli ktoś wiążę swoją przyszłość w
tzw. „mundurówce”, to ten profil jest idealnym rozwiązaniem.
Za nami już dużo atrakcji i zajęć, a przed nami jeszcze więcej. Każdy uczeń zdobędzie tu
umiejętności praktyczne, może
wziąć udział w ciekawych wycieczkach, obozach i projektach
a atmosfera grupy jest niesamowita.			
Z męską częścią klasy I LO o profilu mundurowym rozmawiały:
Magdalena Puchala
Monika Hołubowska

Polanów

600 440 999

Młodzież zapobiega pożarom

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
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

Mundurowi są wśród nas

- Dlaczego zdecydowaliście się
pójść do liceum w Polanowie?
- Spodobał nam się pomysł z
wprowadzeniem profilu mundurowego. Szkoła jest blisko
naszego miejsca zamieszkania, więc nie tracimy pieniędzy i czasu na dojazdy do
szkół w innym mieście.
- Czy podoba Wam się profil mundurowy. Jeżeli tak to dlaczego?
- Jest wiele powodów. Wycieczki i różne zajęcia dodatkowe
pod kątem wojskowym. Rozpoczęliśmy naukę w ZSP w
Polanowie, ponieważ chcemy
dowiedzieć się więcej o zawodach, które chcemy wykonywać
w przyszłości (praca w wojsku,
policji, straży granicznej).
- W przyszłości widzisz siebie w zawodzie wojskowego?
W tych dniach panie z Jacinek - Tak, zaczynając oczywiście
mają możliwość spotkania się, od najniższych stopni. Dziś
wspólnego gotowania i co najjest to marzenie, ale mamy
ważniejsze miłego spędzenia
nadzieję, że ten profil pomoże
czasu w miłym towarzystwie.
nam w jego spełnieniu.
- Czy macie na tym profilu za-

Kulinarne spotkania
integrują mieszkanki

Beata Parszczyńska

999 lub 112
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Maksymilian Cebula, uczeń trzeciej klasy Gimnazjum im.
jęcia dodatkowe? Oczywiście by wprowadzić więcej zajęć Wyróżniamy się w szkole i jest
Noblistów Polskich w Polanowie w pierwszym półroczu
związane z kierunkiem, który pod kątem wychowania fizycz- to dla nas fajne. Zadowoleni jeuzyskał średnią ocen 5,33, wzorowe zachowanie. To najwas interesuje.		
nego. Mundury mogłyby być steśmy głównie z tego, że rozlepszy wynik w szkole. Maksymilian od trzech lat jest stypendystą programu „Zachodniopomorskie talenty”. Oprócz Na temat profilu, jego zajęć - Tak, mamy dużo takich zajęć. lepszej jakości. Głównie obu- wijamy na tym profilu swoje
i założeń, wypowiedzieli się Strzelnica i musztra są naj- wie i paski. Chcielibyśmy też zainteresowania.		
tego co roku bierze udział w konkursach kuratoryjnych.
uczniowie tej klasy.

„Książka nie przeczytana w dzieciństwie
jest bezpowrotnie stracona
jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć,
wyobraźni, intelektu i moralności.”
(H. Skrobiszewska)
			

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

www.polanow.pl

Polanów

Nasze rozmowy:

Polanów:

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Szkolne sprawy

26 uczniów szkół z terenu
gminy Polanów wzięło udział
w Gminnych Eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Wszystkim nam zależy,
aby dzieci były zdrowe i
miały energię do nauki i
zabawy.

Dlatego wzięliśmy udział
w akcji pod hasłem "Po
pierwsze drugie śniadanie",
przygotowanej przez markę
Kubuś.
Codzienne śniadanie poma- W listopadzie dzieci z klasy
ga im dobrze zacząć dzień i II B ze Szkoły Podstawowej
daje równy start w szkolne w Polanowie przygotowaobowiązki. Czas skończyć z ły pod kierunkiem wychokanapkami leżakującymi w wawcy Marzeny Barańskiej
tornistrach i wracającymi do pyszne kanapki i przekąski.
domu w śniadaniówkach!
Uczniowie wykazali się

niezwykłą pomysłowością.
Można było podziwiać kolorowe stworki, śmieszne
myszki, a nawet nowoczesny telefon komórkowy.
Dzieciaki miały ogromną
frajdę nie tylko z przygotowania kanapek, ale także ze
spróbowania nowych smaków.
Proces oraz efekty pracy najmłodszych uczniów zostały

sfotografowane i wysłane
na konkurs. Po przerwie
świątecznej na dzieci czekała znakomita niespodzianka.
Do szkoły dotarła nagroda.
Otrzymaliśmy wspaniałe,
kolorowe śniadaniówki dla
wszystkich uczniów naszej
szkoły. Prezenty zostały
wręczone dzieciom na apelu
tuż przed feriami zimowymi.
(sp)

Do siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polanowie, gdzie
zorganiozowano konkurs przyszło 16 uczestników z grupy
wiekowej - szkoły podstawowe,
ze szkół w Polanowie, Żydowie
i Bukowie oraz 10 uczestników
z grupy wiekowej - szkoły gimnazjalne.
W efekcie przeprowadzonych
eliminacji ustalono, że na
szczeblu powiatowym gminę
Polanów reprezentować będą
Zuzanna Stankiewicz - ze
Szkoły Podstawowej w Bukowie, Mateusz Galicki - ze
Szkoły Podstawowej w Żydowie (grupie wiekowej - szkoły
podstawowe).

Ponadto w eliminacja szczebla
powiatowego może również
uczestniczyć Oliwia Szygenda - ze Szkoły Podstawowej w
Bukowie, która została zapasowym uczestnikiem tych eliminacji.
Wśród gimnazjalistów najlepsi
okazali się Mariusz Klimas i
Maksymilian Cebula. Zapasowym uczestnikiem powiatowych eliminacji został Daniel
Stasiak.
Zwycięscy eliminacji wynagrodzeni zostali dyplomami
oraz książkami, a wszyscy ich
uczestnicy otrzymali wyróżnienia oraz drobne upominki.
Bardzo dużym zainteresowanie
uczniów cieszyło się szkolenie
przeprowadzone przez druhów
OSP Polanów Mariusza Jelonka i Mateusza Ryka z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i do zobaczenia za rok.
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Siatkówka

Polanów - Badminton

Niko i maluchy na czele Puchar zdobyli „Seniorzy”

Od lewej: II – miejsce Karol Gontarz LUKS „Krokus” Góralice, I – m. Nikodem Ratkowski ZKB „Maced” Polanów, III – m. Paweł Szweda i Łukasz Stępniewski IV – m. oboje MKB „Lednik” Miastko.
W Miastku odbył się Ogólnopolski Turniej Juniorów
Młodszych, Młodzików i
Młodzików Młodszych w
Badmintona.
W turnieju zawodach wzięło 46
zawodniczek i zawodników reprezentujący kluby: MLKS Solec Kujawski, LUKS „Krokus”
Góralice, UKS „Kometa” Sianów, UKS OSiR „Badminton”
Sławno, ZKB „Maced” Polanów i gospodarze MKB „Lednik” Miastko. Turniej został
rozegrany systemem grupowopucharowym i stał na dobrym
poziomie. W kategorii juniorów młodszych ZKB „Maced”
Polanów reprezentował Nikodem Ratkowski uzyskując następujace wyniki: gra pojedyncza 1. miejsce, gra podwójna
2. miejsce w parze z Łukaszem
Stępniewskim MKB „Lednik” Miastko i gra mieszana 1.

miejsce w parze z Paulą Roman mieszana młodzików młodUKS OSiR „Badminton” Sław- szych: 2. Hubert Sznyter – Pa- W ostatni weekend odbyły
no. W kategorii młodziczek trycja Kuszmar UKS „Kometa” się rozgrywki półfinałowe
zawodniczki z Polanowa wy- Sianów, 4. Filip Prendecki –
i finałowe Halowego Turwalczyły następujące miejsca: Michalina Prendecka.
nieju Piłki Siatkowej Ligi
- gra pojedyncza młodziczek - Jak widać po wynikach NikoV-VIII Wiktoria Tobisz, Moni- dem i maluchy wypadli dobrze, Amatorskiej.
ka Barańska i Oliwia Reichel, a średniaczki muszą więcej się
- gra podwójna młodziczek: przyłożyć do treningu - mówi
2. miejsce Monika Barańska - trener Marian Pietruszyński. - Jacinki
Wiktoria Tobisz, 4. Oliwia Re- W grze podwójnej młodziczek
ichel w parze z Michaliną Su- młodszych gdzie Monika z
rówka UKS „Kometa” Sianów. Wiktorią pokonały faworyzoWyniki młodzików młodszych: waną parę z Solca Kujawskie- gra pojedyncza młodziczek go, a Michalina Prendecka w
młodszych: 3. Michalina Pren- grze pojedynczej uplasowała
decka, 4/6. Amelia Gryguła, się na trzecim miejscu. Można
- gra pojedyncza młodzików jeszce wymienić kilka pozymłodszych: 1. Maciej Kruszyń- tywnych niespodzianek w wyski, 3. Hubert Sznyter, 4. Filip konaniu naszych zawodniczek i
Prendecki, - gra podwójna mło- zawodników, a wszystko idzie
dziczek młodszych: 3. Amelia ku lepszemu i oto chodzi - doGryguła - Michalina Prendec- dał szkoleniowiec z Polanowa.
ka, - gra podwójna młodzików 		
(AL)
młodszych: 1. Maciej Kruszyński - Hubert Sznyter, - gra

Poniżej końcowe wyniki:
I m-ce Seniorzy – zdobywcy
pucharu
II m-ce Młynarze
III m-ce Sami Swoi
IV m-ce Żydowo
V m-ce Tytan Sowinko

VI m-ce Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy
Za miejsca I – III zawodnicy
otrzymali medale, które jak
również i puchar, ufundował
POKiS.

Fitness dla dzieci i dorosłych

Nacław

„III Turniej Tenisa Stołowego”
Trzy razy w tygodniu, w świetlicy w Jacinkach odbywają się zajęcia fitness dla dorosłych (przeważnie
we wtorki, czwartki i soboty od godz. 18.00). Dzieci natomiast ćwiczyć mogą w miarę chęci i wolnego
czasu. Z powodu małej powierzchni świetlicy nie realne są zajęcia z instruktorem „na żywo”, dlatego
ćwiczenia odbywają się z instruktarzem Ewy Chodakowskiej na DVD. Fitness sprawia, że oprócz
kondycji poprawia się także samopoczucie, dlatego zapraszamy serdecznie na wspólny trening!

Polanów

Rekord pobity

,Już po raz trzeci w świetlicy w Nacławiu zorganizowano „Turniej Tenisa
Stołowego”.
Poniżej jego wyniki:
W kategorii do 10 lat
1.Malwina Sitarek
2.Wiktoria Lewangowska
3.Piotr Martyka
4.Aleksandra Cieśla
W kategorii od 11- 12 lat
1.Adrian Kamiński

2.Jakub Pedyk
3.Patryk Cieśla
W kategorii od 13 –15 lat
1.Janusz Jakubowicz
2.Paweł Myja
3.Krzysztof Stokowiecki
4.Cyprian Florczak
W kategorii kobiety do
18 lat
1. Basia Cieśla
2. Urszula Borowska

W kategorii kobiety:
1.Ania Drożdż
2.Ilona Skupińska
3.Alicja Kantorska
4.Agnieszka Szabrańska
W kategorii mężczyźni
1.Tobiasz Kowalów
2.Krzysztof Czachor
3.Krzysiek Tradecki
4.Nikodem Klinkosch
5.Mirosław Chrobociński
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Po raz piąty, w hali widowiskowo - sportowej
polanowskiego Zespółu
Szkół Publicznych, odbył się
Festiwal Sportu i Rekreacji
placówek opiekuńczo - wychowawczych województwa
zachodniopomorskiego.
W zawodach wzięło udział 8
drużyn. Rywalizację wygrał zespół z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Polanowie.
Na uwagę zasługuje skok
wzwyż, gdzie został "pobity"
rekord festiwalu.
Wychowankowie: MOW Polanów i MOW Podborsko
osiągnęli wynik 181 cm, przy
czym ten pierwszy w pierwszej
próbie, co dało mu zwycięstwo.
Jak zwykle dopisali sponsorzy,
zaproszeni goście, a także licznie zgromadzona publiczność.
Druk: Rondo Koszalin

