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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Liceum ma 15 lat

W ostatni czwartek marca, uroczyście świętowaliśmy jubileusz 15-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Polanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych.

Więcej na str 5

Gmina Polanów

Za nami Dzień Kobiet

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Polanów
z okazji zbliżających sie Świąt Wielkanocnych,
przyjemnego wypoczynku w rodzinnym gronie,
energii, zdrowia i prawdziwej radości

życzą

Przewodniczący Radu Miejskiej
w Polanowie

Józef Wilk

Dzień Kobiet w Świerczynie. Na zdjęciu Daniel Kaliniewicz i sołtys
Elżbieta Pawłowska.

Więcej na str 4

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski
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Inwestycje przede wszystkim

Po lewej i po prawej - prace przy kanalizacji w Cetuniu.

Świetlica w Świerczynie
Wzorem lat ubiegłych,
priorytetem dla gminy
Polanów w 2017 roku jest
realizacja inwestycji.

budowana jest również sieć
kanalizacyjna (odcinek Rosocha-Cetuń-Polanów), w
Świerczynie do użytku oddana zostanie nowa świetliPoza infrastrukturą drogo- ca, z kolei w Żydowie pową (wieś Bożenice, odcinek wstaje nowa remiza.
drogi powiatowej Świerczyna-Bukowo-Domachowo)

Szybko postępujące roboty przy remizie w Żydowie (powyżej i poniżej)
Świerczyna
Na zaawansowanym etapie
znajduje się budowa świetlicy w Świerczynie. Termin
oddania obiektu do użytku
wyznaczono na 29 września
2017r., wszystko wskazuje
jednak na to, że wykonawca
zakończy prace wcześniej.

Polanów

Tłusty Czwartek
w bibliotece
Tuż obok powstającej świetlicy przez wieś biegnie droga powiatowa, której odcinek
od Jacinek do Świerczyny
został oddany do użytku po
remoncie jesienią ubiegłego roku dzięki wspólnemu
działaniu powiatu koszalińskiego i gminy Polanów.

W Tłusty Czwartek, 23 lutego 2017 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Polanów
zorganizowano poczęstunek dla seniorów, na który przybyło około 60 osób. Na spotkaniu
pojawił się również akordeonista z Koszalina, Henryk Barancewicz. Jego występ stał się
okazją do wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych i ludowych.

Droga Świerczyna-Bukowo-Domachowo
W roku 2017 ruszy modernizacja drogi na odcinku
Świerczyna-Bukowo-Domachowo. Przetarg na wykonanie kolejnego odcinka
już ogłoszony. Szacowaną
na poziomie 4 milionów złotych inwestycję prowadzi
powiat koszaliński, gmina
Polanów zapewnia dofinansowanie w wysokości 550
tysięcy złotych.

Kanalizacja Cetuń-Rosocha-Polanów.
Z początkiem marca 2017r.
ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej Cetuń-RosochaPolanów.
Inwestycję prowadzi i finansuje gmina Polanów, swój
udział w realizacji projektu
ma również powiat koszaliński, który dofinansuje
przyłączenie znajdującego
się w Cetuniu Domu Pomocy Społecznej.
Remont ma zakończyć się
jesienią bieżącego roku.
Droga w Bożenicy
W lutym we wsi Bożenice
miały miejsce spotkania
konsultacyjne z mieszkańcami na temat realizacji przez
gminę Polanów przebudowy
biegnącej przez miejscowość brukowej drogi o długości około pół kilometra,

biegnącej od skrzyżowania
z drogą powiatową do świetlicy wiejskiej.
Zaprojektowano położenie
asfaltu na jezdni, w planach
jest również wykonanie
chodników i pobocza.
Po wykonaniu zadania (planowy termin zakończenia
inwestycji to 4 maja 2017r.)
droga uzyska status drogi
gminnej.
Remiza w Żydowie
W Żydowie powstaje nowa
remiza, którą użytkować
będzie Ochotnicza Straż Pożarna.
Budowa obiektu ruszyła jesienią 2016r., jej zakończenie jest przewidziane na
jesień 2017r.
Będzie to trzecia remiza
na terenie gminy Polanów.
Swoje obiekty posiadają już
jednostki OSP Polanów oraz
OSP Nacław.
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Pytanie do Burmistrza

Realizacja tej inwestycji jest
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W gminie Polanów trwa
budowa kanalizacji na odcinku Rosocha-Cetuń-Polanów. Jak ważna z punktu
widzenia Gminy Polanów
jest ta inwestycja i ile wynosi jej wartość?

www.polanow.pl

bardzo ważna dla gminy Polanów. Do tej pory Cetuń i
Rosocha nie miały kanalizacji, co było poważną uciążliwością dla mieszkańców
tych miejscowości, którą
Gmina Polanów eliminuje
poprzez sukcesywne zaopatrzenie miejscowości naszej

gminy w sieć kanalizacyjną.
Cetuń leży blisko jeziora,
więc budowa infrastruktury
kanalizacyjnej była konieczna ze względu na ochronę
przyrody i zasobu wodnego,
co również jest obowiązkowym zadaniem gminy.
Ponadto w Cetuniu znajduje
się ważny zakład pracy: Dom
Pomocy Społecznej, prowadzony przez Powiat Koszaliński. Gmina Polanów realizuje
projekt przyłączenia Domu
Pomocy Społecznej do kanalizacji gminnej we współpracy z powiatem.
Wartość inwestycji to ok. 2,5
miliona złotych, z czego 1,9
miliona złotych gmina otrzymała w ramach pożyczki z
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska. W umowie o pożyczkę znalazł się zapis gwarantujący umorzenie
30% tej kwoty po zrealizowaniu inwestycji. Wartość wkładu Powiatu Koszalińskiego w
budowę kanalizacji wynosi
581 tysięcy złotych.

Rewitalizacja - umowa podpisana

Burmistrz Polanowa – Grzegorz Lipski podpisał umowę z Arturem Kotlińskim, Prezesem Zarządu Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o. z Wrocławia na opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów 2017-2023.
Pod koniec marca została także zawarta umowa z architekt - Ewą Jańczak z „Pracowni Architektury” z Koszalina, która będzie konsultować pod względem architektoniczno-urbanistycznym opracowywane dokumenty.
Na zdjęciu po podpisaniu umów, w tyle członkowie zespołu projektowego.

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
- Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Polanów

Oświata w reformie
Gmina Polanów przygotowuje się do wdrożenia reformy
edukacji wynikającej z
przyjętej przez Parlament
RP ustawy Prawo oświatowe,
które Prezydent RP podpisał
w styczniu 2017r.
Rada Miejska w Polanowie
zgodnie art.206 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60) podjęła w dniu 28 lutego uchwałę Nr XXXV/186/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe.
Uchwalony projekt dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów, prowadzonych
przez Gminę Polanów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe podlega   obligatoryjnemu zaopiniowaniu przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie oraz
reprezentatywne organizacje
związkowe.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty w Szczecinie,
Rada Miejska w Polanowie 23
marca 2017r. podjęła uchwałę

Nr XXXVII/195/17 w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę
Polanów, do nowego ustroju
szkolnego,
wprowadzonego
ustawą - Prawo oświatowe na
okres od dnia 1 września 2017r.
do dnia 31 sierpnia 2019r.
Zgodnie z art. 117 ust.1 i
art.118    ustawy z dniem 1
września 2017r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawową staje się ośmioletnią
szkołą podstawową, uczniowie
klas I - VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej
stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły
podstawowej. Dotychczasowe
szkoły filialne pozostaną filiami
obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły
podstawowej.
W konsekwencji powyższego,
zgodnie z art.127    ustawy z
dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę I, a w latach
następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a
na rok szkolny 2017/2018 nie
przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do kl. I dotychczasowego gimnazjum.
Od 1 września 2019r. dotychczasowe trzyletnie liceum stanie się liceum czteroletnim.
Mając na uwadze ustawowe
zmiany, w uchwale w spra-

Placówki edukacyjne
w gminie Polanów od 1 września 2017r.
I Zespół Szkół Publicznych w Polanowie:
1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka
w Polanowie z klasami II-III dotychczasowego gimnazjum
2) Liceum Ogólnokształcące w Polanowie
3) Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu
II Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żydowie
III Szkoła Podstawowa w Bukowie
IV Przedszkole Gminne w Polanowie

wie dostosowania sieci szkół - dla szkół podstawowych w:
podstawowych i gimnazjów, Polanowie, Nacławiu, Bukowie
prowadzonych przez Gminę , Żydowie - sieć szkół oraz graPolanów, do nowego ustroju nice ich obwodów szkolnych,
szkolnego,
wprowadzonego - dla gimnazjum warunki włąustawą - Prawo oświatowe za- czenia Gimnazjum w Polanoprojektowano:
wie do Szkoły Podstawowej

w Polanowie wskutek czego
Gimnazjum w Polanowie zakończy swoją działalność z
dniem 31 sierpnia 2017r., a od 1
września Szkoła Podstawowa w
Polanowie wchodząca w skład
Zespołu Szkół Publicznych bę-

dzie szkołą ośmioklasową prowadzącą dotychczasowe klasy
gimnazjalne do ustawowego
terminu ich wygaszenia tj. do
31 sierpnia 2019r.
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Naszym Paniom Kochanym...
Dzień Kobiet w gminie
Polanów tradycyjnie stał się
okazją do zorganizowania
kilku wydarzeń mających
uczcić obchodzone na całym
świecie święto.
W Polanowie odbyła się uroczysta akademia i wernisaż, w
Świerczynie mieszkankom wsi
rozdawano kwiaty, zaś w Gołogórze panie świętowały w
świetlicy wiejskiej. Również
sołectwo Żydowo zorganizowało okazjonalny wieczór dla
kobiet.
W piątek 10 marca w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu
odbył się wernisaż malarski
pod nazwą „Baba z pędzlem”,
zorganizowany przez Grupę
Malarską „Paleta” pod kierunkiem doktora Bogusława Niewiadomskiego. Na uroczystej
akademii zorganizowanej z
okazji kobiecego święta wystąpił ponadto duet muzyczny
Lucy&Tom, a życzenia paniom
złożyli burmistrz Polanowa,

Grzegorz Lipski, oraz wicestarosta powiatu koszalińskiego,
Dariusz Kalinowski.
Dzień Kobiet w sołectwie
Świerczyna nie mógł się obyć
bez wręczania kwiatów każdej
mieszkance wsi przez sołtys,
Elżbietę Pawłowską, oraz delegację rady sołeckiej. Z kolei
w Gołogórze, również 8 marca,
odbyła się impreza zorganizowana we współpracy z sołectwem Kępiny. Panie miały okazję do miłego spędzenia czasu
w wiejskiej świetlicy. Podczas
obchodów wszystkie zgromadzone otrzymały kwiaty.
W Żydowie Dzień Kobiet obchodzono 11 marca (sobota) w
świetlicy Domu Pomocy Społecznej, gdzie zebrano się na
uroczysty poczęstunek. Rozrywkę zebranym mieszkankom
wsi zapewniał zespół muzyczny
5S oraz Amatorska Grupa Teatralna „Chałturka” z Żydowa.
Imprezę zorganizował sołtys
wsi wraz z radą sołecką.

Polanów

Wszyscy zwalczamy nowotwory
alizowanym przez Powiat
Koszaliński projektem, zaczerpnąć informacji z zakresu profilaktyki chorób
nowotworowych
związanych z układem oddechowym, a także wypełnić
jedną z trzech ankiet do wyboru z zakresu badań profilaktycznych w kierunku
wykrywania różnych nowotworów (patrz obok).
Badania ankietowe umożliwiają dalszą kwalifikacje na
bezpłatne badania profilaktyczne i są one skierowane

W Polanowie przeprowadzono kolejną akcję
w ramach programu
„Zwalczamy nowotwory”.
I tym razem profilaktykę
połączono z zabawą dla
dzieci (i nie tylko).

- Akcja ma na celu zmniej- ty, a także poprawę zdrowia
szenie i zapobieganie za- publicznego oraz ogranichorowalności na nowotwo- czenie społecznych nierówry złośliwe płuca i oskrzela, ności w zdrowiu na terenie
jelita grubego i odbytu oraz powiatu koszalińskiego –
nowotwory złośliwe prosta- mówi Dariusz Kalinowski

dla mieszkańców powiatu
koszalińskiego w różnych
grupach wiekowych.
Oprócz bezpłatnych badań
dla mężczyzn na PSA można było skorzystać z wielu
porad i ciepłego posiłku.
Uczestnicy imprezy, zorganizowanej w hali widowiskowo – sportowej mogli
między innymi poddać się
badaniom smoklizerem –
urządzeniem
sprawdzającym zawartość dwutlenku
węgla w wydychanym powietrzu.

Podczas akcji
profilaktycznej
w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Polanowie
można było wypełnić wybrane ankiety z zakresu
badań profilaktycznych w kierunku wykrywania
nowotworów:
– wicestarosta koszaliński.
Na hali widowiskowo - - płuc i oskrzela (grupa wiekowa 35-70 lat),
sportowej w Polanowie - jelita grubego i odbytu(grupa wiekowa 40-70
były przygotowane atrak- lat);
cje dla dzieci. Można też - gruczołu krokowego, jądra i innych męskich nabyło się zapoznać się z re- rządów płciowych (35-70 lat).
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Liceum ma 15 lat

W ostatni czwartek marca
świętowaliśmy jubileusz
15-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Polanowie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych.

wszystkie osoby, dzięki którym w 2002r. szkoła ta zaistniała na oświatowej mapie
gminy Polanów.
Uroczystość otworzyła dyrektor Zespołu Szkół Publicznych, Pani Aleksandra
W Hali Widowiskowo-Spor- Kalinowska.
towej zgromadzili się ab- W trakcie akademii goście
solwenci, nauczyciele oraz mieli okazję wysłuchać hi-

storii LO w Polanowie, a
także obejrzeli film opowiadający o dziejach szkoły. Następnie głos zabrali
zgromadzeni goście, m.in.
byli nauczyciele, absolwenci, władze gminy.
Ponadto wręczono statuetkę
„Przyjaciel Szkoły” Arturowi Karasiowi, który z ramie-

Polanów

„Sztuka kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej” – Seniorzy w kinie

Biblioteka polanowska zorganizowała 16 marca 2017
wyjazd do kina na film pt.
„Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej” dla
seniorów z gminy Polanów. Film jest opowieścią

o staraniach związanych z
wydaniem książki „Sztuka
kochania”, która ukazała
się w polskich księgarniach
w 1978 roku, budząc spore kontrowersje. Z drugiej
jednak strony to próba spor-

tretowania Michaliny Wisłockiej jako kobiety i jako
naukowca. Film dostarczył
seniorom wielu wrażeń, a
wspólnie spędzony czas
dużo uśmiechu. Z wyjazdu
skorzystało 37 osób. BPMiG

Rekreacja

Zapraszamy na Turniej Sołectw

22 kwietnia 2017r. o godzinie
10:00 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Polanowie
odbędzie się Turniej Sołectw
o Puchar Burmistrza Polanowa.

tylko jedną drużynę liczącą od
4 do 6 zawodników mieszkających na terenie danego sołectwa.
Wśród konkurencji znajdziemy
m.in. rzut piłką do kosza, wyścigi w workach czy marsz gąsienicy. Za każdą z konkurencji
będzie można zdobyć określoną liczbę punktów. Dodatkowe
punkty dla swojego sołectwa
zdobędą kibice drużyny, którzy
wesprą swoich reprezentantów
piosenką, transparentem lub
inną kreatywną formą dopingu.
Dla trzech najlepszych drużyn
przewidziano puchary i nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy oraz
nagrody pocieszenia.
W turnieju udział wezmą je- Organizatorami turnieju są Podynie te drużyny, które zgłoszą lanowski Ośrodek Kultury i
się do biura Polanowskiego Sportu oraz Zespół EkonomiczOśrodka Kultury i Sportu do 14 no-Administracyjny Oświaty w
Polanowie.
kwietnia.
Każde sołectwo może wystawić

nia Klubu Płetwonurków
„BajkoNur” prowadzi dla
uczniów ZSP kursy nurkowania.
Kolejnych wrażeń gościom
dostarczyła bogata część artystyczna, obejmująca m.in.
dwie piosenki ułożone specjalnie na tę okazję, skecz pt.
„My na studia”, czy układ

taneczny breakdance. Zarówno część oficjalna, jak i
artystyczna została poprowadzona przez dwoje konferansjerów: Olę Kosek i Krystiana Pęczaka z kl. III LO.
Kończąc uroczyste obchody
jubileuszu LO, dyrektor Pani
Aleksandra Kalinowska podziękowała wszystkim przy-

byłym absolwentom, byłym
i obecnym nauczycielom,
gościom i uczniom za udział.
Wyraziła też wdzięczność
wszystkim nauczycielom i
pracownikom szkoły za pracę nad przygotowaniami do
jubileuszu.
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Karnawałowy bal przedszkolaków
Taki karnawał.
W karnawale wszyscy urządzają
bale.
To tradycja bardzo stara,
strojów pięknych co niemiara.
Niech się bawią duzi, mali
zgromadzeni na tej sali.

Karnawał to czas, kiedy odbywają się wspaniałe bale,
maskarady i zabawy. Dla
dzieci taki bal karnawałowy to wspaniała okazja do
wcielenia się w ulubioną postać bajkową.
W czwartek, 02 lutego w
Przedszkolu Gminnym w
Polanowie odbył się długo
wyczekiwany bal karnawałowy. Przedszkolaki od
samego rana były podekscytowane czekającą ich zabawą. Wszystkie dzieci prezentowały się wspaniale. Na
przedszkolnych korytarzach
było można spotkać wróżki,
królewny, motylki, biedron-

ki, czarownice, pannę mło- bardzo bajkowo i kolorowo. nie słodki poczęstunek. Nadą, policjantów, żołnierzy, Przedszkolaki bawiły się stępnie, każda grupa miała
strażaków i wiele innych wspaniale, pomimo chwilo- zrobione pamiątkowe zdjęwspaniałych postaci. Zaba- wego zmęczenia, uśmiech cie.
wę prowadził duet Klauni nie znikał z ich warzy. Po Poprzez wspaniałą zabawę,
Kulki z Koszalina. W auli tańcach, dzieci udały się do przedszkolaki miały okapodczas pląsów zrobiło się swoich sal, gdzie czekał na zję rozwijać umiejętność

Polanów

Przedszkolaki poznają
sytuacje zagrażające życiu

współżycia i współdziałania
w grupie, a także wzmocnić
wiarę we własne możliwości
i poczucie własnej wartości.
Bal dostarczył wszystkim
wiele radości. My, dorośli,
patrząc na zabawę dzieci,

możemy uczyć się od nich
spontaniczności i radości
życia. Następny bal karnawałowy już za rok...
Elżbieta Roman – Wrona

Uwaga! Ważne

Turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników

Informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin,
ogłosiła nabór wniosków na wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla
dzieci rolników urodzonych w latach 2002-2010.
Termin składania wniosków upływa w dniu 12.05.2017 roku. Szczegółowe informację dostępne są na stronie internetowej http://www.krus.
gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

Uwaga! Od 1 września 2017r.
Gmina Polanów planuje
uruchomienie żłobka.

Żłobek

Ważne telefony
Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często
w sytuacjach zagrożenia
nie wiemy jak się zachować
i jak pomóc osobie, która
potrzebuje tej pomocy.
Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i
umiejętności. Należy więc
wprowadzać do przedszkoli
tematykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci często nie
posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu
należy już od najmłodszych
lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji,

gdy ktoś potrzebuje naszej
pomocy.
8 grudnia 2016r., dzieci z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie wzięły udział
w pierwszym spotkaniu
dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził dr Marek
Stachowicz, dyrektor ZOZ
Polanów. Podczas zorganizowanego w grupach
spotkania dzieci poznały
procedury zachowania się
w sytuacjach zagrożenia życia m.in. takie jak w czasie
zauważenia dymu i ognia,
w czasie spotkania ze złym
psem wiele innych niebezpiecznych sytuacji.
Spotkanie miało na celu

kształtowanie pozytywnych istotnej wiedzy. Po tej lekcji
i bezpiecznych postaw oraz dzieci już wiedzą, na czym
zapoznanie dzieci z pod- polega ich rola w sytuacji,
stawowymi czynnościami kiedy trzeba komuś pomóc.
ratowniczymi w przypadku Przedszkolaki z ciekawością
nieobecności osób doro- i niecierpliwością czekają
słych. Była to doskonała na kolejne spotkanie z doklekcja – połączenie zabawy torem Markiem Stachowiz przekazywaniem jakże czem.

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

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
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Szkolne sprawy

Polanów 2017

Młodzież zapobiega pożarom

Zuzanna Stankiewicz
i Adrian Kaszubowski to
zwycięzcy gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem: "Młodzież zapobiega
pożarom".
Patronat nad przebiegiem turnieju sprawowała Ochotnicza
Straż Pożarna w Polanowie.
Zakres tematyczny turnieju
obejmował: tradycję i historię
straży pożarnych, umiejętności
i przepisy z zakresu ochrony
ludności, ekologii i ratownictwa,
organizację i zadania ochrony
przeciwpożarowej, organizację
i zadania OSP oraz ich Związku, przyczyny oraz okoliczno-

ści powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizację i
prowadzenie akcji ratowniczej,
sprzęt ratowniczo - gaśniczy,
instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe, zasady ewakuacji
ludzi i mienia z pomieszczeń na
wypadek pożaru, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
Uczniowie szkół z Polanowa,
Bukowa i Żydowa walczyli o
pierwsze miejsce w trzech kategoriach wiekowych.
Dodatkową atrakcją były zajęcia prowadzone przez strażaków z Polanowa, podczas
których zapoznała się z nowoczesnym wyposażeniem wozu
ratownictwa drogowego.

www.polanow.pl

Polanowskie Granie

Warsztaty
Teatralne
z „Revelem”

I Warsztaty TeatralnoDramowe, przeprowadził w Domu Kultury w
Polanowie koszaliński
Teatr Stop.

Wyniki uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie (startowali w dwóch kategoriach):
Grupa gimnazjum: I miejsce - Zuzanna Stankiewicz 1 B, II miejsce - Paulina Piątkowska 1 B, III miejsce - Jakub
Czajkowski 3 D.
Grupa liceum: I miejsce - Adrian Kaszubowski 3 LO, II miejsce - Daniel Stasiak 2 LO.

Zapasy
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W zajęciach wzięli udział
młodzi aktorzy z grupy
„Revel” działającej przy
Szkole Podstawowej w
Polanowie. Poprowadził
je zaprzyjaźniony z grupą
aktor, Mirosław Gliniecki.
Mimo początkowych wątpliwości i tremy, uczniowie bawili się świetnie.

Nauczyli się między innymi panowania nad
emocjami podczas przedstawienia, nawiązywania
kontaktu z widzem oraz
zagospodarowania przestrzeni na scenie. Efektem
pracy na warsztatach był
spektakl
zatytułowany
„Polanowskie granie”, wystawiony dla licznie zgromadzonej
publiczności,
która nagrodziła młodych
aktorów owacją na stojąco.
(r)

Polanów

Walczyli o Puchar Burmistrza Trzymaj Formę 2017 –

Moje Drugie Śniadanie
Drugie śniadanie to jedno
z najbardziej zaniedbywanych dań w ciągu dnia!

Uczestnicy zawodów
W czwartek 23 lutego w
Hali Widowiskowo-Sportowej w Polanowie odbył
się Turniej Zapaśniczy
o Puchar Burmistrza
Polanowa dla młodych
pasjonatów tej dyscypliny
sportowej. Gospodarzem
zawodów była drużyna
UKS GRAD Polanów.

NIK Rosnowo oraz ZKS
Koszalin. Każda drużyna
wystawiła do turnieju dziesięciu zawodników.
Zgromadzeni na trybunach
kibice obejrzeli łącznie 58
walk w ramach meczów.
W ostatecznej klasyfikacji
triumfował ZKS Koszalin.
Drużyny otrzymały Puchary
Burmistrza Polanowa, zaPonadto udział w turnieju wodników medalami udekowzięły zespoły Gimsport rowali zastępca burmistrza
Międzyzdroje, UKS LOT- Polanowa, Piotr Górniak,

wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej, Józefem
Wilkiem.
Ufundowaną przez starostę
powiatu statuetkę najlepszego zawodnika otrzymała Kornelia Jachimowska
(UKS LOTNIK Rosnowo).
Ponadto przyznano ufundowaną przez burmistrza Polanowa statuetkę najlepszego
zapaśnika gminy Polanów.
Otrzymał ją Mateusz Mentel.

Najczęściej jemy skromne
śniadanie i już po kilku godzinach jesteśmy głodni.
W tej porze najczęściej sięgamy słodkie bułki czy wafelki zamiast zdrowego, porządnego posiłku.
Kanapki to najszybszy, najtańszy i najprostszy sposób
na pełnowartościowe śniadanie - o ile tylko dobrze je
skomponujemy.
Przez trzy dni, na początku
marca, uczniowie Zespołu
Szkół Publicznych w Polanowie w ramach projektu
"Trzymaj formę" na stołówce szkolnej przygotowywali
pyszne drugie śniadanie z
warzyw, wędlin, jajek, innych zdrowych produktów
i owoców, które później ze
smakiem wszyscy razem
zjedli.
Tekst i foto: ZSP Polanów

Propozycje na zestaw śniadaniowy:

• Pieczywo żytnie/razowe/wieloziarniste + szynka z piersi kurczaka/indyka + sałata, pomidor, papryka,
• pieczywo żytnie/razowe/wieloziarniste + ugotowane na twardo
jajko + rzodkiewka
• pieczywo żytnie/razowe/wieloziarniste + twarożek własnej
roboty (pół kostki półtłustego twarogu + 2-3 łyżki jogurtu greckiego, sól, pieprz, pokrojona na drobno cebula + rzodkiewka
...do tego jakiś owoc i oczywiście butelka wody niegazowanej.
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Sport

www.polanow.pl

Szachy

Badminton

Dobry występ
w Suwałkach
W Suwałkach odbyły się
zawody z cyklu Grand Prix
Polski Juniorów i Młodzików w Badmintona.

W zawodach udział wzięło 135
zawodniczek i zawodników reprezentujący kluby z różnych
stron Polski oraz badmintoniisci z klubów z Łotwy i Białorusi. Turniej został rozegrany
systemem grupowo-pucharowym i stał na wysokim poziomie. ZKB „Maced” Polanów
reprezentowali w juniorach:
Nikodem Ratkowski oraz w
młodzikach: Michalina Prendecka, Amelia Gryguła, Maciej
Kruszyński i Filip Prendecki.
Najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Nikodem Ratkowski, który w grze
mieszanej w parze z Paulą
Roman z UKS OSiR „Badminton” Sławno uplasował na
bardzo dobrym IV miejscu jeśli przegrał mecz z partnerką to
byli to reprezentanci Polski. W
grze pojedynczej nasz zawodnik także zajął bardzo dobre
IX miejsce. Młodziki spisali
się słabiej ale w stosunku do
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turnieju podobnej rangi, który
odbył się w Zielonce w październiku ubiegłego roku jest
pewna poprawa i oby tak dalej.
W młodzikach zajęliśmy miejsca w środku stawki: gra pojedyncza młodziczek: Michalina
Prendecka i Amelia Gryguła
XVII miejsca, gra pojedyncza
młodzików: Maciej Kruszyński XVII miejsce, Filip Prendecki XXXIII miejsce, gra
podwójna młodziczek: Amelia
Gryguła - Michalina Prendecka XI miejsce, gra podwójna
młodzików: Maciej Kruszyński - Filip Prendecki XV miejsce, gra mieszana młodzików:
Maciej Kruszyński - Amelia
Gryguła XVII miejsce. Wyjazd
zawodników z Polanowa na
turniej tej rangi był pierwszym
z dwóch zaplanowanych turniejów w których nasi zawodnicy mieli zagrać jak najwięcej
meczów na bardzo wysokim
poziomie żeby się przekonać
na ile trzeba mocno popracować na treningach, żeby znaleźć się w czołówce badmintonowej kraju. (AL)

XI Drużynowy Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Koszalińskiego 2017

Wyjątkowo dużo zawodników
wzięło udział w XI Drużynowym Turnieju Szachowym
o Puchar Starosty Koszalińskiego.
Zawody zorganizowane przez
UKS "GRAD" w Polanowie
rozegrano w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie.
W zmaganiach wzięło udział

19 zespołów ze Sławna, Sławska, Lejkowa, Szczeglina, Kołobrzegu, Rosnowa, Wyszewa,
Rosochy, Jacinek, Rzeczycy
oraz oczywiście z Polanowa - w
sumie 56 zawodników i zawodniczek.
Turniej sędziował pan Tomasz
Kawalec.
Zwyciężył zespół ze Sławna
przed Szczeglinem i kolejną

drużyną ze Sławna. Na szóstym
miejscu uplasowała się najlepsza drużyna z Polanowa (Piotr
Wąsik, Alan Belka, Sebastian
Wlaźlak).
Indywidualnie najlepszy był
Paweł Ałkowski ze Szczeglina,
który zdobył komplet 7 punktów.
W kategorii do lat 18 najlepszy
wynik osiągnął Mateusz Knap, a
w kategorii do lat 12 Jakub Kar-

czyński - obaj z Zespołu Szkół w
Sławsku.
Zawodnicy ci otrzymali statuetki
ufundowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą. Nagrody
zakupione zostały przez organizatora turnieju - UKS GRAD
w Polanowie, dzięki wsparciu
sponsorów: Gminy Polanów,
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Zespół dziewcząt z Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Polanowie wziął udział w Gimnazjadzie Powiatowej w piłce
ręcznej. Poza nimi uczestniczyły w nim drużyny z Mielna,
Sianowa i Dąbrowy. Dziewczęta z Polanowa zajęły II miejsce,
pokonując rywalki z Sianowa
oraz z Dąbrowy. Niestety uległy gospodyniom turnieju – zespołowi z Mielna.

Wielkie gratulacje dla dziewcząt za wspaniałą walkę i godne
reprezentowanie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie!

Piłka Ręczna: Wicemistrzynie z Gimnazjum

autor: Edyta Knitter

Klasyfikacja końcowa:

I m. - Gimnazjum Mielno
II m. - Gimnazjum Polanów
III m. - Gimnazjum Dąbrowa
IV m - Gimnazjum Sianów

Skład drużyny ZSP w Polanowie:
Reichel Oliwia 3 d
Kocięcka Daria 2 a
Białowąs Eliza 3 d
Walencik Paulina 2 a
Pilarska Adriana 3 d
Łysko Patrycja 2 a
Kaliniewicz Zuzanna 3 d
Prendecka Michalina 2 a
Mazur Wiktoria 3 d
Kumar Wiktoria 2 a
Ragan Dominika 3 d
Ziemiańska Aleksandra 2 a
Olejarczyk Karolina 3 d
Kisiel Klaudia 2 a
Wojciechowska Wiktoria 2 a Gafka Sandra 2 a

Piłka Nożna

Gryf Polanów rozpoczął rundę wiosenną

Najciekawszym spotkaniem
rozegranym przez zawodników Gryfa Polanów po wznowieniu rundy wiosennej było
starcie na własnym terenie z
faworyzowanym Bałtykiem
Koszalin, które miało miejsce
18 marca.

Pomimo dobrej postawy zawodników polanowskiej drużyny, po ostatnim gwizdku z
trzech punktów cieszyli się goście. Mecz zakończył się wynikiem 0-2.
Obie bramki padły w drugiej
połowie. W 62. minucie bramkarza Gryfa pokonał Adrian
Kwiatkowski, a wynik ustalił
w 89. minucie Konrad Romańczyk, który jeszcze jesienią

reprezentował barwy polanowskiej drużyny.
Chwilę przed pierwszym trafieniem na murawie miała miejsce
kontrowersyjna sytuacja, kiedy jeden z zawodników gości
zagrał piłkę ręką we własnym
polu karnym. Sędzia nie zdecydował się jednak na podyktowanie „jedenastki”.
Interesujący był również mecz
z Arkadią Malechowo w Polanowie, który odbył się 1
kwietnia w ramach 21 kolejki. Gryf odniósł przekonujące
zwycięstwo 4-0 nad rywalami,
wygrywając po raz pierwszy w
rundzie wiosennej. Bramki dla
polanowskiej drużyny zdobyli:
Błażej Banasik, Adrian Telus
(dwie) oraz Marcin Chyła.

Fragment spotkania z Arkadią Malechowo (4:0 dla Gryfa)
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