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Sprawozdanie z działalności lodowiska „Biały Orlik” umiejscowionego
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, ulica Stefana Batorego 15
w okresie od 13 stycznia do 5 marca 2018 r.
W okresie od 13 stycznia do 5 marca br. przy Szkole Podstawowej nr
2 w Plotach funkcjonowało lodowisko „Biały Orlik’’. Administratorem
oraz podmiotem obsługującym obiekt była Szkoła. Do koordynowania
działania obiektu zatrudniono dwóch instruktorów z uprawnieniami (p.
Agnieszka Kraszewska i p. Józef Andrzejewski), posiadąjącymi odpowiednie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz konserwatora.
Lodowisko zostało uruchomione 13 stycznia 2018 r, po wcześniejszym odbiorze technicznym oraz właściwym przygotowaniu. Ze względów bezpieczeństwa wyposażone było w przepisowe kaski oraz kilkanaście par łyżew do dyspozycji korzystających.
W okresie ferii zimowych lodowisko było czynne od godz 13.00 do
godz 20.00 a a poza tym okresem od 16.00 do 20.00. Zainteresowanie
aktywnym spędzaniem wolnego czasu było duże.
Według zeszytu odwiedzin z lodowiska skorzystało ponad 1300
osób, co podkreśla celowość działania obiektu i uruchomienia go
w przyszłości.
Dyrektor SP nr 2 w Płotach
mgr Szymon Klimko
Pismo Społeczno - Kulturalne
Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach. Redaktor naczelny: Stanisław Razmus
Adres redakcji: 72-310 Płoty, ul. Kościuszki 7, tel. 91 38 51 301, 601 059 916 gazetaplotowska@interia.pl,
Druk:Drukarnia Laser - Graf, Płock, Współpraca: ECHOmedia.info Gryfice Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów i zmiany tytułów
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We wtorek 27 lutego w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się kolejna XLI Sesja Rady Miejskiej w Płotach
W części legislacyjnej radni uchwalili zmiany w Lokalnym Planie Rewitalizacji Gminy Płoty na lata 2017-2023, zatwierdzili Plan Odnowy Miejscowości Czarne na lata 2018-2023 oraz przyjęli Gminny Program Opieki nad
Zabytkami na lata 2018-2022. Przy tej okazji warto dodać, że inwentaryzacja
przeprowadzona w trakcie przygotowań tej uchwały wykazała, żena terenie
gminy Płoty, znajduje się około 500 obiektów zabytkowych.
Jeżeli mowa o zabytkach, to podjęto też uchwałę dotyczącą przekazania dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Płoty w wysokości 5,5
tys. złotych przeznaczone zostanie na remont kilku zamkowych pomieszczeń.
Wielu mieszkańców zainteresuje też uchwała wprowadzająca możliwość
wykonywania płatności w urzędzie kartą płatniczą. To udogodnienie powinno
zacząć funkcjonować na przełomie marca i kwietnia.
W trakcie sesji nie zaprakło też miłego akcentu. Pani Anna Buchholc Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Pasja” w Płotach w ub. roku w
listopadizie uchonorowana została nagrodą w uznaniu zaangażowania w organizację 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Krajobraz dziedzictwa – dzidzictwo krajobrazu organizowanego przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się pod koniec listopada ub.
roku w Opolu a nagroda teraz dotarła do Płotów i w trakcie sesji odbyło się
oficjalne wręczenie nagrody naszej laureatce.

Koncerty „Dla Niepodległej”

Cykl koncertów „Dla Niepodległej” to inicjatywa Domu
Kultury w Płotach poświęcona 100 rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Do udziału w cyklu zapraszani
są uznani, z dorobkiem artystycznym, ale lokalni artyści.
Pierwszym z cyklu koncertem był klimatyczny, nastrojowy i
bardzo kameralny koncert Ramony Rey oraz Tomka Skierczyńskiego który odbył się w sobotę 24 lutego w sali Domu Kultury
w Płotach.
Wypełniajaca salę publiczność bardzo ciepło przyjęła występ
pochodzącej z Gryfic Ramony Rey i dobrze znanego w Płotach
Tomka Skierczyńskiego.
Nie mogło zabraknąć też serdecznych gratulacji, autografów i
zainteresowania zakupem najnowszego albumu.
Na kolejny koncert „Dla Niepodległej” zapraszamy już 16 marca o godz 19.00 – oczywiście do płotowskiego Domu Kultury.
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MGOKiS w Płotach jako organizator gminnego Finału WOŚP, pragnie serdecznie podziękować za pomoc i zaangażowanie w organizację wydarzenia sponsorom, darczyńcom, wolontariuszom, a także wszystkim realizatorom tegorocznego programu
artystycznego.
W tym roku Finał WOŚP współtworzyli:
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Klub Karate Kyokushin w Płotach
OSP Płoty
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z mażoretkami
Grupa taneczna „Mamba” i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
P. Małgorzata Zaborowska – Szkoła „Be Fit”
Zespół DayDream
Zespół Time To Express
Zespół Curcuma
P. Szymon Kecler – bieg „Policz się z cukrzycą”
P. Katarzyna Radomska - Szkoła Tańca „Iskra” ze Świdwina
Dom Kultury w Płotach
Restauracja Rega Arena
Apteka Rodzinna w Płotach państwa Drużyńskich przekazując m.in. pudełko niespodziankę i portfel z bursztynem
LKS Polonia Płoty przekazując autograf Kamila Grosickiego, klubowe gadżety oraz wsparcie gastronomiczne w postaci
ciasta
Sołectwo Słudwia i Sołectwo Czarne ofiarując prace rękodzielnicze
Zakład Karny w Nowogardzie - Oddział Zewnętrzny w Płotach przekazując na licytacje rękodzieło osadzonych, m.in. statek,
łabędzia czy latarnię morską wykonane z papieru
Pan Arkadiusz Janik, właściciel firmy AREX w Płotach, oferując bony na usługi swojej firmy, tj. odgrzybianie klimatyzacji i
wymianę opon
Pani Elżbieta Janik oferując spacer na koniu i zwiedzanie stajni w Resku
Pani Barbara Rydzak ze Sklepu Wielobranżowego Waber oferując bieżnik na licytację
Pani Natalia Białek przekazując dwa vouchery na usługi w swoim salonie tatuażu Mobilne Usługi Tatuażu Artystycznego i
Projektowania Wzoru
Pani Anna Piszczek oferując dwa vouchery na stylizację paznokci w swoim salonie Studio Urody i Wizażu „Moje 5 Minut”
Firma Lodos z Nowogardu przekazując liczne gadżety i sprzęty kuchenne
Szkoła Podstawowa w Mechowie dostarczając liczne wypieki cukiernicze
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie przygotowując stoisko ze stroikami zimowymi
Szkoły Podstawowe Nr 1 i 2 w Płotach oraz Szkoła Podstawowa w Modlimowie pomagając nam w organizacji i realizacji
Finału dzięki wolontariuszom
Pan Artur Kallas prezentując swoje usługi kamieniarskie i oddając w ten sposób na cele licytacji serduszko WOŚP
Polski Związek Wędkarski AMUR w Płotach przekazując drugie serduszko WOŚP i chroniąc wolontariuszy podczas
kwestowania
Zajazd Restauracja EUROPA w Modlimowie pana Waldemara Bogoniowskiego, Restauracja Marysieńka w Lisowie pana
Stefana Jakubowskiego, Restauracja Zagroda Pana Ernesta Ciupiaka oraz Pizzeria Pana Macieja Kucharczuka przekazując
swoje wsparcie gastronomiczne
Pan Laszlo Heluszko będąc fundatorem artykułów gastronomicznych
Dom Pomocy Społecznej w Resku przekazując swoje rękodzieła, m.in. kompozycje papierowe
Nadleśnictwo w Resku, firma „Modrzew” panów Przedaszka i Lewandowskiego, Firma Trans p. Wojciecha Wawrzyniaka
oraz Ferma Drobiu Kurczak p. Piotra Teodorowicza przekazując swoje wsparcie finansowe na cele fundacji WOŚP
Sklep Wielobranżowy reprezentowany przez państwa Kucharczyków przekazując bon podarunkowy do wykorzystania w
ich sklepie oraz przekazując wisiorek i łańcuszek
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach przekazuje na licytację płytę Budki Suflera z podpisem Jurka Owsiaka
Pan Wiktor Piątkiewicz prowadzący Klub Miłośników Klocków LEGO przygotowując wystawę tych klocków
Fundacja WOŚPU przekazuje swoje gadżety, m.in. koszulki, kalendarze czy plecaki
Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział Płoty, oferując ciekawe upominki i pomagając w realizacji finału
Gmina Płoty fundując dowóz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mechowie
Rada Miejska w Płotach za tort dla wolontariuszy,
Pan Krzysztof Bajkowski oferując samochód do pokazu OSP Płoty.
Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!
									
Dyrektor MGOKiS
									
Mirosław Kolanica
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Fajnie być przedszkolakiem...

Karnawałowa Dyskoteka w Rega Arenie

Chcemy aby przedszkolaki z naszej placówki umiały dbać o swoje
zdrowie i bezpieczeństwo. W związku z tym uczymy je tego w codziennych sytuacjach, ale też podczas spotkań z osobami, dla których pomoc innym jest powołaniem i pracą. Dlatego też 29.01.2018r
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej z Płot.
Dzieci po raz kolejny miały okazję utrwalić sobie numery telefonów
alarmowych, poznać sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia
i zdobyć wiedzę na temat pracy strażaków. Spotkanie było bardzo
ciekawe i dzieci z zainteresowaniem brały w nim udział.
Zdrowie i bezpieczeństwo to również codzienna dbałość o
nasze ciała. W poniedziałek, 05.02.2018r nasi wychowankowie
spotkali się z panią fizjoterapeutką. Miały możliwość poznania
budowy kręgosłupa oraz uświadomienia sobie, jak ważne jest
dbanie o jego prawidłowy rozwój. Dowiedziały się, jak mogą
uniknąć wad postawy i jak ważną rolę pełni w ich życiu ruch,
chociażby jazda na rowerze.
Po spotkaniu dzieci z oddziału przedszkolnego w Lisowie udały
się z wizytą do Urzędu Pocztowego w Płotach. Dzięki uprzejmości
pracowników poznały ich pracę od strony niedostępnej klientom.
Miały też okazję wysłać własnoręcznie wykonane walentynki i
samodzielnie postawić pieczątki na znaczkach. Na koniec wizyty
otrzymały w prezencie kartki wielkanocne oraz baloniki.
Chociaż w przedszkolu na co dzień nie jada się słodyczy, to czasami są wyjątki od tej zasady. Takim właśnie wyjątkowym dniem
był Tłusty Czwartek. Dzieci z grupy pani Iwony Batkiewicz oraz
Lisowa pałaszowały tego dnia przepyszne pączki.
Z kolei 14 lutego grupa 5,6- latków postanowiła okazać sobie
wzajemną sympatię za pomocą odpowiedniego kształtem tortu.
15 lutego gościliśmy grupę teatralną, która przedstawiła sztukę pt. ”Przygody Koziołka Matołka”. Dzieci oglądały ją z ciekawością i zainteresowaniem, tym bardziej, że w kilku momentach
były proszone o udział w przedstawieniu.
Dla grupy pięciolatków pani Iwony Sobczak nie był to jeszcze
koniec atrakcji. Tego samego dnia bowiem odbyło się w tej grupie
spotkanie z górnikiem, panem Andrzejem Sekulą, który w przepięknym stroju opowiedział im o swojej pracy.
Katarzyna Chojdęgo

W sobotę, 3 lutego na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach odbyła się Karnawałowa Dyskoteka dla dzieci
i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z terenu Gminy Płoty.
Podczas zabawy, uczestnicy brali udział w konkursach,
loterii i specjalnych zadaniach. Dla uczestników zabawy organizatorzy przygotowali różne dodatkowe atrakcje, jak np.
tort karnawałowy.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Gminy Płoty, młodzi
uczestnicy zabawy z terenu gminy mieli zapewniony dojazd
autobusem na wydarzenie.
Królem Karnawałowego Parkietu Rega Areny 2018 został
Oskar Szwamber, Królową Parkietu Karnawałowego Regi
Areny 2018 została Aleksandra Łosiewicz.
Humory dopisały i wszyscy bawili się wspaniale.
Emil Kempisty

Nr 2 (296) 2018

5

To warto przeczytać - zapowiedzi wydawnicze Biblioteki Publicznej w Płotach
Łukasz Orbitowski

Exodus

Pija Lindebbaum

Oto historia o ucieczce i tym,
jakie znaczenie w naszym życiu może odgrywać. „Exodus” to
książka pełna przemyśleń na podstawie życia i decyzji głównego
bohatera.
Janek pewnego dnia postanowił wybrać z banku wszystkie
oszczędności, pozbyć się telefonu
i wszystkiego, co miał oraz wsiąść
w pierwszy lepszy pociąg. Trafia
do Berlina, a następnie Lublany, wszędzie zostając na chwilę i
nie przywiązując wagi do niczego. Powoli dowiadujemy się, co
skłoniło go do takiej decyzji i jak wygląda przeszłość bohatera, od
której uparcie ucieka. Na jaw wychodzą fakty, które nie zmrożą
nam krwi w żyłach, ale pozwolą na zastanowienie się, czy i my nie
zmagamy się z podobnymi kwestiami na co dzień. Droga, jaka została podjęta obarczona jest przez bohatera wielkim cierpieniem
i smutkiem. Ucieczka ma dla niego wiele znaczeń, ale z pewnością
nie jest to bezmyślne oddalanie się od problemów. Tak naprawdę
Janek nie pozwala sobie na to, aby zapomnieć. Wciąż rozdrapuje
rany i próbuje poukładać życie i wyjaśnić sobie, co tak naprawdę
robił źle.
„Exodus” to niezwykle głęboka i metaforyczna opowieść,
pełna przemyśleń filozoficznych przedstawionych jednak w
prostym, przystępnym dla nas języku. Większość spraw, jakie
nękają bohatera przytrafiają się również i nam. Może zdarzają
się chwile, kiedy chciałbyś w końcu uciec od wszystkiego? Rzucić pracę, dom, chociaż na jeden dzień i przemyśleć jeszcze raz
decyzję? Ucieczka wcale nie musi być takim złym rozwiązaniem.
To również sposób zapewniający dystans od codziennego życia
i pozwalający na ponowne przeanalizowanie go. Nie przyniesie
rozwiązania, gotowej odpowiedzi ani nie może trwać wiecznie.
Wie to również Janek, który każdego dnia stara się dopasować
kolejny element do wielkiej układanki zwanej przeszłością.
Łukasz Orbitowski jest polskim redaktorem, publicystą oraz
przede wszystkim pisarzem. Zadebiutował w dziale fantastyki
w 2001 roku w miesięczniku „Science Fiction”. Tworzy współ-

Pobawimy się?

Tola siedzi w domu i wycina
swoimi nowymi nożyczkami.
Nagle ktoś puka do drzwi tarasu.
O nie, tylko nie Benia! – myśli Tola.
– Cześć, pobawimy się? –
mówi Benia. Benia chce pokazać Toli zwierzęta, które
mieszkają pod kamieniem.
Na pewno zmyśla, podejrzewa Tola. I w dodatku przyszła w spodniach przeciwdeszczowych, chociaż nie pada. Tola zatrzaskuje jej drzwi
przed nosem.
Ale Benia wraca.
– Pobawimy się?
Dwoje dzieci, z których każde inaczej odczuwa potrzebę bycia
z kimś i bycia samemu. Jedno spędza cały czas na dworze, drugie
zamyka się w domu. Czy potrafią się spotkać? Czy mimo wszystko potrafią się razem bawić, wykraczając poza granice swojego
świata, tego co znane i oswojone?
Po raz kolejny Pija Lindenbaum udowadnia, że posiada genialny zmysł dostrzegania dziecięcych emocji wszelkiego kalibru i
relacji zachodzących w dziecięcym świecie. I co równie ważne –
potrafi o nich prawdziwie i przekonująco opowiedzieć zarówno
słowem, jak i obrazem.
źródło: http://www.zakamarki.pl/index.php/pobawimy-sie.html?dir=asc&order=a
czesne horrory, których akcja często miesza się z magicznymi
elementami. Niektóre z jego pozycji to między innymi: „Święty
Wrocław”, „Prezes i Kreska. Jak koty tłumaczą sobie świat”, „Przeciwko wszystkim”, „Tancerz” oraz „Tracę ciepło”.
źródło: http://www.taniaksiazka.pl/exodus-lukasz-orbitowski-p-947788.html?gclid

ZAPISZ DZIECKO DO BIBLIOTEKI, NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE
W Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Płotach trwa akcja: „Zapisz dziecko do biblioteki, nigdy
nie jest za wcześnie”
która jest adresowana szczególnie do rodziców dzieci najmłodszych.
Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Jest na to sposób - CZYTAJMY DZIECIOM
..............................................

INTERNET DLA WSZYSTKICH
W Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Płotach Internet dostępny jest BEZPŁATNIE
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Zabawa karnawałowo – walentynkowa w Szkole Podstawowej w Mechowie

9 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Mechowie odbyła się
zabawa karnawałowo – walentynkowa, której organizatorem był
Samorząd Uczniowski z Panią Ewą Polniak, jako opiekunem SU,
na czele. Na początku zabawy przedstawicielki SU powitały rodziców, nauczycieli, gości i wszystkich pozostałych uczestników
zabawy. Po króciutkim wstępie ogłoszono dwa konkursy: na najciekawsze przebranie oraz – mający się rozstrzygnąć pod koniec
zabawy – konkurs na Króla i Królową balu. Następnie rozpoczęły
się tańce w rytmie muzyki, o którą zadbał DJ Pepe. W tanecznym
kółeczku osób przebranych można było zaobserwować księżniczki, Zorro, rycerza, króla, motylki, babcie, Avatara, a także wiele innych. O liczbie osób przebranych świadczyć może fakt, iż należało utworzyć dwa kółeczka – młodszych i starszych uczniów,
gdyż do jednego wszyscy by się nie pomieścili. Trzyosobowe
jury bacznie obserwowało tańczących i przyznało trzy pierwsze
miejsca. Następnie zwycięzcom wręczono nagrody, a wszystkim
przebranym – drobne upominki – w nagrodę za ich trud.
Parkiet nie pustoszał nawet na chwilę, chyba że przy mikrofonie pojawiła się prowadząca konkursy Pani Monika Szymańska –
Kamińska. Najmłodsi bawili się w „walentynkowe zgadywanki”,
starsi gimnastykowali się podczas zabawy sprawnościowej. Na
koniec ogłoszono wyniki konkursu na Króla i Królową zabawy.
Jak co roku pary królewskie były dwie: w kl. 0 – III: Milenka i Michał, w kl. IV – VI: Ania i Jakub.
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Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom zmagań nagrody zapewnił Samorząd Uczniowski. Organizatorzy zadbali też o słodki
poczęstunek oraz wodę i soki. Mamy uczniów pomogły w organizacji zabawy i upiekły przepyszne ciasta. Za wsparcie i pomoc
Drogim Mamom serdecznie dziękujemy.Zabawę zakończyła piosenka „To już jest koniec”. Uczniowie niezbyt byli zadowoleni z
faktu, że już muszą opuszczać mury szkoły. Słychać było zdziwione: „Już koniec?”. Przy świetnej muzyce i dobrym towarzystwie
czas leci zdumiewająco szybko.
M.Sz.
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w naszym obiektywie...
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artystycznie w domu kultury...
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wicentego Witosa w Płotach...
Nowa pracownia komputerowa już w szkole

Sobota i niedziela była dla nich bardzo pracowita

W poniedziałek 19 lutego zostało dostarczone wyposażenie do pracowni lokalnych sieci komputerowych i systemów
operacyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach. Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektu „Nowe kwalifikacje i umiejętności – gwarancją sukcesu
edukacji w Powiecie Gryfickim”.
Nowy sprzęt obejmuje: 14 nowych zestawów komputerowych, komputer typu serwer RACK, programowalne przełączniki, routery, elementy okablowania strukturalnego, testery i dodatkowe elementy zestawu komputerowego (dyski
twarde, karty sieciowe i graficzne). Wszystko można zobaczyć na zdjęciach.
W dniu dzisiejszym uczniowie przygotowywali sprzęt do
użytkowania.
W takich warunkach można się uczyć i dobrze przygotować do egzaminu zawodowego.

W dniach 24 i 25 lutego odbył się kurs obsługi kasy fiskalnej prowadzony przez szkoleniowców z Ośrodka Szkolenia i Rozwoju Kadr Denar w Bydgoszczy. Jest to kolejny kurs,
który odbył się w ramach projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności - gwarancją sukcesu edukacji w Powiecie Gryfickim.
Celem szkolenia było opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej. „Oswojenie” z zagadnieniami związanymi z kasami fiskalnymi oraz praktyczna nauka obsługi
różnego rodzaju kas fiskalnych okazała się dla niektórych
nie lada wyzwaniem

10
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej nr1 w Płotach...

WF na lodowisku
Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak w ubiegłym roku,
mają możliwość w okresie zimowym doskonalenia swoich
umiejętności łyżwiarskich i aktywnego spędzania czasu w
ramach lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia na lodowisku
stanowią nie lada atrakcję i uczniowie chętnie w nich uczestniczą.
Sprawiają one wiele radości nawet tym uczniom, którzy nie
przepadają za ćwiczeniami fizycznymi.
Na lodowisku im weselej, tym lepiej. Był berek, nauka jazdy
na łyżwach przy bandzie, mogliśmy obserwować wzloty i
upadki nowicjuszy, a także podziwiać kunszt zaawansowanych
łyżwiarzy, którzy samodzielnie pokonywali kolejne kółka.
Zabawa na łyżwach jest przede wszystkim zachętą
do aktywnego spędzania czasu wolnego. Takie lekcje
wszystkim bardzo się podobają i tylko szkoda, że lodowisko
nie jest czynne cały rok!
A.K
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Walentynki

Walentynki są świętem zakochanych i zaprzyjaźnionych. To
ciekawy sposób na rozgrzanie serc w czasie zimy i wzmocnienie
przyjaźni. Szczególny dzień, na który warto starannie przygotować
coś wyjątkowego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z
opiekunami przystroił całą szkołę czerwonymi balonowymi
sercami oraz zorganizował „pocztę walentynową”. Uczniowie
do specjalnej skrzynki mogli wrzucać sympatyczne, serdeczne
liściki i kartki do swoich sympatii, koleżanek i kolegów.
W przeddzień Walentynek - 13 lutego wzięliśmy udział w apelu
przygotowanym przez klasę IIId wraz z wychowawcą, w trakcie
którego odbyła się prezentacja słowno-muzyczna, były wiersze,
scenki oraz piękne piosenki o miłości w wykonaniu szkolnego
zespołu „Malinki”. (zdjęcia)
Nasi najmłodsi uczniowie- pierwszoklasiści również uroczyście
świętowali tego dnia. (zdjęcia)
K.Z
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Uczymy się jak udzielać pierwszej pomocy
13 lutego pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyły w spotkaniu ze strażakiem. Poznały tajniki pracy tych
wspaniałych ludzi. Uczniowie doskonale wiedzieli jakie są numery alarmowe i co należy mówić jeśli dzwoni się po pomoc.
Pan strażak pokazał im jak należy udzielać pierwszej pomocy, a
później oni sami trenowali na fantomie. Okazało się, że nie jest
to takie trudne, a często ratuje życie innym. Nawet jedna z pań
wychowawczyń spróbowała reanimacji. Być może ktoś z nas w
przyszłości zostanie strażakiem?
E. Niewiadomska

KRAJOWE STOWARZYSZENIE CENTRÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW
ZBOŻOWYCH
oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych

Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych
(lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu 23 marca 2018 r. w piątek o godz. 1000
w Hali Sportowej w PŁOTACH ul. Koszalińska 2a
rozpocznie się kurs dla kombajnistów.
Odpłatność:
- 500 zł. kombajn zbożowy;
- 100 zł. kombajn zielonkowy;
- 100 zł prasy wysokiego stopnia zgniotu oraz urządzenia do paletyzowania bel;
Warunki zapisania się na kurs:
1) ukończone 16 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.
Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych
operatora kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po
drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.
Nr kontaktowy: 58 683 76 12; 695 999 723; 517 856 236;
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Zabawa karnawałowa

06.02.2017r. odbyła się dyskoteka organizowana przez Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płotach. To już drugi raz uczniowie naszej szkoły spotkali się na Hali Rega Arena na
wspólnej zabawie. Rozrywkom nie było końca. Uczniowie wzięli
udział w różnych konkursach m.in. tańcu z balonami czy tańcu na
gazecie. Pod koniec wybrano króla i królową zabawy czyli Filipa
Szajnowskiego z klasy IIIc i Karinę Toczko z IIIa.
K.Z
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Przygotowania Polonii do rundy wiosennej sezonu 2017/2018

Polonia Płoty przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęła 9 stycznia. W tym okresie swoje treningi rozpoczęły drużyny:
seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików a drużyna
skrzatów i żaków przystąpiła do treningów po feriach 31 stycznia.
Seniorska kadra piłkarzy Polonii na półmetku rozgrywek plasuje się na 5 miejscu w ligowej tabeli. Celem drużyny, który przyjęto
przed rozpoczęciem sezonu było (jest) zajęcie miejsca w pierwszej piątce ligowej tabeli. Po rundzie jesiennej śmiało można uznać
iż ten plan został wykonany w 100 %.   Do rundy rewanżowej,
podopieczni grającego trenera Pawła Przybysławskiego , przygotowywali się trenując dwa lub trzy razy w tygodniu i rozgrywali
mecze sparingowe: były to zajęcia głównie przeprowadzone na
boisku ze sztuczną nawierzchnią, oraz treningi w hali sportowej.
Średnio w zajęciach treningowych bierze udział ok 17-18 zawodników. Drużyna odbyła tygodniowy obóz szkoleniowy, w którym
wzięli również udział wyróżniający się zawodnicy drużyny juniorów i trampkarzy. Zespół zasiliło dwóch nowych zawodników,
na zasadzie transferu definitywnego przybył: boczny pomocnik
lub napastnik Robert Stachowiak oraz z wypożyczenia powrócił
obrońca Paweł Kijowski. Jedynym zawodnikiem, który ubył na zasadzie wypożyczenia do Wichra Brojce jest Dawid Orzechowski.
Wyniki meczów kontrolnych:
Polonia Płoty - Orzeł Prusinowo 14:2
Polonia Płoty - Płomień Myślino 5:0
Polonia Płoty - Korona Stuchowo 9:3
Polonia Płoty - Dąb Dębice 8:2
Polonia Płoty - Radowia Radowo Małe 6:2
Polonia Płoty -Wybrzeże Rewalskie Rewal 4:3
Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 03.03.2018
Nasze drużyny młodzieżowe w okresie przygotowawczym
głównie skupiły się na treningach w Hali Sportowo - Widowiskowej Rega - Arena oraz braniu udziału w turniejach halowych. Treningi odbywają się po dwa razy w tygodniu dla
każdej grupy, przeplatane sparingami i turniejami halowymi.
Wyniki turniejów i meczy kontrolnych rozgrywanych
przez drużyny młodzieżowe:
Juniorzy 1999 i młodsi: Trener Paweł Przybysławski i Artur
Nabrzewski
- Polonia Płoty - Światowid 63 Łobez ( I Kl. Junior) 0:7
- Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard mecz do rozegrania
Trampkarze 2003 i młodsi: Trener Artur Nabrzewski
- Polonia Płoty - Pomorzanin Nowogard 3:0
- IV Miejsce w Turnieju Akademii Piłkarskiej Baltica Świnoujście
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- Polonia Płoty - AP Błękitni Owińska 3:3 (okręg Poznań)
- Polonia Płoty - Ina Goleniów 2:2
- Polonia Płoty - AP Reissa Poznań 3:0
Młodziki 2005 i młodsi: Trener Damian Ratajczyk
- II Miejsce w Turnieju Drużyn Młodzieżowych im. Władysława
Klusarczyka ,,Płoty Ferie CUP 2018”, Najlepszy bramkarz
turnieju Piotr Skowyra
- IV Miejsce w Turnieju Akademii Piłkarskiej Baltica Świnoujście
- Polonia Płoty - AP BŁĘKITNI OWIŃSKA 2:3 (okręg Poznań)
Orliki 2007 i młodsi: Trener Damian Ratajczyk i Marcin Stopa
- I Miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Nowogardu z okazji WOŚP.
- III Miejsce w Turnieju Drużyn Młodzieżowych im.
Władysława Klusarczyka ,,Płoty Ferie CUP 2018”, Najlepszy
bramkarz turnieju Piotr Skowyra
- I Miejsce w Turnieju Akademii Piłkarskiej Baltica
Świnoujście, Najlepszy zawodnik turnieju Kewin Nabrzewski
- IV Miejsce w Turnieju FA Gryfice
Orlik młodszy 2008 i młodsi: Trener Marcin Stopa
- II Miejsce w Turnieju FA Gryfice, Królem strzelców został
Kewin Nabrzewski
Rundę wiosenną na Stadionie Miejskim w Płotach rozpocznie
drużyna Trampkarzy prowadzona przez Artura Nabrzewskiego
w dniu 4 marca ( Niedziela) o godz. 1200. Przypomnę, że ta
drużyna jest liderem swojej grupy. W trzynastu meczach zdobyła
komplet zwycięstw przy czym zaaplikowała rywalom 102
bramki tracąc zaledwie 12.
Serdecznie zapraszamy.

,,POLONIA” ZAPRASZA
Ludowy Klub Sportowy Polonia Płoty, organizuje nieprzerwany
nabór ciągły dla chłopców i dziewczynek w różnych kategoriach
wiekowych
• skrzat: 6-7 lat i żak: 8-9 lat; w każdy wtorek i czwartek o godz.
16.30
• orlik: 10-11 lat i młodzik: 12-13 lat; w każdy wtorek i czwartek
o godz. 16.30
• trampkarz: 14-15 lat i junior młodszy: 16-17 lat kontakt z
trenerem 607 890 122
W naszym klubie nie jest prowadzona selekcja. Ponadto do
drużyny można dołączyć w dowolnym momencie sezonu.
Do grona zawodników Polonii może dołączyć każde dziecko,
zarówno chłopcy jak i dziewczynki w wieku już od 6 lat.
ZAPRASZAMY NA TRENING!
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Miting w Szczecinie

W hali treningowej Stadionu Lekkoatletycznego w Szczecinie odbył się pierwszy w tym roku w naszym województwie mityng lekkoatletyczny. Pomimo tego, że w szczecińskiej hali można przeprowadzić tylko biegi na 60 i 60 metrów przez płotki oraz skoki w dal,
wzwyż i o tyczce - udział w zawodach wzięło blisko 200 zawodników.
Dzięki uprzejmości Burmistrza Gminy Płoty wzięła w nim także udział ponad trzydziestoosobowa grupa zawodników MLUKS
„Mokasyn”. Dla części z nich był to sprawdzian aktualnej formy i
poziomu przygotowań do mistrzostw województwa i kraju, a dla
części pierwsze starty w zawodach, pierwsze ”życiówki”, nauka zachowań i zachęta do dalszego treningu.
W zawodach padło wiele bardzo dobrych wyników. Z wyników
płotczan najwartościowsze to:
- rekord klubu w skoku wzwyż, który wynikiem 155 cm ustanowiła Edyta Bielska,
- 8,28 w biegu na 60 metrów (drugi wynik w historii klubu za Klaudią Lewandowską) tej samej zawodniczki,
- 8,51 w biegu na 60 metrów Nicoli Balon,
- 9,07 w biegu na 60 metrów i 4.27 w skoku w dal Pauliny Zdzięborskiej,
- 7,77 w biegu na 60 metrów Pawła Wiktorowicza.
(MAC)

Rekordowy Jabloniec
W czeskiej miejscowości Jabloniec nad Nisou, w dwóch halowych
mitingach lekkoatletycznych, wystartowała zawodniczka
„Mokasyna” Płoty - Edyta Bielska. W pierwszym starcie
podopieczna Szymona Keclera poprawiła czasem 9,61 s. swoją
„życiówkę” i jednocześnie rekord klubu w biegu na 60 metrów
przez płotki. Ponadto podczas tego samego mitingu, w swojej
koronnej konkurencji - skoku w dal - płotczanka skoczyła 5.30 cm.
W drugim starcie w Czechach, zawodniczka przebywająca
na zgrupowaniu Zaplecza Kadry Narodowej wystartowała w
konkursie skoku w dal w którym uzyskała 5.38 centymetrów.
(MAC)

Dwa medale Halowych Mistrzostw Województwa
Z dwoma medalami wrócili reprezentanci
Bardzo dobrze zaprezentowały się także w biegu płaskim na 60 metrów
„Mokasyna” Płoty z Halowych Mistrzostw Julia Karcz i Nicola Balon, które uzyskały czas 8,74. Większość z dwudziestoWojewództwa, które odbyły się 3 lutego osobowej grupy płotowskich lekkoatletów poprawiła w Szczecinie swoje rekordy.
w Szczecinie. Oba wywalczone zostały w
(MAC)
biegach na 60 metrów przez płotki. Mistrzynią
Województwa w kategorii juniorek młodszych,
ponownie z nowym rekordem klubu - 9,41
- została Edyta Bielska. Brązowy medal ale w
kategorii młodziczek wywalczyła debiutująca
na tym dystansie Nicola Balon -11,41. Warto
podkreślić, że bardzo dobrze spisały się
także pozostałe debiutujące na tym dystansie
zawodniczki: piąta była - Paulina Zdzięborska,
szósta - Marcelina Miłoszewicz, siódma Kinga Prośniewska i ósma - Zofia Bątkiewicz.
Być może biegi płotkarskie zostaną koronną
konkurencją ”Mokasyna” ?.
Nr 2 (296) 2018
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