
      Decyzją władz Powiatu    
Koszalińskiego 1 września 2005 
roku rozpoczął działalność Mło-
dzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy, w początkowym okresie 
jako placówka koedukacyjna, a 
od 2006 roku jako ośrodek tylko 
dla chłopców w wieku 10-18 lat. 
W ciągu 10 lat działalności w 
ośrodku przebywało ponad 500 
wychowanków. Dzięki przepro-
wadzonym w latach 2003-2009 
remontom oraz prowadzonych w latach 2010-2014 
inwestycjom, głównie w ramach projektu termo-
modernizacji obiektów użyteczności publicznej 
powiatu koszalińskiego, poprawiły się znacznie 
warunki bytowo-socjalne, a także edukacyjne prze-
bywającej tu młodzieży (m.in. powstała sala spor-
towa, internat na 24 osoby, warsztaty szkolne ). 
Funkcjonująca w 
ramach ośrodka 
szkoła podstawo-
wa   z klasami  V-
VI oraz gimna-
zjum umożliwiają pełną realizację programu      
dydaktyczno–wychowawczego. Koszt zadań re-
montowych i inwestycyjnych osiągnął pułap 3 mln  
Poprawa bazy dydaktycznej i internackiej umożli-
wiła w 2011 roku zwiększenie miejsc w ośrodku    
z 48 do 60. Doposażono sale lekcyjne w tablice 
multimedialne  i komputery. Wyposażono warsz-
taty w narzędzia i sprzęt umożli-
wiający przysposobienie do za-
wodu stolarza. Stworzono sys-
tem pracy oparty na wzajemnym 
szacunku, zapewnieniu poczucia 
bezpieczeństwa oraz wszech-
stronnej pomocy pedagogiczno – 
psychologicznej. We wrześniu 
2014 roku placówka zmienia  
profil z wychowawczego na         
wychowawczo – rewalidacyjny.    

Umożliwiło to poszerzenie ofer-
ty   edukacyjnej  i  przyjmowa-
nie       wychowanków posiada-
jących orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ze 
względu na     niepełnospraw-
ność intelektualną  w stopniu 
lekkim. Proponowane od 2016 
roku zmiany przepisów oświa-
towych, umożliwiają wszech-
stronny rozwój wychowanków, 
a także  przeciwdziałanie ich 

wykluczeniu społecznemu, dają szansę na podjęcie 
działań umożliwiających uruchomienie w MOW 
Polanów szkolnictwa zawodowego  w celu naby-
wania przez wychowanków kompetencji społecz-
nych. Wielkim       wyróżnieniem kierowanej przez 
ze mnie placówki jest uhonorowanie  jej „medalem 
za zasługi dla powiatu koszalińskiego” i przydzie-

lenie nagrody 
Starosty w po-
staci 10 rowe-
rów. Dziękuję 
Władzom Gmi-

ny Polanów, jej jednostkom podległym, za pomoc  
i wsparcie, a także możliwość integracji naszych 
podopiecznych ze środowiskiem. Dziękuję pra-
cownikom pedagogicznym, administracji i obsługi 
ośrodka za zaangażowanie, ofiarność i codzienny 
trud pracy. Wreszcie Wam dziękuję Drodzy wy-
chowankowie za wolę zmieniania siebie, swoich 

postaw, w dążeniu do powrotu 
do społeczeństwa jako pełnowar-
tościowi jego członkowie.  Dzię-
kuję  wszystkim przyjaciołom pla-
cówki, za ich wsparcie, dobre sło-
wo, uśmiech.       

        Andrzej Walesiak 

Dyrektor MOW Polanów 
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Dzień 11 września 2015 roku na długo pozosta-
nie w pamięci pracowników i wychowanków  
naszego ośrodka, uroczystości obchodów 10-
lecia naszej placówki  rozpoczął dyrektor An-
drzej Walesiak witając zaproszonych gości. 
Wśród  osobistości reprezentujących władze Po-
wiatu Koszalińskiego i Gminy Polanów byli rów-
nież pracownicy dawnego Domu Dziecka i Po-
gotowia Opiekuńczego, nie zapomniano także o 
Panu Januszu Wencie , który jako trzyletnie 
dziecko rozpoczął swój pobyt w placówce i do tej 
pory   tutaj mieszka. Centralną częścią akademii 
było przekazanie i poświęcenie przez      księdza 

Romana Śledźa Sztandaru dla Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego. Następnie dyrektor 
Andrzej Walesiak przedstawił w zarysie historię 
placówki a przewodniczący rady powiatu kosza-
lińskiego pan Zenon Dropko i vice-starosta      
Dariusz Kalinowski udekorowali sztandar meda-
lem „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego”. 
Dla najbardziej zasłużonych pracowników       
Dyrektor przygotował nagrody okolicznościowe. 
Wrażenia artystyczne zapewniła orkiestra dęta z 

Postomina wraz z 
towarzyszącymi 
M a ż o r e t k a m i 
(młode dziewczyny 
ubrane w paradne 
stroje zawierające 
elementy umundu-
rowania galowego różnych służb i formacji) oraz nasi 
wychowankowie prezentując przedstawienie  o 
szkodliwości spożywania  alkoholu.  Po oficjalnej 
części Dyrektor zaprosił gości do zwiedzania 

placówki i na poczęstunek. Nieoficjalna część dla 
wszystkich pracowników i przyjaciół placówki 

rozpoczęła się 
ur o c zy st y m 
obiadem  i 
podzieleniem 
okolicznościo-
wego tortu w 
„ L e ś n y m 
Dworku”. Do 

tańca przygrywał Krzysztof Ciuła z zespołem a 
zabawa trwała do białego rana. 
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