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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Patriotyczny Piknik Majowy

Występ sześciolatków z Przedszkola Gminnego uatrakcyjnił uroczyste obchody Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiony przez dzieci bardzo ciekawy program
wokalno-taneczny przykuł uwagę licznie zgromadzonych mieszkańców Polanowa i
okolic, którzy przybyli na Piknik Majowy, zorganizowany wspólnie przez Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu, Zespół Szkoł Publicznych, Przedszkole Gminne, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Urząd Miejski w Polanowie.
Więcej na str. 5

Żydowo

Nowa remiza na Dzień Strażaka

Z udziałem licznie zgromadzonych gości (w tym generałów pożarnictwa z Niemiec,
Ukrainy i Polski), uroczyście oddano do użytku nowo wybudowany gmach remizy
strażackiej w Żydowie.
O gminnych obchodach Dnia Strażaka połączonych z otwarciem nowej remizy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żydowie - czytaj na str. 4
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Polanów

Inwestycje
zmieniają gminę
Na terenie całej gminy Polanów trwają prace
in westycyjne, które znacząco wpływają na
jakośc życia mieszkańców.
Poniżej fotograficzny zapis trwających prac.

Budowa zbiorników na skroplony gaz ziemny LNG początkiem gazyfikacji Polanowa. Prace trwają.

Pieniądze dla aktywnych

Tak było
dotychczas

zytywnie rozpatrzone).
wania są przeznaczone 3 Pozyskane z programu funRealizatorem "Programu mln zł z podziałem na: do- dusze można przeznaczyć
Społecznik" jest Zachodnio- finansowanie 500 działań na organizację wydarzeń
pomorski Urząd Marszał- realizowanych w ramach kulturalnych,
charytatywkowski, a operatorem Ko- mikrodotacji w kwocie do nych, sportowych, czy akcji
szalińska Agencja Rozwoju 3 tys. zł oraz 150 inicjatyw sąsiedzkich.
Regionalnego.
obywatelskich o charakterze Rozstrzygnięcie złożonych
W tegorocznej edycji Spo- powiatowym bądź regional- w tym roku wniosków nastąłecznika, do rozdyspono- nym do 10 tys. zł.
pi w czerwcu.

Z biskupem o samorządzie

Prace już się rozpoczęły...
Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski podpisał,
opiewającą na 1.243.813
zł, umowę z firmą TEO
Teofila Rowińskiego z
Krytna, na budowę Centrum Przesiadkowego w
Polanowie. Pierwsze prace
już ruszyły.
Centrum zostanie oddane do
użytku jesienią 2018 r. Na

... ich efekt końcowy ma być taki!
inwestycję Gmina Polanów
pozyskała dofinansowanie
ze Środków Unii Europejskiej.
Centrum Przesiadkowe wyposażone będzie w punkt
informacyjny, poczekalnię,
przechowalnię bagażu, parking rowerowy, zespoły sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, zadaszoną
wiatę przeznaczoną dla osób

oczekujących na środki
transportu.
Przed budynkiem znajdzie
się parking dla autobusów,
busów i pojazdów samochodowych.
Centrum będzie również
miejscem łączącym nowo
powstałe odcinki dróg rowerowych: Polanów - Jacinki i
Polanów - Rzeczyca Wielka,
jakie zostaną wybudowane

Polanów

Esmerald już wspomaga
leczenie

Remont mostu pomiędzy Polanowem a Rzeczycą Wielką

Krzysztof Włodarczyk
- Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej odwiedził Urząd
Miejski w Polanowie.

skiej odbyło się w ramach
wizytacji
duszpasterskiej
w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Polanowie. W spotkaniu
uczestniczyli również proSpotkanie z władzami Gmi- boszczowie należących do
ny i Radnymi Rady Miej- dekanatu
polanowskiego

parafii. Burmistrz Polanowa swoimi spostrzeżeniami na
Grzegorz Lipski zapoznał temat działania samorządu
Gościa z funkcjonowaniem i parafii na rzecz ludzi oraz
i pracą urzędu oraz przed- wyraził swoje zadowolenie
stawił informacje o gminie z dobrej współpracy Gminy
Polanów, jej zasobach i in- z przedstawicielami duchowestycjach. Podczas wizy- wieństwa.
ty ks. biskup podzielił się

Nacław

Zbierają na sztandar dla OSP

Kanalizacja Świerczyny rozpoczęta. Obecnie trwają prace
układania odcinka tłocznego łączącego Świerczynę z Jacinkami.

W ubiegłym roku
Ochotnicza Straż
Pożarna w Nacławiu
obchodziła 70 – lecie
istnienia.
W związku z tym, w drodze podziękowania za
długoletnią działalnośc i
służbę dla lokalnej społeczności, powstał Społeczny Komitet Fundacji
Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Nacławiu.
„Ufundowanie sztandaru
jest wyrazem najwyższego społecznego uznania.
Stanowi uhonorowanie
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Ruszyła budowa Centrum Przesiadkowego

Ruszyła kolejna edycja
"Programu Społecznik".
Cieszy się on bardzo
dużym zainteresowaniem
mieszkańców miasta
i gminy Polanów.

Polanów

Nowa droga w Żydowie

www.polanow.pl

Polanów

Polanów

W kwietniu, z inicjatywy
Z-cy Burmistrza Polanowa
Piotra Górniaka, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Polanowie, odbyło się
spotkanie informacyjne dla
przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń, parafii i innych
organizacji pozarządowych.
Szkolenie przeprowadziła p.
Lidia Pieńkoś - lokalny animator programu.
Efektem szkolenia jest to, że
w tegorocznej, pierwszej edycji konkursu, z terenu gminy
wpłynęło 7 wniosków.
Podobnie było w ubiegłym
roku, gdy także złożono siedem wniosków na mikrodotacje (wszystkie zostały po-
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2018 r. zostanie on wręczony strażakom.
W związku z tym, zwrócił się do Społeczeństwa,
zakładów pracy i instytucji z prośbą o wsparcie
finansowe przesięwzięcia
i wpłaty na konto, na którym gromadzone są środki na zakup sztandaru:

strażaków za ich poświęcenie i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego i naszego mienia” – cztamy w

piśmie Komitetu.
Komitet zaczął zbiórkę
pieniędzy na sztandar. Liczy na to, że w sierpniu

Bank Spółdzielczy
w Sławnie
Oddział w Polanowie:
37 9317 1038 3909
6449 3000 0010

w kolejnym etapie tego samego projektu. Dodatkowo
na trasie dróg rowerowych
i w pobliżu zakładów pracy zaprojektowano punkty
przystankowe i parkingi rowerowe z odpowiednią infrastrukturą.
Inwestycja realizowana w
ramach Projektu pn. "Budowa dróg rowerowych na tra-

sie Jacinki - Polanów oraz
Rzeczyca Wielka - Polanów
wraz z budową Centrum
Przesiadkowego w Polanowie", Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.03.00
-32-0004/17-00
z
dnia
02.08.2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego

2014-2020 Oś Priorytetowa
2 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność
miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany
klimatu w ramach Strategii
ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego.

Miało być lepiej...

Nowy sposób szacowania
szkód łowieckich sprawia
ogromne problemy, a będą
jeszcze większe…

Od 1 kwietnia obowiązuje
znowelizowane Prawo łowieckie, które wprowadziło
nowy sposób szacowania
szkód łowieckich i wypłat
odszkodowań. Przed zmianą
zajmowali się tym myśliwi.
Po nowelizacji szkody mają
być szacowane przez komisje złożone z przedstawiciela gminy (np. sołtysa), rolnika i koła łowieckiego.
Od postanowienia komisji
przysługuje odwołanie do
nadleśniczego – tak na papierze wygląda nowy system.

W rzeczywistości nie
jest tak różowo.
Przede wszystkim szacowanie szkód łowieckich nie jest
zadaniem gminy.
Brak jest odpowiednio przeszkolonych przedstawicieli
jednostek
pomocniczych
gminy (sołtysów), którzy
4 maja 2018 roku w ZOZ Analizator ten pozwala na Burmistrz Polanowa Pan
mogliby w sposób fachowy
Polanów miała miejsce
wykonywanie z próbek Grzegorz Lipski w asyście i rzetelny taki proces szacomiła uroczystość.
krwi badań morfologii krwi Przewodniczącego Komisji wania przeprowadzić.
Było to przekazanie do
z rozmazem. Dzięki temu Socjalnej, Rodziny i Zdro- Ustawa, co prawda zobowiąeksploatacji nowego anaurządzeniu możliwe jest wia Rady Miejskiej Polanów zuje Państwowe Gospodarlizatora hematologicznego wykonywanie badań w try- Pana Lecha Żuromskiego.
stwo Leśne Lasy Państwowe
firmy Abbot, o wdzięcznej bie "cito".
To kolejny rodzaj urządzenia do przeszkolenia tych osób,
nazwie "Esmerald".
Od pobrania do uzyskania zakupionego i uruchomione- ale z sygnałów napływająwyniku mija zaledwie 5 mi- go w Zespole Opieki Zdro- cych z Nadleśnictw Lasów
Koszt aparatu, wraz z dodat- nut.
wotnej w Polanowie, które Państwowych szkolenia te
kowym osprzętem, to 32000 Symbolicznego
urucho- służyć będzie Społeczności będą realizowane od maja
do września br..
złotych.
mienia aparatu dokonał Miasta i Gminy Polanów.

Ustawa natomiast nakazu- to
kilkudziesięciokrotny
je oględziny i oszacowanie udział sołtysów w szacowaszkody w ciągu 7 dni od niu w skali roku, przy czym
dnia zgłoszenia do Gminy do większości szkód należy
przez rolnika szkody.
pojechać na pole 2 razy: W związku z powyższym na oględziny i do szacowanie jest możliwe dotrzyma- nia ostatecznego;
nie przez Gminy tych termi- Brak jest przepisów wykonów.
nawczych w tej sprawie.
Podnoszona jest też kwestia
Szacownie za darmo
odpowiedzialności Gminy
W wielu gminach w kraju, za błędy szacowania przez
sołtysi nie chcą uczestni- osoby, niepozostające w
czyć w procesie szacowania, stosunku pracy z Gminą.
a Wójt, Burmistrz lub Prezydent nie ma możliwości
Burmistrz zadaje
prawnych do zmuszenia ich
pytania
do podjęcia tych czynności, Problemy z szacowaniem
ponieważ pomiędzy Gminą szkód łowieckich dostrzea Sołtysem nie powstaje ga też Burmistrz Polanowa.
stosunek pracy i brak jest Już w kwietniu, w wysłapodległości służbowej.
nym piśmie, zapoznał sołtyPonadto, brak jest również sów z nowymi zasadami.
możliwości prawnych za- Jednocześnie pytał Ministra
płacenia za tę czynność Środowiska oraz Regioprzedstawicielom jednostki nalną Izbę Obrachunkową
pomocniczej.
o interpretację przepisów
Jest to szczegółnie ważne, ustawy, zasady finansowabo obciążenie pracą jest nia itp.
dość znaczne, bo w nie- Szczególy tej korespondenktórych przypadkach jest cji na bip.polanow.pl
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Żydowo

Nowa remiza na Dzień Strażaka

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele w Żydowie

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Polanowie

Piknik Majowy uatrakcyjniły liczne konkursy i zabawy
Poczty sztandarowe w drodze na plac przed remizą
Nowa remiza OSP w Żydowie
Co prawda, strażacy z
OSP Żydowo, z nowej remizy mogą korzystać już
od jesieni ubiegłego roku,
jednakże czekali do Dnia
Strażaka, aby oficjalnie
przekazać ją do użytkowania.

nów oraz wielu znamienitych gości, wśród których
między innymi widzieliśmy:
Piotra Zientarskiego – senatora RP, Stefana Romeckiego – Posła RP, generałów
pożarnictwa z Polski i Ukrainy, przedstawicieli władz
gminy Polanów oraz PowiaZorganizowana z tej okazji tu Koszalińśkiego, strażauroczystość
zgromadziła ków z Polski i Niemiec
licznie przybyłych miesz- Piękna uroczystość rozkańców całej gminy Pola- poczęła się mszą świętą w

kościele pod wezwaniem
Niepokalanego
Poczęcia
Najświętszej Marii Panny w Żydowie. Następnie
uczestnicy przenieśli się na
plac przy nowej remizie,
gdzie oprócz uroczystego
otwarcia, także uroczyście
przekazano nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Były
wyróżnienia,przemówienia
i składanie życzeń.
Dla osób zaangażowanych

w ochronę przeciwpożarową oraz dla tych, które były
zaangażowane w powstanie
nowego obiektu Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa miał pamiątkowe statuetki z okazji otwarcia Remizy
OSP w Żydowie.
Zwieńczeniem imprezy był
Festyn Strażacki na placu
przy starej remizie oraz zabawa taneczna do późnych
godzin nocnych. (r)
Imprezę uświetniły występy zespołów ludowych

Świętowaliśmy Dzień Kobiet

W całej gminie Polanów
świętowaliśmy Dzień
Kobiet. W świetlicach
i domach prywatnych
składano życzenia oraz
odbywały się imprezy.

Kultury w Polanowie. Tego
wieczoru wypełnił się on po
brzegi mieszkankami całej
gminy.
Wszystko to za sprawą organizowanego w tym dniu
Koncertu oraz występu KaTa najważniejsza, w której baretowego dla Pań z okazji
uczestniczyło kilkaset ko- uczczenia ich święta.
biet, odbyła się w Domu Wieczór rozpoczął się wy-

2 maja 2018 r., uroczysty
Piknik Majowy na Rynku Miejskim w Polanowie,
rozpoczął się wspólnym
odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i podniesieniem
flagi państwowej przez poczet flagowy uczniów klas
mundurowych.

Licznie
zgromadzonych
mieszkańców powitał Burmistrz Polanowa Grzegorz
Lipski i Wicestarosta Powiatu Koszalińskiego Dariusz
Kalinowski, którzy chwilę
później zainaugurowali I
Bieg z Flagą w Polanowie.
By uczcić Święto Flagi oraz
przypomnieć sobie ważne

Żydowo

Gmina Polanów

Koncert w POKiS-ie

Start I Biegu z Flagą w Polanowie.
dokończenie ze str. 1

Jarmark
Wielkanocny

Dzień Kobiet w Zydowie
stępem zespołu „Nastro- stępu Kabareciarza Szymojeni”, porywając Panie do na Łątkowskiego mogłyby
wspólnych śpiewów i za- w zupełności wystarczyć do
baw w rytmach popularnych opisu bardzo udanego wiepolskich jak i zagranicznych czoru. Komik nie oszczędzautworów.
jąc żadnego ze stereotypów
i niezwykle celnie obrazując
Głośne salwy śmiechu, bu- nasze „polskie” cechy narorza oklasków i rozbawiona dowe, zaprezentowała swój
publiczność, podczas wy- program, w którym znalazł

się m.in.: skecz o emerycie Nie zabrakło także serdeczwracającym z sanatorium, nych życzeń dla wszystkich
kolejce do lekarza, jak i przybyłych pań. Miła atmosprzeurocza „Halinka”, która fera, jaka panowała podczas
rozbawiła publiczność do koncertu, pozwoliła mieszłez, a kolejne numery ka- kankom gminy na oderwabaretu przeplatane wątkami nie się od codziennych trosk
politycznymi odpowiednio i obowiązków.
łączyły się w pewną niepowtarzalną całość.

25 marca 2018 r., na placu
parkingowym przy kościele parafialnym w Żydowie,
już po raz drugi odbył się
Jarmark Wielkanocny.

palm, tradycyjnych ozdób i
świątecznych stroików.
Nie zabrakło pachnącego
chleba i domowych ciast,
upieczonych przez mieszkanki sołectwa oraz swojPrzygotowane przez sołtysa skich, wędzonych wędlin,
i radę sołecką stoły, zapra- z których od dawna słynie
szały mieszkańców feerią sołtys Żydowa.
barw ręcznie robionych

informacje o symbolach
narodowych, na scenie zaprezentowała się Szkolna
Orkiestra Dęta oraz sześciolatki z Przedszkola Gminnego, które przedstawiły
ciekawy program wokalnotaneczny.
Wysłuchano również wystąpień okolicznościowych,

nawiązujących do historii
święta.
Organizatorzy zadbali o
wiele atrakcji zarówno dla
starszych jak i młodszych
uczestników pikniku. Dzieci wzięły udział w licznych Koncert zespołu „Dixieland
grach i zabawach integracyj- Wieczorem odbył się konnych, w których kibicowały cert zespołu "Dixieland", a
tuż po nim rozpoczęła się
całe rodziny.

zabawa taneczna.

Polanów

Wystąpili młodzi recytatorzy

W tym roku po raz trzynasty w bibliotece polanowskiej odbył się Gminny
Przegląd Recytatorski dla
dzieci do lat sześciu.

Bukowa, Żydowa oraz Polanowa. Jury wyłoniło troje
najlepszych
uczestników,
którzy będą reprezentować
naszą gminę na przeglądzie
powiatowym 9 maja w Koszalińskiej
Bibliotece PuPrzedszkolaki recytowały
blicznej.
Do
przeglądu powiersze Joanny Kulmowej.
wiatowego
zakwalifikowały
Do udziału w przeglądzie
zgłosiło się 23 małych re- się: Michalina Kierkosz z
cytatorów z oddziałów Żydowa, Lena Kliszewska
przedszkolnych Nacławia, z Polanowa oraz Jagoda Dunajewska z Bukowa. Troje

dzieci otrzymało wyróżnienia: Zosia Joniec z Żydowa,
Jakub Pietraszewski i Filip
Stasiak z Bukowa.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, pozostali uczestnicy nagrody
pocieszenia.
Miłym akcentem przeglądu
był występ grupy "Muchy
i Czarownice " z Nacławia,
który został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez pu-

bliczność.
Serdecznie
dziękujemy
małym recytatorom oraz
ich rodzicom i nauczycielom, którzy włożyli wkład
w przygotowanie dzieci do
przeglądu.
Szczególne podziękowanie
dla Pani Agnieszki Kalickiej
ze Szkoły Podstawowej w
Nacławiu za miłą niespodziankę.
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Młodzież zapobiega pożarom Warsztaty z tolerancji
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Zasady Rekrutacji
do klasy pierwszej Liceum
Ogólnokształcącego na
rok szkolny 2018-2019
1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół Publicznych  odpowiada dyrektor szkoły.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor
szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.
3. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udziela sekretariat szkoły ul. Gradowe Wzgórze 5, nr
117,  tel.: 94 318 87 70, e-mail: sekretariat1@zsp.
polanow.pl

16 marca 2018 r. odbył
się Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
pod hasłem: "Młodzież
zapobiega pożarom".

pomieszczeń na wypadek A, Jabłoński Kacper 7
pożaru, zasady udzielania B, Barański Maciej 7 C.
pomocy
przedlekarskiej.
Na kolejnym etapie konUczniowie szkół z Polanowa, kursu naszą szkołę będą
Bukowa i Żydowa walczyli reprezentować zdobywcy
o pierwsze miejsce w dwóch dwóch pierwszych miejsc
kategoriach
wiekowych. w danej kategorii wiekowej:
Grupa gimnazjum: Kowalski Błażej 3 A, Biliński
Gimnazjum:
Dawid 3 A, Gryguła Fi- I miejsce
-   Zuzanlip 3 B, Szygenda Oliwia 2 na Stankiewicz 2 B
B, Stankiewicz Zuzanna 2 II miejsce
-   PauliB,Piątkowska Paulina 2 na
Piątkowska
2
B
B, Barański Ignacy 2 C.
Grupa szkoła podstawoSzkoła podstawowa:
wa: Krakus Jakub 7 A, Za- II miejsce -  Krakus Jakub 7 A
las Patryk 7 A, Kęska Marlena 7 A, Malek Marcel 7
Życzymy powodzenia
A, Lebioda Wojciech 7
i dalszych sukcesów!

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
okoliczności powstania i
rozprzestrzeniania się pożarów, organizację i prowadze- Polanów
nie akcji ratowniczej, sprzęt
ratowniczo-gaśniczy, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia
przeciwpożarowe, zasady
ewakuacji ludzi i mienia z

Uczniowie klas VII wzięli
udział w warsztatach
zorganizowanych
w ramach Programu
Komendy Miejskiej Policji
w Koszalinie „Taki jak jawięcej tolerancji- to mniej
agresji”.

sie akceptacji odmienności.
Realizacja jego założeń
opiera się na przełamywaniu stereotypów, przedstawieniu przykładów negatywnych skutków różnego
typu uprzedzeń, szerzeniu
wiedzy o odpowiedzialności karnej oraz przybliżeniu
Program jest kampanią pro- sytuacji osób bezdomnych
filaktyczną mająca na celu czy
niepełnosprawnych
ograniczenie
zachowań co powinno kształtować w
agresywnych spowodowa- młodym człowieku umienych brakiem tolerancji a co jętności potrzebne do życia
za tym idzie czynów karal- i funkcjonowania w sponych i skali demoralizacji. łecznościach
lokalnych.
Głównym celem programu Zajęcia mają charakter
jest podnoszenie świadomo- cykliczny.
ści młodych ludzi w zakre- Uczniowie będą spoty-

Szkraby na tropie nauki

kać się w ramach programu jeszcze dwukrotnie.
Warsztaty, 25 kwietnia
2018 roku, poprowadzone
zostały w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
przez Sierżant Marię Czajkowską z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie a
obejmowały tematykę dyskryminacji i jej rodzajów.
Oprócz tego uczniowie będą
mieli okazję zobaczyć film o
tematyce dyskryminacyjnej
oraz wziąć udział w spotkaniu z ciekawymi ludźmi.

Polanów

Egzamin

już za nimi!

Brawo
Magda!

Jak co roku uczniowie
klas trzecich gimnazjum Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie pisali egzaminy
gimnazjalne.

Uczniowie klasy 1 A
ze Szkoły Podstawowej
zakończyli realizację II
bloku tematycznego projektu edukacyjnego "Być
jak Ignacy" poświęconego
Marii Skłodowskiej-Curie.

zdobyć jak najwięcej infor- stała przedstawiona innym
macji i ciekawostek o dwu- uczniom z klas młodszych
krotnej Noblistce dzieci z 1 na szkolnym korytarzu. W
A wybrały się do Biblioteki klasie natomiast wykonana
Miejskiej, aby tam przejrzeć została gazetka z wytworów
księgozbiór o wynalazkach pracy na zajęciach czyli kari wynalazcach oraz prze- ty pracy, puzzle, układanki,
szukać strony internetowe. mapa myśli, kolorowanki.
Podczas zajęć wykorzy- Dzięki temu mogliśmy przy- Podczas realizacji II bloku
stano gotowe scenariusze gotować prezentację o pani dzieci brały udział w lekprzygotowane przez redak- Skłodowskiej, która później cji chemii przygotowanej
cję Fundacji PGNiG. Chcąc jako gazetka ścienna zo- przez p. Emilię Pyżuk na-

celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający
20
17
14
8
2
punktów
punktów
pkt. punktów
punkty
c) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (pasek).
d) maksymalnie 18 pkt - za szczególne osiągnięcia
wymienione na świadectwie.

Polanów

Magdalena Hełminiak
- uczennica klasy 2c
gimnazjum Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
została laureatką wojewódzkiego konkursu
pt. „ Podejmij właściwą
decyzję-drzewko decyzyjne” organizowanego przez
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie
z okazji Światowego Dnia
Rzucania Palenia.
Gratulacje!

Zasady rekrutacji
1.      Rejestracja zgłoszeń prowadzana jest przez
sekretariat szkoły w godzinach pracy sekretariatu.
2.      Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200 w
tym:
a)    maksymalnie 100 - za wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów
(np. za wynik egzaminu 80% (x 0,2) kandydat
otrzymuje 16 pkt., za 60% - 12 pkt.):
·      języka polskiego,
·      historii i wiedzy o społeczeństwie
·      matematyki,
·      przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii,
fizyki, chemii),
·      języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
b)    maksymalnie 100 - za oceny ze świadectwa
ukończenia gimnazjum w tym:       
maksymalnie 80 punktów za oceny z:
·      języka polskiego
·      matematyki
·      geografia
·      informatyki (klasa turystyczno-informatyczna)
lub wf (klasa mundurowo – ratownicza),
według zasady:

uczycielkę z Gimnazjum.
O tej lekcji więcej informacji znajdziecie w artykule
pani Emilii zamieszczonym
na stronie Zespołu Szkół
nieco wcześniej. Warto
wspomnieć, że w klasie
wykonaliśmy też wiele doświadczeń i eksperymentów.
Spotkanie z panią Marią
Skłodowską-Curie było bardzo ciekawe i pouczające.

W tym roku do egzaminu przystąpiło 68 osób.
Uczniowie mieli okazję
sprawdzić swoja wiedzę
z zakresu języka polskiego, matematyki i przedmiotów przyrodniczych
oraz języków obcych.
Egzaminy trwały od 18
do 20 kwietnia, ale na
ogłoszenie
wyników
zdający poczekają do
20 czerwca 2018 roku.
Dobry wynik na świadectwie i z egzaminów
to gwarancja dostania
się do wymarzonej szkoły, na wybrany profil.
Za wszystkich,
którzy zdawali egzamin
trzymamy kciuki!

Szczegóły:
sp.polanow.pl/news-2505-Zasady_Rekrutacji_Do_
Klasy_Pierwszej_Liceum_Ogolnoksztalacego_Na_
Rok_Szkolny_2018_2019

Szkolne sprawy

Nauka

z Bakcyklem

W związku z tym pod koniec marca na lekcjach
przedsiębiorczości w klasie 1 LO oraz matematyki i WOS-u w klasach
2 C i 3 A pani Marlena
Wolna-Bilska, pracownik
banku i wolontariuszka
w projekcie BAKCYL,
zapoznała uczniów z
zasadami
bankowości.
Podczas interaktywnych
lekcji z zakresu edukacji
finansowej uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie mieli możliwość poszerzyć posiadaną
wiedzę na temat planowania finansów, oszczędzania i inwestowania
opartego na zrozumieniu
ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych
produktów finansowych.

Polanów

Pierwszy dzień wiosny

Rajd wiosenny przebiegał
pod hasłem: "Pozdrowienia z empatii. Wyobraź
sobie niepełnosprawność"
- zgodnie z wytycznymi
MEN - Edukacja Włączająca.

klas IV-VI p. Beata Kraska.
Obie panie nagrodziły klasy
za przygotowanie kodeksów
postępowania wobec ludzi
chorych i niepełnosprawnych.
Zapoznały uczniów z ideą
imprezy oraz zwróciła uwagę
na przestrzeganie zasad bezObchody pierwszego dnia pieczeństwa w czasie rajdu.
wiosny w Szkole Podsta- Nieco inaczej bawili się
wowej w Polanowie roz- tego dnia uczniowie z Zepoczęły się apelem, który społu Szkół Publicznych w
dla klas I-III prowadziła Polanowie, których zadap. Ewa Michalska, a dla niem tego dnia było wzięcie
Polanów

Na warsztaty
filmowe do Gdyni

Serdecznie
dziękujemy pani Marlenie Wolnej-Bilskiej za w przeprowadzone
lekcje.
Uczniowie dobrze pamiętają i chętnie wspominają
te
zajęcia.

15 marca uczniowie Szkoły
Podstawowej w Polanowie
brali udział w Międzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny.

Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą
popularność. W Polsce organizowany jest od 1992 roku.
Obecnie bierze w nim udział
ponad 6 milionów uczestników z około 80 krajów

udziału w różnych konkursach wiedzy i umiejętności.
Starsi musieli wykazać się
pracą w grupie, rozwiązywać
rebusy, wykonać Marzannę.
Komisja oceniała też przygotowanie każdej klasy do tego
dnia- zadaniem klas było
przybranie głów kapeluszami z motywem wiosennym.
Polanów

„O Patronce i Epoce”
16 marca w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka"
w Polanowie odbył się
III Szkolny Konkurs Wiedzy O Patronce i Epoce.
Wzięli w nim udział uczniowie klas 4 - 6, a dokładniej
reprezentanci, którzy przez
miesiąc mieli za zadanie
zapoznać się z najważniejszymi faktami z życia
naszej patronki i musieli
także przyswoić wiedzę o
czasach, w których żyła Danusia. Test zawierał 40 pytań. A oto lista zwycięzców:

Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości i umiejętności przydadzą się w życiu
codziennym, a wychowankowie z rozmysłem
będą korzystać z dostępnych usług bankowych.

Kangur Matematyczny 2018

„Kangur
Matematyczny”
wywodzi się z Australii.
Jego początki sięgają lat
osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. W 1990 roku po raz
pierwszy
zorganizowano
go w Europie, na terenie
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Projekt Bankowcy dla
Edukacji Finansowej Młodzieży - BAKCYL ma na
celu przekazywanie młodzieży przez pracowników
bankowych praktycznej
wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania
usług finansowych tak,
aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w
dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Polanów

24 młodych matematyków
z klas III-VII oraz drugiej
klasy gimnazjalnej przez
ponad godzinę
głowiło się nad rozwiązaniem
wielu
trudnych
zadań.
Konkurs,
którego
celem jest popularyzacja
matematyki, ma charakter
jednorazowego testu, przeprowadzanego
jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
W tym roku każdy uczestnik konkursu otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz
zabawkę logiczną. Na oficjalne wyniki konkursu
musimy poczekać do maja.

www.polanow.pl

Klasy VI

Wykład teoretyczny;
warsztat z języka film
owego; pomysł, tworzenie
i praca nad scenariuszem;
casting, obsada, nagranie
materiału filmowego; podstawy montażu filmowego
- to program warsztatów
filmowych, w których
czynny udział brali
uczniowie LO ZSP
w Polanowie.
Uczestnicy pod okiem
fachowców poznali podstawy
kadrowania
i
kompozycji, które obowiązują w filmach fabularnych i dokumentalnych.
Warsztaty łączyły w sobie
formę wykładów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem
profesjonalnego sprzętu filmowego i oświetleniowego.
Podczas pracy z kamerą
uczestnicy nagrali własny
materiał,
który
następnie, z pomocą i wsparciem

I miejsce - Kornelia
Wnukowska, Magdalena
wykładowcy, zmontowali Połchowska, Wojciech
prosty film w nowocze- Szymański
snych salach montażowych II miejsce – Mikołaj
Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Marciniak, Remigiusz
Film
stworzony
przez Kiełbasa
uczestników, na podstawie
przygotowanego przez wykładowcę i wspólnie omóKlasy V
wionego scenariusza, jest I miejsce – Anna Przewoźsekwencją składającą się z niak, Klaudia Borowska,
kilku scen. Po zakończeniu Igor Pachorek
warsztatów efekty pracy II miejsce – Kornelia Ma"polanowskich filmowców"
lepsza, Krystian Morawzapisano na nośniku danych.
Wszyscy uczestnicy otrzy- ski
mali certyfikat ukończe- III miejsce – Hubert Winia warsztatów. W czasie śniewski, Eryk Łosicki
wolnym grupa odwiedziła
Skwer Kościuszki i odpoKlasy IV
częła na gdyńskiej plaży. I miejsce – Maciej TumaUdało się również obejnik, Piotr Chrobociński
rzeć najważniejsze miejII
miejsce – Maja Dosca w Gdańsku. Uczniowie
mowicz,
Natalia Knitter,
byli bardzo zadowoleni z
wyjazdu i stwierdzili, iż z Kornelia Połchowska
niecierpliwością
czekają III miejsce – Daria Nagła
na kolejną edycję takich
warsztatów i na kolejny poKonkurs przygotowała
byt w pięknym Trójmieście.
Aniela Kamowska.
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Rozmaitości

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: marzec-kwiecień-maj 2018

Polanów

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: marzec-kwiecień-maj 2018

Teatrzyk na Tydzień Bibliotek
Występ teatralny dla dzieci zorganizował Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Polanów.
W ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek 2018 ph.;
„(Do)Wolność Czytania” w poniedziałek 7 maja biblioteka polanowska zaprosiła klasy trzecie
Szkoły Podstawowej w Polanowie na spektakl pt. „ O rycerzu,
co księżniczkę ratował”.
Bajkę przedstawił Teatr Duet z
Krakowa.

Liceum Ogólnokształcące
w Polanowie

- szansą na rozwój!

Tekst i fot. BPMiG w Polanowie

wycieczkach, w których
mogą uczestniczyć w ramach profilu.
Ponadto uczniowie mogli
porozmawiać z licealistkami, które wróciły do szkoły
w Polanowie, a na początku
roku szkolnego podjęły naUczniowie Liceum Ogólno- ukę w szkołach w Koszalikształcącego zaprezentowa- nie.
li ofertę polanowskiej szkoły ponadgimnazjalnej.
Obecnie
(rok
szkolny
Gimnazjaliści mieli możli- 2017/2018) licealiści rewość zapoznania się z bo- alizują program w dwóch
gatą ofertą szkoły.
profilach: turystyczno-inLicealiści mówili o wyjaz- formatycznym i mundurodach, szkoleniach, kursach, wo-ratowniczym.
MUNDUROWO - RATOWNICZY
Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych w
przyszłości pracą w służbach mundurowych
(wojsko, policja, straż graniczna, straż pożarna) oraz na kierunkach turystycznych.

Była współtwórczynią nauki o
promieniotwórczości. Jej życie,
konsekwentne dążenie do celu
pomimo licznych trudności, zasługują na najwyższy podziw.
150 rocznicę urodzin noblistki
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie uczcili
cyklem imprez poświęconych
sławnej badaczce. Dzieci i młodzież przygotowały plakaty, gry
planszowe, lapbooki o Marii
Skłodowskiej – Curie. Wykonały modele atomów i cząsteczek
chemicznych. Rywalizowały w
konkursach wiedzy o życiu i
dokonaniach uczonej. 15 marca odbył się gminny konkurs
„Czas Marii Skłodowskiej – Curie”. Patronat nad konkursem

Irena Sendlerowa – Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata
jej wiedzy. Należy dodać, że
byli oni najmłodszymi uczestnikami turnieju.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na konkurs. Jesteśmy wdzięczni życzliwym
mieszkańcom gminy, którzy
wsparli naszą inicjatywę: zarządowi BS Sławno, państwu Patrycji i Patrycjuszowi Wronom,
pani Beacie Kobylskiej, pani

Halinie Wołk i Bernadetcie Jaremicz, panu Aleksandrowi Andrzejewskiemu. Dziękujemy za
współpracę bibliotece publicznej w Polanowie.
Zwycięzcom gratulujemy, a
wszystkim uczestnikom dziękujemy.
Zespół nauczycieli matematyki i przedmiotów
przyrodniczych w Polanowie
Zdjęcia: Aleksander Andzejewski

Tradycyjna Palma Wielkanocna

Szkoła współpracuje z:
- Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie;
TURYSTYCZNO - INFORMATYCZNY
To propozycja dla uczniów zainteresowanych
turystyką i informatyką.

Przed świętami rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Tradycyjna Palma
Wielkanocna”.

Zakres tematyczny operacji
Limit środków w
Cel, zgodnie z rozporządzeniem1
(przedsięwzięcie w ramach LSR)
ramach naboru (zł.)
Przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie
łańcucha dostaw produktów
140 355,00
sektora rybołówstwa, rybactwa
§ 2 pkt 1 Podnoszenie wartości
śródlądowego i akwakultury na
produktów, tworzenie miejsc pracy,
obszarze LSR do 2022 roku
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etaPrzed.1.1.2: Wspieranie przedpach łańcucha dostaw produktów w
siębiorczości lub innowacji młosektorze rybołówstwa i akwakultury
dych ludzi w łańcuchu dostaw
500 000,00
produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego
i akwakultury na obszarze LSR
do 2022 roku

Na konkurs wpłynęło 37
palm, w tym 5 nie spełniło
warunków konkursu. Palmy
były uplecione ze sztucz-

nych kwiatów, nie mieściły
Gimnazjum i Szkoły
się w kategoriach wiekoPonadgimnazjalne
wych, były nieopisane.
1. Patryk Krężlewicz –
Poniżej wyniki konkursu w Młodzieżowy Ośrodek Wyposzczególnych kategoriach chowawczy w Polanowie,
wiekowych:
opiekun – Elżbieta Zarychta
2. Karolina Ogrodowczyk
Szkoła Podstawowa
– świetlica w Gołogórze,
kl. I-III
opiekun – Anetta Długo1. Lena Gorlikowska –
łęcka
świetlica w Świerczynie,
3. Nela Czarkowska –
opiekun – Marta Grad
świetlica w Jacinkach, opie2. Milena Schultz – świekun – Wioleta Konieczna
tlica w Nacławiu, opiekun
3 Dawid Biliński – świetli– Monika Stępniak
ca w Bożenicach, opiekun
2. Maja Schultz – SP w
– Monika Bilińska
Nacławiu, opiekun – Anna
Załęska
Dorośli
1. Maryla Nikiel-TomaSzkoła Podstawowa
szewska – Polanów
kl. IV-VII
2. Wioletta Konieczna –
1. Sebastian Maziarz
Jacinki
– świetlica w Gołogórze,
3. Anna Mirowska –
opiekun – Anetta DługoŚwierczyna
łęcka
2. Maja Palikowska – SP
Najwyższa palma –
w Polanowie, opiekun –
265cm
Elżbieta Karwecka
1. Andrzej Biliński – Bo3. Wiktoria Kobylska –
żenice
świetlica w Bożenicach,
Organizatorem konkursu jest
opiekun – Monika Bilińska
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie.

907 582,00

§ 2 pkt 2 Wspieranie różnicowania
działalności w ramach rybołówstwa
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i
tworzenie miejsc pracy na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury

Przed.2.1.1: Tworzenie, rozwój,
wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny
historycznie lub terytorialnie
związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022
roku

46 377,00

Przed.2.2.1: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na
obszarze LSR do 2022 roku

10 901,00

§ 2 pkt 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i
akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50%
tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów

Polanów

W ramach profilu organizujemy:
- naukę elementów musztry,
- strzelanie z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej,
- samoobronę i zapasy,
- marsze i obozy kondycyjne,
- ćwiczenia taktyczne,
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zajęcia z topografii i orientacji w terenie,
- wyjazdy tematyczne do jednostek służb mundurowych,
- możliwość ukończenia kursu nurkowania.

W ramach profilu planujemy:
Intensywną naukę języków obcych.
Dodatkowe zajęcia z informatyki;
Organizację warsztatów filmowych, fotograficznych;
Udział w konkursach i przeglądach filmowych, fotograficznych;
Kontynuację wymiany młodzieży z Gedern;
Wycieczki krajoznawcze
Obozy integracyjne.

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych
w wysokości do 50% tych kosztów

Polanów

objął Bank Spółdzielczy w
Sławnie. Zmagania konkursowe stały na bardzo wysokim
poziomie. Najlepsze wyniki
osiągnęły panie: Bożena Tomasik i Aleksandra Lendzion oraz
uczeń klasy 7b, Szymon Jendzio. Szczególne wyróżnienie
należy się Milenie Antoniak i
Grzegorzowi Lendzion, którzy
zachwycili nas poziomem swo-
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Darłowska Lokalna Grupa Rybacka

Przed.1.1.3: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę
związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką na obszarze LSR
do 2022 roku

Maria Skłodowska – Curie
to słynna laureatka Nagrody
Nobla. Zdobyła ją dwukrotnie za osiągnięcia w dziedzinie fizyki i chemii.

Uczniowie klas III Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie
wzięli udział w spotkaniu
z przedstawicielami klas
liceum Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie.

www.polanow.pl

Polanów

Czas Marii Skłodowskiej – Curie

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich LO w Polanowie

Rozmaitości

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Polanowie gościła
u siebie Cecylię Judek Sekretarz Naukową Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie.
Okazją do spotkania była 10

Polanów

rocznica śmierci Ireny Sendle- „ Irena Sendlerowa – Sprawierowej - ważnej działaczki spo- dliwa Wśród Narodów Świata”
łecznej, która została ustano- dla uczniów liceum. Wykład
wiona przez Sejm RP jednym z był niezwykle pouczający i
patronów roku 2018. Pani Ce- pozytywnie odebrany przez
cylia przeprowadziła prelekcję młodzież.
z prezentacją multimedialną ph.
Tekst i fot. BPMiG

Pokazali fantastyczny styl

Fantastycznie wypadli uczestnicy IV edycja Polanowski Styl w tańcu break dance. Występy
miały miejsce w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu. W imprezie zorganizowanej przez
koszalińską grupę NASA wzięło udział kilkudziesięciu uczestników w przeróżnym wieku. Byli
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a dorośli, ale nawet... przedszkolaki. Najmłodszy
uczestnik miał bowiem tylko 5 lat, a do tego wrócił do domu z trofeami. B-boys i b-girls, czyli
tancerze i tancerki tego ulicznego stylu m.in. z Polanowa, Koszalina, Sławna i Słupska brali
udział w walkach 1 na 1, a także 2 na 2. Było na co popatrzeć.

INFORMACJE WSPÓLNE:
Termin składania wniosków: od 16.05.2018 r. do 31.05.2018 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150
Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.
Warunki udzielenie wsparcia:
- Wnioskodawca składa dokumenty bezpośrednio w Biurze DLGR – osobiście lub poprzez upoważnioną osobę (2 egzemplarze
w formie papierowej – oryginał i kopia wniosku z załącznikami – oraz dodatkowo wypełniony formularz wniosku na nośniku
elektronicznym),
- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:
1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, 2) jest zgodna
z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,
3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,
4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków o udzielenie wsparcia,
- Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1, Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w ramach LSR) Limit środków w ramach naboru (zł.) Cel, zgodnie z rozporządzeniem1 Przed.2.1.1: Tworzenie, rozwój,
wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku 46 377,00 § 2 pkt 4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury
oraz morskiego dziedzictwa kulturowego Przed.2.2.1: Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa
kulturowego na obszarze LSR do 2022 roku 10 901,00 Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych
w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr
508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów
- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w
lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie
Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.
2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej
Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.
3. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Rady DLGR).
4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące niezakończenia operacji (Załącznik nr 9 do Regulaminu Organizacyjnego Rady
DLGR).
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji;
LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia
dostępne są w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronie internetowej Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
– www.dlgr.pl
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2,
pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl
1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020 2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE)
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011
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Cetuń

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni
goście m.in.
Stefan Romecki – poseł RP,
władze powiatu koszalińskiego Marian Hermanowicz
– starosta koszaliński,
Dariusz Kalinowski – vicestarosta, Zenon Dropko – przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego,
Agnieszka Maślińska – sekretarz powiatu,
władze gminy w osobach:
Grzegorza Lipskiego – Burmistrza Polanowa,
Piotra Górniaka – Zastępcy Burmistrza
oraz Józefa Wilka – przewodniczącego Rady Miasta.
Wśród gości byli także radni:
Elżbieta Sekuła radna Powiatu Koszalińskiego i Roman Opoń radny Rady Miejskiej w Polanowie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
reprezentowane było przez:
Mirosławę Zielony – dyrektora PCPR oraz Annę Darnielewicz – Głównego Specjalistę,
a Powiatowy Urząd Pracy przez dyrektora Henryka
Kozłowskiego.
Na uroczystości nie zabrakło też dyrektorów domów
pomocy społecznej z powiatu koszalińskiego i Koszalina wraz z mieszkańcami i opiekunami tych domów.
Dom Pomocy Społecznej w
Cetuniu obchodził jubileusz 35 – lecia działalności.
Uroczystość odbyła się w
Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu.
Historię działalności Domu
Pomocy Społecznej w Cetuniu na przestrzeni 35 lat
zaprezentował
pokazem
slajdów dyrektor domu Józef
Niwiński. W części oficjalnej
były gratulacje, kwiaty, upominki oraz okolicznościowe
podziękowania dla pracowników domu, którzy przepracowali ponad 30 lat.
Podziękowania otrzymali:
Danuta Kułak, Bernadeta
Skowrońska, Lilla Lewandowska, Barbara Szarek,
Małgorzata Kułak, Lidia
Badurak, Iwona Tomaszewska, Grażyna Maruszak, Agnieszka Osadowska.
Za długoletnią współpracę z

Domem Pomocy Społecznej
podziękowania wręczono:
burmistrzowi Miasta Polanów panu Grzegorzowi
Lipskiemu,
dyrektorowi
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie panu
Markowi Stachowiczowi
oraz dyrektorowi Zakładu
Usług Komunalnych panu
Andrzejowi Kuleszy. W
części artystycznej wystąpiły dwa zespoły z Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
„Ramole” i „MMS” oraz zespół „Popowianie”.
Uroczystość sponsorowana
była przez Stowarzyszenie
Niepełnosprawni w Domu i
Środowisku w Cetuniu, PH
„Saga” z Koszalina, hurtownia Optim z Miastka, Zakład
Usług Pogrzebowych Daniel
Bubień z Bobolic, Fundacja
Dr Max z Wrocławia, Lex
Crimen z Koszalina oraz inni
anonimowi darczyńcy.

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu istnieje
od 15 kwietnia1983r. i mieści się w pałacu zbudowanym
w stylu neogotyckim na przełomie XIX i XX wieku. Jest
to obiekt wolno stojący posadowiony na terenie zabytkowego parku. Od 1978r. wpisany do rejestru zabytków. Od
strony południowej obiekt wraz z parkiem przylega do
głównej ulicy miejscowości Cetuń, a od strony północnej
do jeziora Cetuń Wielkie. Obiekt jest położony w okolicy
zalesionej i oddalony jest o 8 km od miasta Polanowa
stanowiącego siedzibę gminy. Budynek jest obiektem
trójkondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Pokoje
w niezmienionym układzie pałacowym są 3 i 4 osobowe. Wnętrze pałacu zachowało większość oryginalnych
ozdób z okresu świetności tej budowli.
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Piłka Nożna

Sowinko trzecie w Turnieju Sołectw powiatu koszalińskiego

Doskonale wypadła, reprezentująca gminę
Polanów, drużyna Sołectwa Sowinko podczas
III Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i
Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego – Mariana Hermanowicza.

W zawodach, z udziałem
reprezentantów wszystkich
ośmiu gmin powiatu koszalińskiego, zawodnicy z
Sowinka zajęli wysokie - 3
miejsce!

Siatkówka

Seniorzy zdobyli Puchar

Zespół Seniorzy wygrał Halowy Turniej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora POKiS.
Kolejne miejsca zajęły: Sowinko, Sami Swoi oraz MOW Polanów wszystkie drużyny uczestniczące w
turnieju otrzymały dyplomy oraz piłki do gry w siatkówkę. Organizatorami turnieju byli Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty.

Ogólnopolski Turniej Badmintona Dzieci i Młodzieży

Czwarte miejsce w Polsce!

W sali gimnastycznej jednej z białostockich szkół
odbył się Ogólnopolski
Turniej Badmintona dzieci
i młodzieży, zorganizowany przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy, Podlaski Okręgowy Związek Badmintona oraz UKS "Hubal"
Białystok.

Był to turniej reprezentacji
szkolnych.
Województwo
zachodniopomorskie reprezentowała
ZSP Polanów, która wypadła znakomicie zajmując
czwarte miejsce w Polsce!
Tę doskonałą lokatę wywalczyli Maciej Kruszyński i Filip Prendecki.
Zaś dziewczęta: Michalina
Prendecka i Amelia Gryguła po długiej i męczącej
walce zajęły siódme miejsce.
Polanów jest małą miejscowością, a tak dobre lokaty na
tle innych polskich dużych

Zawodnicy z Polanowa
miast (Kędzierzyn-Koźle, dziej
popularyzowany.
Suwałki, Białystok, Pabia- To wspaniały sport i zasłunice) są dla nas zaszczytem. guje na jeszcze większe
rozpowszechnianie
zaBadminton
od
jakie- równo wśród dzieci, młogoś czasu jest coraz bar- dzieży jak i dorosłych.

Wygrała drużyna Osiedle
Centrum Mielno (gmina
Mielno) przed Sołectwem
Zegrze Pomorskie.
O wyłonieniu zwycięzcy
imprezy, decydował wynik
ostatniego 28. pojedynku turnieju pomiędzy dwoma zainteresowanymi zespołami:
Osiedlem Centrum Mielno
i Sołectwem Zegrze Pomorskie (4:0).
Grano systemem „każdy z
każdym”, raz siedem minut.
Spotkania sędziowali: Maciej Mazur i Grzegorz Purcel.
Turniej zabezpieczała ratownik – Ewelina Lewandowska.
Sekretariat turnieju tworzyli:
Michał Kusz, Marcin Kasprzycki i Ryszard Wątroba.

Jak wcześniej wspomniałem,
trzecie miejsce zajęło Sołectwo Sowinko, które w 7 meczach uzyskało 14 punktów i
9 bramek (stracili 2).
Nasi zawodnicy byli jedynymi, którzy „urwali” punkt
zwycięzcom remisując z
nimi 0:0.
Podopieczni Grzegorza Zabłockiego i Mariusza Krzysztofiaka, grali w składzie:
Michał Rutkowski – Adam
Ambroszczyk,
Sylwester
Bielec, Damian Grzegorczyk,
Krystian Kruk, Radosław
Kruk, Robert Kruk, Łukasz
Michalak, Adam Nader,
Grzegorz Zabłocki i Piotr
Zabłocki.
Najlepszym strzelcem tur-

nieju został Marcin Parus
(Osiedle Centrum Mielno)
– 8 bramek, najlepszym zawodnikiem – Adam Nader
(Sołectwo Sowinko), a najlepszym bramkarzem – (Sołectwo Biesiekierz).
Dwaj pierwsi otrzymali piłki
nożne, natomiast trzeci – rękawice bramkarskie.
Końcowym akordem imprezy
była wspólnie spożyta bardzo
smaczna zupa krzepka, przygotowana przez Firmę „Gryf”
Zbigniewa Kuca!
Przez cały czas trwania imprezy, czynna była kawiarenka, serwująca pyszne kanapki, słodki poczęstunek oraz
napoje.
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Badminton

Walczyli o Puchar Burmistrza Polanowa
W polanowskiej hali rozegrano strefowy i wojewódzki Turniej o „Puchar
Burmistrza Polanowa
Grzegorza Lipskiego”.
W zawodach uczestniczyło
wzięło 105 zawodniczek i
zawodników reprezentujący
kluby z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.		
W pierwszym dniu odbył
się Strefowy Turniej Juniorów i Młodzików KB Polanów tym razem wystąpił w
mocno okrojonym składzie.
Nie zagrali: Michalina Prendecka, Amelia Gryguła oraz
Maciej Kruszyński i Filip Prendecki, obie pary w tym czasie
reprezentowały ZSP Polanów
w Finale Krajowym Igrzysk
Młodzieży Szkolnej roczników 2002/4 w Białymstoku.
W młodzikach nie zagrali z
powodu choroby: Weronika
Szatkiewicz, Wiktoria Zblew-

Wszyscy zawodnicy po zakończeniu turnieju w Polanowie
ska, Kacper Pyter oraz Wik- dzików, Młodzików Młod- szych za pierwsze miejsca
toria Rajkowska (zgłoszona szych i Żaków oraz Senio- wręczono puchary i dyplona Finał Krajowy Igrzysk rów Młodszych i Seniorów. my za miejsca na podium ,
Dzieci do Białegostoku). W strefowym turnieju ju- natomiast w wojewódzkim
niorów i młodzików oraz turnieju wręczano medale
W kolejnym dniu odbył się w wojewódzkim turnieju oraz dyplomy dla wszystWojewódzki Turniej: Mło- seniorów i seniorów młod- kich uczestników turnieju.

I Otwarte Mistrzostwa Gminy Malechowo w Szachach Szkół Podstawowych 2018

Puchary medale i dyplomy plastyka z Warblewa dla najwręczał osobiście Grzegorz lepszej juniorki którą była JoLipski Burmistrz Polanowa.
anna Dorawa MKB „Lednik”
Wręczono także nagrody Miastko oraz najlepszego
specjalne - pejzaże Polano- seniora którym został Nikowa i okolic wykonane przez dem Ratkowski KB Polanów.
(AL)
Katarzynę Mażulis artystę

Polanów

Sprawdzili swoje umiejętności... Uczniowie na meczu w Gdyni

Najmłodsi szachiści
wzięli udział w pierwszym
sprawdzianie zewnętrznym swoich umiejętności.
Na turnieju w Szkole Podstawowej w Lejkowie reprezentowali nas: Emilia
Prądzyńska, Oliwia Słomińska, Jakub Gendig, Kacper
Smagała, Mateusz Landzberg oraz Maciej Tumanik.
Zmagania nie były łatwe,
gdyż uczestniczyli w nich
uczniowie ze szkół w Lejkowie, Niemicy, Ostrowca, Malechowa, Sławska, Rosnowa
i Lejkowa – w sumie 30 osób.
Nasza ekipa była jednak
najmłodszą i grała w większości z bardziej zaawansowanymi
zawodnikami.
Mimo to wszyscy zawodnicy godnie reprezentowali naszą szkołę, nikt

nie wrócił bez punktów.
Najlepiej wypadli Kacper
Smagała (10 miejsce) i Maciej Tumanik (12 miejsce),
którzy wygrali po 4 z 7 partii.
Na
zakończeniu
wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody i upominki
ufundowane przez UKS
GRABOWA SP Lejkowo.
Jako opiekun szkolnego

Koła Szachowego jestem zadowolony z postawy wszystkich naszych zawodników i
uważam, że udział w turnieju przyniesie dużo korzyści.
Cieszy również udział rodziców jako kibiców i ich pomoc w organizacji wyjazdu.
Podziękowania dla p. Artura
Gendiga za wykonanie zdjęć.

21.03.2018 r. zorganizowany został wyjazd uczniów
ZSP w Polanowie na mecz
eliminacji mistrzostw
Europy z Czarnogórą
w Gdyni.

Dla większości młodych kibiców był to pierwszy udział
w meczu tej klasy rozgrywek.
Wejście na halę odbyło się godzinę przed
rozpoczęciem
meczu.

Zawody obronne

Sprawni jak żołnierze...

Julia Markus, Mariola Byrzykowska, Oliwia Zakrzewska, Filip Karolak, Artur Motow oraz Hubert Witkowski to reprezentanci Liceum w Polanowie, którzy wzięli udział w 41
wojewódzkich zawodach „Sprawni jak żołnierze”. Startowało ogółem 30 drużyn, z tego w 14 drużyn dziewcząt i 16 drużyn chłopców. Zmagania rozpoczęły się na strzelnicy w Manowie, gdzie rywalizowano w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, rzucie granatem oraz w strzelaniu z KBKS. Potem, w okolicznych lasach, rozegrano kolejną konkurencję - bieg terenowy na azymut. W kolejnym dniu rozegrane zostały konkurencje sprawnościowe na hali sportowej CSSP w Koszalinie: bieg z zadaniami na czas, w
tym 3x „koperta”, brzuszki z piłką lekarską, przewrót na materacu - skok tygrysi, skok przez skrzynię z przewrotem, skoki wzdłuż ławki gimnastycznej z piłką lekarską.
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Uczniowie osobiście przekonali się jakie są procedury związane z bezpieczeństwem w hali m.in. co można
wnosić na mecz, a co trzeba
było wyrzucić do kosza.
Po wejściu na trybuny
uczniowie zajęli miejsca w
sektorach i obserwowali rozgrzewkę „szczypiornistek”.
Dla chętnych była także
możliwość zakupienia pamiątkowych gadżetów związanych z reprezentacją Polski.
Było to radośnie spędzone popołudnie i wieczór.
Wycieczka miała charakter integracyjny jako
alternatywna forma spędzenia
wolnego
czasu.
W trakcie meczu w obecności bardzo dużej grupy
kibiców panowała radosna i
przyjazna atmosfera.
Oby więcej
takich wyjazdów!

Druk: Rondo Koszalin

