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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Nowa świetlica już cieszy
mieszkańców!

Uroczyste, oficjalne otwarcie świetlicy

Świetlica w Świerczynie.

Przez ostatnie miesiące mieszkańcy sołectwa Świerczyny obserwowali systematyczne postępy
w pracach budowlanych nad nową
świetlicą w gminie Polanów.

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy z
udziałem wielu zaproszonych gości, wśród
których obecni byli Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski, Wicestarosta Koszaliński
Dariusz Kalinowski, radni Rady Miejskiej
w Polanowie i Powiatu Koszalińskiego oraz
sołtysi z okolicznych sołectw, odbyło się
w piątek 8 grudnia.		
Po oficjalnych wystąpieniach rozpoczęła

się zabawa, która trwała do późnych godzin wieczornych.		
Uroczystość swoim występem uświetnił
zespół 5S.			
Podawano również przysmaki miejscowych
gospodyń.			
– Świetlica z całą pewnością usprawni
działalność sołectwa – powiedziała sołtys
Świerczyny, Elżbieta Pawłowska. – Do tej
pory brakowało nam takiego miejsca na
spotkania, na rozwijanie naszej działalności.
Nowa świetlica pozwoli jeszcze lepiej zintegrować naszą społeczność.
Nie możemy się doczekać wspólnej pracy
nad przyszłymi projektami.

V Orszak Trzech Króli
Polanów-Święta Góra Polanowska
6 stycznia 2018r. (sobota), godzina 12:00
Rynek Miejski

Program Orszaku:
Początek
Scena I

Msza św. o godz.11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Polanowie
godz. 12:00 Powitanie Królów z Orszakiem na rynku miejskim,
Wyjście orszaku z rynku
Scena II
Przystanek –Urząd Miejski (wizyta 3 króli u Heroda)
Scena III
ul. Bobolicka, koło św. Ottona (walka dobra ze złem)
Scena IV
Przemarsz Orszaku na Świętą Górę Polanowską, żywa szopka, życzenia
świąteczne, wspólne kolędowanie, poczęstunek dla uczestników orszaku.
Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny do wspólnego przeżywania radości Święta Trzech Króli w barwnym orszaku pod przewodnictwem Mędrców ze Wschodu.

Organizatorzy: Burmistrz Polanowa, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Parafia Polanów, oo. Franciszkanie

Z tego miejsca chciałabym podziękować Burmistrzowi Polanowa i radnym
Rady Miejskiej w Polanowie za realizację
tej ważnej dla nas inwestycji.
Dziękuję proboszczowi Parafii w Bukowie Janowi Sosnowskiemu za realizację

projektu, dzięki któremu mogliśmy posadzić przed świetlicą rośliny.
Dziękuję również mieszkańcom sołectwa
Świerczyna za wszelką pomoc przy pracach nad przygotowaniem świetlicy, między innymi przy sadzeniu roślin pod świetlicą oraz przy jej otwarciu.
Prace budowlane nad świetlicą ruszyły jesienią 2016 roku. Oprócz samego budynku zbudowany został parking i zatoka dla pojazdów.
Koszt inwestycji mającej na celu jej
wybudowanie
i
wyposażenie
wyniósł około 850 tysięcy złotych.
Inwestycja została zrealizowana w całości ze
środków własnych Gminy Polanów.

Radosnych, spokojnych
i niosących szczęście świąt
Bożego Narodzenia spędzonych
w gronie najbliższych oraz
szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim mieszkańcom miasta i
gminy Polanów życzą
Józef Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Polanowie

Grzegorz Lipski
Burmistrz
Polanowa
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Po omówieniu spraw organizacyjnych zebrani wysłuchali sprawozdania Burmistrza
Polanowa, Grzegorza Lipskiego, z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
Następnie przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w
Koszalinie i Zastępca Burmistrza omówili temat form
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych na terenie miasta i gminy Polanów.
Wysłuchano
również
opinii
Komisji
Budżetowej i Infrastruktury.
Podczas sesji zmieniono budżet Gminy Polanów na 2017
rok, przyjęto "Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2018 rok", uchwalono
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r., ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w
schronisku dla osób bezdomnych, a także podjęto uchwały
w sprawie przekształcenia szkół
podstawowych sześcioletnich
w Bukowie, Żydowie oraz Polanowie z filią w Nacławiu w
szkoły podstawowe ośmioletnie.
W trakcie sesji zbierano również pieniądze na rzecz remontu dachu budynku przy ulicy
Zacisze 5 w Polanowie, który
ucierpiał w niedawnym pożarze.
Radnym, sołtysom i uczestnikom udało się uzbierać kwotę 2.400 zł.		
Do tej kwoty dołożyli się pracownicy Urzędu Miejskiego
w Polanowie, którzy podczas
swojej zbiórki na rzecz pogorzelców zebrali kwotę 500 zł.

Pragnąc ocalić od zapomnienia dawne techniki
rękodzielnicze oraz aby
pokazać szerszej publiczności twórcze działania
naszych miejscowych
miłośników rękodzieła Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Polanów zorganizowała wystawę ph.
„Wyczarowane z nitki”.

gadanka z autorką prac odbyły się 29 listopada 2017 w
siedzibie biblioteki.
Prezentowane prace to serwety, serwetki, bieżniki
oraz robótki o tematyce
bożonarodzeniowej.
Wystawa
została
przygotowana w ramach cyklu „Polanowscy artyści”.
Otwarciu wystawy towarzyszyli: Wicestarosta Powiatu
Na wystawie znalazły się Koszalińskiego Dariusz Kaprace szydełkowe wyko- linowski oraz Burmistrz Ponane przez panią Helenę lanowa Grzegorz Lipski.
Szymczyk z Polanowa.
Tekst: BPMiG Polanów
Fot. A. Andrzejewski
Otwarcie wystawy oraz po-

W budżecie na 2018 rok uwzględniono najważniejsze inwestycje,
do których szykuje się Gmina Polanów.
Zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo
z przesyłem do miejscowości Jacinki. W planach jest również wymiana urządzeń wodnych. W miejscowości Żydowo kontynuowana
będzie budowa dwóch odcinków
drogi gminnej.
Pasjonaci jazdy na rowerze z pewnością czekają na przyszłoroczną
inwestycję zakładającą budowę

Dochody podatkowe
Dotacje celowe
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca
Subwencja oświatowa
Dochody majątkowe
Pozostałe dochody

dróg rowerowych na trasach Jacinki-Polanów oraz Rzeczyca WielkaPolanów wraz z budową Centrum
Przesiadkowego w Polanowie.
W planach inwestycyjnych na
przyszły rok zakłada się również
budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów (place zabaw,
mała architektura, siłownie fitness
itd.).
Ponadto Gmina planuje dotacje na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych następujących działań: budowy ujęć wody i przydomowych
oczyszczalni ścieków, przebudowy i remontu drogi powiatowej
w miejscowości Rzeczyca Wielka,
przebudowy chodnika w miejscowości Kościernica w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 206, a także budowy szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej.

45 000 000,00

41.029.838,00
39.791.931,00

40 000 000,00

42.163.862,00
40.930.620,00
40.051.475,00
39.178.010,00

31.211.500,00
31.224.900,00

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2016
Dochody

2017

2018

Wydatki

2.106.389,00
1.860.200,00

Pozostałe - 27%
12.734.505,00

10.918.496,00

Oświata i wychowanie - 27%
11.060.266,00

7.676.861,00

Pomoc społeczna - 11%

122.100,00
2.775.440,00

4.315.680,00

Inwestycje - 10%
4.179.500,00

11.514.970,00

Rodzina - 25%
10.438.678,00

22 listopada w wielorodzinnym budynku przy
ulicy Zacisze w Polanowie
wybuchł pożar. Rodziny
zamieszkujące budynek
znalazły się w bardzo trudnym położeniu.
W jaki sposób Gmina
monitoruje sytuację i jak
wygląda pomoc udzielana
pogorzelcom ze strony
władz samorządowych?
Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa:
- Na szczęście w pożarze nikt

nie
ucierpiał.
Dzięki bardzo
szybkiej
akcji strażaków
z gminy Polanów
udało
się
zapobiec
rozprzestrzenianiu ognia w
miejscu, gdzie
wybuchł pożar,
czyli na poddaszu budynku.
Na
miejscu
pojawiły
się
jednostki OSP
Polanów, OSP
Żydowo i OSP
Nacław
oraz
Państwowa
Straż Pożarna z Koszalina.
Budynek udało się uratować
przed całkowitym spaleniem,
ale mimo to pięć rodzin zostało poszkodowanych.
Gmina zareagowała od razu.
Uruchomiliśmy szybko sztab
zarządzania kryzysowego i
objęliśmy pomocą te rodziny, które zostały najbardziej
dotknięte pożarem.
Zorganizowaliśmy
spotkanie z pogorzelcami, na
którym omówiliśmy kwestię udzielanej im pomocy.
Pracownicy
Miej-

sko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
obserwują sytuację poszkodowanych rodzin.		
Ponadto Gmina wystąpiła
do wojewody o wsparcie
tych osób z rezerwy budżetu państwa.		
Cały czas monitorujemy sytuację, stąd wiemy, że większość rodzin wróciła obecnie
do swoich mieszkań.
Problem w tym, że na
poddaszu ogień strawił
większość
remontowanego
niedawno
dachu.
Jest on zabezpieczony, by
można było przetrwać zimę,
ale konieczny jest kolejny,
kosztowny remont.
Wspólnie z księdzem proboszczem Jackiem Maszkowskim
i Caritasem z gminy Polanów
uruchomiliśmy
specjalne
konto, na które ludzie dobrej
woli mogą dokonywać wpłat.

Prosimy o wsparcie również
instytucje.		
Za okazaną ofiarność i wsparcie z góry dziękujemy.

Przypominamy:
Wraz z początkiem okresu
grzewczego
apelujemy o ostrożność i
rozwagę przy eksploatacji urządzeń elektrycznych, grzewczych oraz
kominów.		
Spadek temperatury

wiąże się bezpośrednio
ze wzrostem zagrożenia
spowodowanego
niesprawnością
kominów,
systemów ogrzewania i
nadmiernie
obciążonej
instalacji elektrycznej.		
Przed nami najzimniejsze dni i kilka miesięcy

Rachunek bankowy, na który można
wpłacać środki finansowe:
Numer konta:
44 9317 1038 3900 1805 2000 0020
CARITAS PARAFII P.W. PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚW.
UL. JANA Pawła II 1, 76-010 POLANÓW
z dopiskiem
POGORZELCY POLANÓW UL. ZACISZE

ogrzewania
budynków.
Niesprawny, rozszczelniony komin może być przyczyną nie tylko pożaru ale
również zatrucia tlenkiem
węgla mieszkańców!
Podobnie niebezpieczna
jest
eksploatacja
niesprawnych urządzeń

elektrycznych.		
Prosimy o rozwagę i
rozsądek w czasie użytkowania urządzeń elektrycznych,
grzewczych,
kominów oraz wykonywanie ich okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polanów

Gminny Żłobek uroczyście otwarty

Adaptacja budynku
przedszkola przy ulicy
Stawnej w Polanowie na
Żłobek Gminny w Polanowie była wyczekiwana
przez rodziców najmłodszych dzieci z całej gminy.

35 000 000,00

2015
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Pytanie do Burmistrza

Projekt budżetu
na rok 2018

Podczas XLV Sesji Rady
Miejskiej Grzegorz Lipski
- burmistrz Polanowa przedstawił projekt budżetu Gminy
Polanów na 2018 rok.

www.polanow.pl
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Na sesji zbierali Wyczarowane z nitki
dla pogorzelców

29 listopada o godzinie 10:00
w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Polanowie
odbyła się XLV Sesja Rady
Miejskiej.
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Obiekt został gruntownie odnowiony i już na początku listopada był gotowy przyjąć w
swe progi pierwsze maluchy.
Uroczyste otwarcie Żłobka odbyło się w środę 15
listopada.		
W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski, Zachodniopomorski Wicekurator
Oświaty Robert Stępień,
Wicestarosta
Koszaliński
Dariusz Kalinowski, Przewodniczący Rady Powiatu
Zenon Dropko, Dyrektor
Żłobka Gminnego w Polanowie Elżbieta Sekuła oraz
rodzice z dziećmi.
Kadra pracowników żłobka składa się z dyrektora,
dwóch opiekunów dziecięcych, pomocy kuchennej,
woźnej, intendenta dietetyka, specjalisty do spraw
administracyjno-kadrowych
oraz konserwatora.
Część kadry zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Żłobek jest wyposażony w
zaplecze kuchenne, a posiłki
dowożone są codziennie z
budynku Przedszkola Gmin-

Więcej informacji o funkcjonowaniu żłobka znajduje się w statucie dostępnym na
stronie internetowej Przedszkola Gminnego w Polanowie w zakładce „Żłobek Gminny”.

nego przy ulicy Dworcowej.
Żłobek Gminny sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i
niepełnosprawnymi.
Składa się z jednej grupy piętnaściorga dzieci od 20 tygodnia życia do roku szkolnego, w którym
dziecko kończy 3 lata.
Wyjątkiem jest sytuacja, w której niemożliwe lub utrudnione
jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4
roku życia.		
Nabór do żłobka od przyszłego roku będzie prowadzony każdego kwietnia, do
wyczerpania miejsc.
Jeśli pozostaną wolne miejsca, nabór będzie prowadzony

przez cały rok. Choć część
kosztów finansowania Żłobka ponosi Gmina Polanów,
zapisanie dziecka wiąże się
z odpłatnością w wysokości
10% minimalnego wynagrodzenia plus 5,50 zł opłaty za
wyżywienie za każdy dzień
dziecka w żłobku.
Całkowity
koszt
adaptacji budynku wyniósł
650 tysięcy złotych.
W tej kwocie zawiera się
również dofinansowanie w
wysokości 197 tysięcy złotych w ramach Resortowego
programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH PLUS”.
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Uczcili Narodowe Święto Niepodległości

Działo się
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„Kto ojczyźnie swojej służy...”
W piątek 10 listopada
w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie pod
hasłem „Kto ojczyźnie
swojej służy, sam sobie
służy”, odbyła się uroczysta akademia związana
z obchodami Narodowego
Święta Niepodległości.

Narodowe Święto
Niepodległości
– święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918).
Święto zostało ustanowione ustawą
z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca
1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 r.
Jest dniem wolnym od pracy.

Obchody Narodowego
Święta Niepodległości
w Polanowie rozpoczęły
się w niedzielę 12 listopada
uroczystą mszą świętą
w intencji Ojczyzny,
z udziałem Wojska
Polskiego.
Następnie na Rynku Miejskim odbyły się uroczystości
patriotyczne z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych w Koszalinie
oraz pocztów sztandarowych
– Ochotniczych Straży Pożarnej w Polanowie i Żydowie,
Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie, Szkół Podstawowych z gminy Polanów oraz
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie.
Na zaproszenie Burmistrza
Polanowa Pana Grzegorza
Lipskiego w uroczystości
wzięli udział: poseł na Sejm
RP – Pan Stefan Romecki, Za-

chodniopomorski Wicekurator
Oświaty w Koszalinie – Pan
Robert Stępień, Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Jan Kuriata i Pan Adam Wyszomirski
oraz Wicestarosta Koszaliński
– Pan Dariusz Kalinowski.
Wydarzenie było okazją do
wręczenia żołnierzom medali
„Zasłużony Żołnierz RP” oraz
aktów mianowania.
Samorząd Gminy Polanów
uhonorował okolicznościowymi statuetkami osoby prowadzące wszechstronną działalność społeczno-kulturalną na
rzecz mieszkańców miasta i
gminy Polanów. Podziękowania otrzymały panie – Wanda
Zabrocka, Krystyna Byrzykowska, Bożena Kadukowska, Irena Pałac oraz panowie
– Tomasz Knitter, Mieczysław Cybulski, Ryszard Wilusz, Michał Popowicz, Henryk Olczak, Roman Opoń

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada uzasadnić można
zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego ostateczną
klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W
tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada
1918, naród polski uświadomił sobie
w pełni odzyskanie niepodległości, a
nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.

oraz Stanisław Szemraj.
Szczególne podziękowania za
pomoc w organizacji uroczystych obchodów Narodowego
Święta Niepodległości w Polanowie oraz przeprowadzenie
lekcji patriotyzmu otrzymali:
płk dypl. Dariusz Sienkiewicz,
Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, a także jego zastępca
ppłk mgr Włodzimierz Pigoń.
Wszystkim wyróżnionym oko-

licznościowe statuetki wręczyli – Burmistrz Polanowa Pan
Grzegorz Lipski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie Pan Józef Wilk oraz
Wicestarosta Koszaliński Pan
Dariusz Kalinowski.
Na zakończenie mieszkańcy Polanowa mogli podziwiać defiladę wojskową, występ Orkiestry
Wojskowej Sił Powietrznych
oraz wystawę sprzętu wojskowego.			

Po uroczystościach zaproszono wszystkich na wojskową grochówkę z kuchni polowej.		
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Uwaga!

Akademia rozpoczęła się
od uroczystości wręczenia
mundurów uczniom klasy I
LO. Uczniowie profilu mundurowego otrzymali z rąk
rodziców i wychowawców
mundury, natomiast uczniom
profilu turystyczno-informatycznego ofiarowano koszulki z logo szkoły. Następnie odbył się pokaz musztry,
poprowadzony przez wicedyrektora Jacka Jachimowskiego, a kolejnym punktem
programu było ślubowanie
uczniów obu profili, które
przyjęła pani Dyrektor ZSP
Aleksandra
Kalinowska.
Po uroczystym apelu i defiladzie uczniów klas mundurowych, odbył się Tur-

niej Strzelecki o Puchar
Burmistrza Polanowa oraz
Turniej Strzelecki o Puchar
Nadleśnictwa Polanów. Po
południu przeprowadzono
turnieje zapaśnicze o Puchar Burmistrza Polanowa
i o Puchar Starosty Koszalińskiego, a także Gminny
Konkurs Historyczny. Dzień
wcześniej z kolei, również
w ramach obchodów Naro-

dowego Święta Niepodległości, w Zespole Szkół Publicznych odbył się Turniej
Szachowy „Gonić Króla”.
Uczniowie klas mundurowych liceum ogólnokształcącego wzięli również udział w gminnych
obchodach
Narodowego
Święta Niepodległości, które odbyły się w Polanowie
w niedzielę 12 listopada.

Polanów

Gminny Konkurs Historyczny

Jędrzej Moraczewski opisał to
słowami:
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął.
Po 120 latach prysły kordony.
Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze.
Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od
pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z
bączkiem, będziemy sami sobą rządzili.
(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę
chwilę czekały, piąte doczekało. (...)”

Konkurs na 100 lat
Odzyskania
Niepodległości

Polanów

Zapasy na Dzień Niepodległości

Kolejną imprezą z okazji
Narodowego Święta
Niepodległości był Turniej
Zapaśniczy Dzieci
o Puchar Starosty Koszalińskiego i Turniej MiniZapasy Dzieci o Puchar
Burmistrza Polanowa.

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Polanów przygotowuje się do obchodów
100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W związku z tym prosimy o pomysły związane ze
sposobem upamiętnienia tej rocznicy.
W szczegółności chodzi o wskazanie miejsca,
w Polanowie, w którym mógłby stanąć obelisk lub
tablica przypominająca o tym wydarzeniu.
Na Państwa propozycje czekamy do końca
2017 r., pod adresem e-mailowym:
k.augustyniak@polanow.eu
Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Walczyło 49 zawodników
i zawodniczek z 5 klubów:
Bersekers Team Szczecin, Husaria Fight Team
Kozielice, ZKS Koszalin, UKS Lotnik Rosnowo, UKS GRAD Polanów.
Statuetkę najlepszego zawodnika turnieju otrzymał
Krzysztof Biesek z UKS
Lotnik Rosnowo, a najlepszej zawodniczki Nina
Żelichowska z Bersekers
Team Szczecin. Puchar

10 listopada 2017 r.
w Zespole Szkól Publicznych w Polanowie zorganizowano VIII Gminny
Konkurs Historyczny.

Hasłem
przewodnim
było: „Polacy nie gęsi,
swą historię znają” zorganizowany przez zespół
nauczycieli historii oraz
bibliotekarza szkolnego.
Patronat nad konkursem
objął Starosta Koszaliński, który był też fundatorem nagród książkowych.
Cieszy, że do grona sympatyków turnieju dołączyli nowi zawodnicy, więc
walka o mistrzostwo była
zacięta.
Zwyciężczynią VIII edycji konkursu została pani
Krystyna Byrzykowska,
która oprócz nagrody i
gratulacji od pana Wicestarosty Koszalińskiego
Dariusza Kalinowskiego
odebrała puchar z rąk Dyrektora ZSP w Polanowie,
pani Aleksandry Kali-

nowskiej. Wicemistrzostwo zdobyła pani Irena
Pałac, a III miejsce zajął
pan Paweł Malepszy.
Wyróżnienia otrzymali:
Weronika Hełminiak, Filip Kołodziejczyk, Adrian Fit, Mariusz Olejnik,
Bartosz Jabłoński, Wiktor Czarkowski, Aleksandra Ziemiańska. Na
uwagę zasługuje fakt, że
kolejny raz uczestnikami
konkursu byli również
wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie.
Organizatorzy
konkursu gratulują wszystkim
uczestnikom rezultatów i
zapraszają za rok na kolejną edycję konkursu.
Tekst: M. Pusz
Zdjęcia: A. Andrzejewski

Polanów

Błażej najlepszym szachistą
Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości Zespół Szkół
Publicznych w Polanowie
zorganizował Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
Polanowa.

Burmistrza Polanowa dla
drużyny, która zdobyła
najwięcej złotych medali,
pozostał w naszym klubie!
Nagrody
zawodnikom
wręczali
przedstawiciele
sponsorów i instytucji patronujących: Wicestarosta

Koszaliński p. Dariusz Kalinowski, Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Polanowie p. Paweł Gut oraz Dyrektor ZSP w Polanowie
p. Aleksandra Kalinowska.
Tekst: ZSP

Zawody podzielono na dwie części: 46 zawodników grało turniej
główny – szachy, a 15 najmłodszych grało turniej warcabów.
Puchar Burmistrza zdobył
Błażej
Kaszubowski,
który z wynikiem 6,5 pkt. zajął
I miejsce w całym turnieju.
Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymali
statuetki ZIR oraz medale.
Impreza odbyła się pod pa-

tronatem: Gminy Polanów,
Banku Spółdzielczego Sławno Oddział Polanów, Zachod-

niopomorskiej Izby Rolniczej.
Tekst: ZSP Polanów
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Działo się

Polanów

Są już przedszkolakami

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: listopad-grudzień 2017

Tak świętowali Dzień Seniora

70-lecie istnienia Koła Łowieckiego „Dzik”

Wieczór z poezją Leśmiana

Gmina Polanów

Małe i duże życzenia pofrunęły hen do nieba...
ne wykonała sopranistka com spoza Polanowa bezKatarzyna Dondalska. Pu- płatny transport autobusowy,
bliczność nagrodziła występ a wszystkim uczestnikom
muzyków zasłużoną owacją koncertu – poczęstunek po
na stojąco.
jego zakończeniu.
Gmina zapewniła mieszkań-

Polanowscy Seniorzy w kinie

W niedzielę, 3 grudnia, już
po raz ósmy małe i duże
przedszkolaki spotkały się
na polanowskim rynku, aby
razem spędzić to grudniowe
popołudnie na Mikołajkach
Małego i Dużego Przedszkolaka.
W tym roku zgromadzonych
gości do wspólnej zabawy zapraszała Pani Nutka, która swoim wspaniałym głosem podgrzewała niską temperaturę na
dworze. Wszyscy chętnie brali
udział w wesołych zabawach i
pląsach, a także śpiewali zimowe piosenki.
W przerwach między zabawami występowały przedszkolaki
z Przedszkola Gminnego
w Polanowie - każda grupa zaśpiewała piosenkę o Mikołaju.
Oprócz udziału we wspaniałej zabawie można było kupić
świąteczne stroiki, ozdoby choinkowe, ciepłe dania, pyszne
i pachnące domowe wypieki,

Nacław

Uczniowie w świecie bombek
Nastał czas przygotowań
świątecznych, a co za tym
idzie, intensywnej pracy
w Fabryce Bombek
TESTPOL w Nacławiu.

dzianie, A, śpiewając, pomyślę, że pacierze mówię.”
(„Łąka”, B. Leśmian).
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom wieczoru
za liczny udział oraz za to,
że dali się oczarować (mam
nadzieję) poezją Bolesława
Leśmiana.
Mariola Parszczyńska
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Koło Łowieckie „Dzik” Polanów obchodzi w tym roku 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w niedzielę 19 listopada w kościele Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczysta msza święta w
intencji myśliwych z koła. Po zakończeniu mszy jej uczestników zaproszono na poczęstunek w rozstawionych na placu przy kościele namiotach.

Polanów

nastrój zadumy i refleksji. Mam nadzieję, że nadal
dźwięczą nam w uszach takie wersy, jak te, które stanowiły motto wieczoru:
„Będę czekał na ciebie z dłonią na zasuwie, Zasłyszawszy twój szelest, z nóg zdejmę
obuwie, Wyjdę bosy na spotkanie, Śpiewający niespo-

www.polanow.pl

Polanów

Był to koncert pt. „Ósmy
Wtorek 14 listopada był ważnym dniem dla najmłodszych dzieci uczęszczających do Przedcud świata” w wykonaniu
szkola Gminnego w Polanowie. Tego dnia bowiem zostali przyjęci do braci przedszkolnej podOrkiestry Filharmonii Koczas pasowania.
szalińskiej pod batutą Stefana
Johannesa Waltera.
Polanów
Dopisała frekwencja – hala
wypełniła się do ostatniego
miejsca. W rolę konferansjera wcielił się Andrzej
Zborowski, a partie wokal-

21.11.2017r.w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
odbył się szósty wieczór poezji, podczas którego wspólnie czytaliśmy i śpiewaliśmy
utwory autora „Malinowego
chruśniaka”. Oryginalność
i różnorodność jego twórczości prześledziliśmy, prezentując wybrane teksty z
poszczególnych tomików
poezji. Obejrzeliśmy też
scenkę teatralną do tekstu
„Dusiołka” w wykonaniu
uczniów klasy I LO.
Poezja Leśmiana, przesycona erotyką, sensualizmem
i uczuciowością sprawiła
wiele radości zarówno czytającym, jak i słuchającym
uczestnikom spotkania. Rubaszne i frywolne teksty
swoją formą i treścią urozmaiciły nastrój wieczoru, natomiast filozoficzne wiersze
naszego poety wprowadziły

Rozmaitości

Polanów

W sobotę 18 listopada
Burmistrz Polanowa,
Grzegorz Lipski, z okazji
Dnia Seniora zaprosił fanów muzyki na koncert
do Hali WidowiskowoSportowej w Polanowie.

Zapach malin, smak malinowego ciasta i herbaty
malinowej oraz nastrojowa i refleksyjna poezja
Bolesława Leśmiana – to
właśnie sprawiło, że przenieśliśmy się na chwilę w
magiczny świat sztuki.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: listopad-grudzień 2017

14 listopada 2017 pięćdziesięcioosobowa grupa Seniorów
z Gminy Polanów świętowała Światowy Dzień Seniora biorąc udział w wyjeździe zorganizowanym przez polanowską bibliotekę do Multikina na film pt. „Listy do M3”. To wzruszająca komedia romantyczna tematycznie powiązana z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Seniorom bardzo spodobała się ta ciepła i zabawna
opowieść. Przyjemnie spędzili wolny czas i w miłej atmosferze, zrelaksowani powrócili do domów. Tekst i fot: BPMiG

To znakomita okazja, by z
bliska przyjrzeć się rękodzielniczej pracy przy wytwarzaniu
choinkowych
ozdób – zwłaszcza, że fabryka chętnie przyjmuje w
swe progi wycieczki szkolne.
Odwiedzający
zapoznają
się z procesem produkcji bombek od początku
aż po sam koniec. Mogą
też wykonać własną, niepowtarzalną bombkę pod
okiem pracowników fabryki. Firmowy sklep oferuje z kolei szeroki wybór

ręcznie wyrabianych ozdób.
Dodatkową atrakcją są oryginalne zwierzęta hodowlane: piękne, wielokolorowe
bażanty, rzadkie odmiany
kur ozdobnych czy owce
wrzosówki. Na miejscu
można również zakupić produkty gospodarstwa ekologicznego – miód, jajka itp.
Właściciel fabryki, Krzysztof Kułaga, zaprasza zwiedzających przez cały rok i
warto z tego zaproszenia
skorzystać zwłaszcza przed
świętami Bożego Narodzenia, by w dobie masowej
produkcji obejrzeć na własne oczy jedno z nielicznych
miejsc, gdzie wciąż praktykowane jest rękodzielnictwo.
Uczniowie SF w Nacławiu, z uśmiechem na twarzy malowali bombki

pierniki, domowy makaron
oraz gorące napoje. Powodzeniem cieszyła się loteria fantowa zakończona losowaniem
atrakcyjnych nagród.
Nie zabrakło oczywiście najważniejszego gościa: Mikołaja,
który w tym roku był bardzo
wesoły, chętnie śpiewał i tańczył z dziećmi. Jednak największą atrakcją imprezy były balony z helem, które każde dziecko
mogło wypuścić do nieba, wypowiadając przy tym swoje marzenie. Widok unoszących się
balonów był wspaniały! Mamy
nadzieję, że wszystkie marzenia się spełnią!
Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie – Elżbieta
Sekuła wraz z pracownikami
dziękuje wszystkim Rodzicom,
współorganizatorom imprezy i
sponsorom za okazaną pomoc,
a także wszystkim uczestnikom
tegorocznych Mikołajek.
Tekst: Przedszkole Gminne w Polanowie
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Badminton

Spotkanie z siatkarskim mistrzem

Zespół Szkół Publicznych
w Polanowie gościł wielokrotnego reprezentanta
Polski w siatkówce, Mistrza
Świata juniorów, medalistę
mistrzostw świata i Europy,
wielokrotnego Mistrza Polski
i ambasadora ogólnopolskiego projektu Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych – Marcina Prusa.
Projekt realizowany jest w ZSP

Polanów od trzech lat z inicjatywy PZPS.
Ma na celu działania prowadzone w ramach programu
szkolenia dzieci i młodzieży w
siatkówce, których efektem ma
być zwiększenie aktywności
fizycznej młodzieży poprzez
uczestnictwo w zajęciach z
siatkówki.
W trakcie spotkania z uczniami
Marcin opowiadał o dążeniu
młodego człowieka do celu,

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: listopad-grudzień 2017

Grand Prix Polski Juniorów Młodszych i Młodzików

właściwych wartościach, którymi powinien się kierować
oraz wyznaczaniu ścieżki rozwoju sportowca.
Marcin Prus przeprowadził
również trening w klasie 6a,
której wychowawcami są Michał Lipski i Piotr Idzi.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród
uczniów. Miało dużą wartość
wychowawczą i merytoryczną.

W międzynarodowej obsadzie rozegrano Grand Prix
Polski Juniorów
Młodszych i Młodzików
Młodszych w Suchedniowie.

W turnieju udział wzięło 214 jedynczej zajął drugie miejsce w
zawodniczek i zawodników grupie, co dało mu siedemnaste
z całego kraju, z zagranicy miejsce w klasyfikacji końcowej.
byli goście z Łotwy i Ukrainy. Amelia Gryguła wywalczyła w
ZKB "Maced" Polanów repre- grze pojedynczej drugie miejsce
zentowali w kategorii juniorów w grupie i w klasyfikacji końcomłodszych: Amelia Grygu- wej zajęła czternaste miejsce w
ła, Maciej Kruszyński i Filip grze mieszanej, w parze z AnPrendecki, natomiast w mło- tonim Jabłońskim z UKSOSiR
dzikach młodszych zagrali: "Badminton" Sławno uplasowaWiktoria Rajkowska, Wero- ła się na siedemnastym miejscu.
nika Szatkiewicz, Wiktoria W młodzikach młodszych w grze
Zblewska i Filip Morawski. pojedynczej najlepiej spisała się
Obie grupy spisały się po- Wiktoria Zblewska (17 miejdobnie, zajmując przeważnie sce). Pozostali zawodnicy zajęli:
miejsca w drugiej dziesiątce. Weronika Szatkiewicz - 19
W juniorach młodszych najle- miejsce, Wiktoria Rajkowpiej spisał się Filip Prendec- ska w grze pojedynczej (19)
ki w grze mieszanej w parze Wiktoria Rajkowska w grze
z Natalią Maciupa MKB mieszanej w parze z Filipem
"Lednik" Miastko (9 miejsce), Morawskim po wygraniu jednej
natomiast w grze podwójnej gry odpadli w grze o ćwierćfinał.
Filip w parze z kolegą klubo- Filip Morawski w grze powym Maciejem Kruszyńskim jedynczej nie wygrał żadzajęli miejsce siedemnaste. nej gry co dało mu miejMaciej Kruszyński w grze po- sce w czwartej dziesiątce.

Piłka nożna

A na pożegnanie rundy - wygrana na wyjeździe

Od początku sezonu Gryf
Polanów nie miał szczęścia
do wyjazdowych spotkań.

Przed ostatnim meczem
rundy jesiennej IV Ligi Zachodniopomorskiej
bilans
dokonań na obcych boiskach
stanowiły dwa remisy i pięć
porażek. Podopieczni Macieja Mikulskiego zdołali jed-

Ostatnie mecze Gryfa:
ścino. Mecz zakończył się wych meczach zachować
Gryf Polanów –
wygraną Gryfa 1-0, a gola czyste konto. Bramki na 04.11.
1-0
dla polanowskiej drużyny w wagę trzech punktów zdoby- Vineta Wolin
Hutnik Szczecin
drugim meczu z rzędu strze- li Kacper Marciniak i Paweł 11.11.
– Gryf Polanów
3-1
Wilusz.
lił Marcin Chyła.
Gryf Polanów
W ostatniej kolejce rundy Gryf Polanów przerwę zi- 18.11.
Gryf wybrał się do Węgorzy- mową spędzi na bezpiecznej – Olimp Gościno 1-0
Sparta Węgorzyno
na, gdzie dzięki ambitnej po- 13 pozycji w tabeli. Nasi za- 25.11.
0-2
stawie udało się wywalczyć wodnicy zgromadzili na swo- – Gryf Polanów
dwubramkowe zwycięstwo im koncie 21 punktów.
i po raz trzeci w listopado-

nak przełamać passę meczów niu Adriana Telusa.
bez zwycięstwa na wyjeździe Tydzień później piłkarze
w ostatniej kolejce tego roku, z Polanowa wybrali się do
pokonując Spartę Węgorzy- Szczecina, gdzie musieli
uznać wyższość tamtejszego
no.
Listopad rozpoczął się od Hutnika. Gryf przegrał 1-3, a
trudnego meczu u siebie. honorowe trafienie zapisał na
Vineta Wolin przyjechała swoje konto Marcin Chyła.
do Polanowa w roli fawory- 18 listopada naszym zawodta, wróciła jednak na tarczy. nikom udało się pokonać na
Gryf zwyciężył 1-0 po trafie- własnym terenie Olimp Go-

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramachPriorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w zakresach:
Limit środków
w ramach naboru (zł.)

Zakres tematyczny operacji
(przedsięwzięcie w ramach LSR)
Przed.1.1.1: Podnoszenie wartości produktów
rybactwa poprzez tworzenie lub rozwijanie
łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na
obszarze LSR do 2022 roku
Przed.1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub
innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw
produktów sektora rybołówstwa, rybactwa
śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR
do 2022 roku
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
Przed.1.1.4: Podejmowanie, wykonywanie lub
rozwijanie działalności gospodarczej służącej
rozwojowi obszaru LSR do 2022 roku

700 000,00

250 000,00

1 590 000,00

1 760 000,00

Cel, zgodnie z rozporządzeniem1

§ 2 pkt 1 Podnoszenie wartości
produktów, tworzenie miejsc pracy,
zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich
etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i
akwakultury

§ 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

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

INFORMACJE WSPÓLNE:

Termin składania wniosków: od 18.12.2017 r. do 16.01.2018 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,
- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w
lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

Zakres tematyczny operacji (przedsięwzięcie w
ramach LSR)

Limit środków
Cel, zgodnie z rozporządzeniem1
w ramach naboru (zł.)

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

2 050 000,00

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

460 837,00

Przed.3.1.1: Wspieranie dialogu społecznego i
udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa na obszarze
LSR do 2022 roku

45 000,00

§ 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
§ 2 pkt 5 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w
rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu
lokalnymi zasobami rybołówstwa i
działalnością morską

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

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.
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 stronach internetowych:
- Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – www.dlgr.com.pl
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – www.poryby.wzp.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.

Rozporządzenie 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" 20142020
2
Rozporządzenie 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
1
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