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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Sołectwo Żydowo,
zgłoszone przez Gminę Polanów,
do konkursu „Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018”,
zdobyło zaszczytne III miejsce
i nagrodę w wysokości
20 000 zł.
Więcej na str. 3
Gmina Polanów

Już zabrzmiał pierwszy
dzwonek

Od poniedziałku 3 września, kilkusetosobowa rzesza dzieci i młodzieży rozpoczęła nowy rok
szkolny w gminie Polanów.
Więcej o nowym roku szkolnym na str. 6

Gmina Polanów

Wakacje pełne imprez

Podczas wakacji, w wielu miejscowościach oragnizowano imprezy, festyny czy parafiady. Często ich ozdobą był występ zespołu 5xS w składzie: Dariusz Kalinowski, Józef Wilk,
Sławomir Wruszczak, Krzysztof Ciuła i Henryk Zabrocki. Na zdjęciu powyżej, występ tego
zespołu podczas polanowskiej parafiady.

O gminnych
imprezach czytaj na str 4-5
O wakacyjnych imprezach wewnątrz numeru
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Mieszkaniec gminy
Polanów z Krzyżem Wolności
i Solidarności

Podczas uroczystości w historycznej Sali BHP Stoczni
Gdańskiej 30 sierpnia 2018r.
mieszkaniec gminy Polanów
Pan Roman Knop – zasłużony
opozycjonista, został odznaczony polskim państwowym odznaczeniem cywilnym - Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jako członek NSZZ „Solidarność” Pan Roman Knop swoją
działalność opozycyjną rozpoczął
w 1980r. , angażując się w działalność podziemną w czasie stanu
wojennego.
W 1984r. na ponad 3 miesiące
został osadzony w areszcie śledczym za działalność antykomunistyczną.
W 1989r. kontynuując działalność
związkową został samorządowcem jako radny miasta Rumia, a
następnie Powiatu Wejherowskiego.
Od 2003 r. Pan Roman Knop prowadzi w Krągu Gospodarstwo
Rybackie „Chomiec” i aktywnie
wspiera rozwój obszarów wiejskich w gminie Polanów.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: lipiec-sierpień 2018

Świerczyna

Polanów

100 lat Pani Władysławy Grobelnej
„Najważniejsze jest, aby gdzieś istniało to, czym się żyło;
i zwyczaje, i święta rodzinne, i dom pełen wspomnień.”

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej

Antoine de Saint-Exupéry

www.polanow.pl
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Żydowo

Trzecia najpiękniejsza wieś
w Zachodniopomorskiem

Polanów

Wystawa w bibliotece
Władysława Grobelna w otoczeniu najbliższej rodziny
100 lat temu, a dokładnie
18 sierpnia 1918 roku w
miejscowości Rdzuchów
Kolonia przyszła na świat
jako siódme z dzieci
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zaprasza na wystawę ph. małżonków Walentego
„Wielcy Polacy – Ojcowie Niepodległości” z okazji 100-lecia Niepodległości Korczyńskiego i Marianny,
Polski. Wystawę można oglądać do końca listopada 2018 r. w czasie goz domu Białczak Pani
dzin pracy Biblioteki.
Władysława Grobelna, z
Polanów
domu Korczyńska.

Narodowe czytanie

ceburmistrz Polanowa
Cezary - J. Wilk Przewodniczący
Rady Miejskiej w Polanowie
Lulek - K. Ciuła Radny Rady MiejW tym roku, na wspólne czytanie skiej w Polanowie
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskie- Towarzysz Mirosław - D. Kalinowgo zapraszamy wszystkich miesz- ski Wicestarosta Koszaliński oraz
kańców miasta i gminy Polanów członkowie Teatru przy Stoliku
do siedziby Biblioteki w Polano- „Verbum”:
wie, ul. Wolności 7, 11 września Towarzyszka - E. Majcher
Laura - G. Fajkowska
od godz. 10:00.
Seweryn - P. Drewla
Narrator I - B. Empacher
Obsada:
Gajowiec - G. Lipski Burmistrz Narrator II - K. Byrzykowska
Narrator III - I. Pałac
Polanowa
Polanów
Przewodniczący - P. Górniak WiOgólnopolska akcja „Narodowe
czytanie” zdobywa sobie coraz
większą popularność.

Ten wspaniały Jubileusz
postanowiła uczcić najbliższa rodzina organizując dokładnie 100 lat
później w Kępinach urodziny Pani Władysławy.
Oprócz rodziny Jubilatki
wzięli w niej udział zaproszenia goście, między innymi Pan Burmistrz Polanowa,
Grzegorz Lipski, Wicestarosta Powiatu Koszalińskie-

go, Pan Dariusz Kalinowski oraz radni: Elżbieta
Sekuła i Jerzy Landowski.
Pan Burmistrz składając Jubilatce życzenia stwierdził,
że "Ten jubileusz to cały
wiek naszej Polskiej historii,
doświadczyła Pani zarówno
trudów, jak i radości z tą historią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń
Polaków i jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem .Cieszy mnie fakt,
że zarówno Pani, jak i Pani
rodzina dajecie nam wszystkim świadectwo zgodnego
życia w rodzinnej harmonii,
miłości i poszanowaniu".

pospoliej
Polskiej, Pan Andrzej
Duda przesyłając
na Jej ręce życzenia i gratulacje.
Pan Burmistrz odczytał również list
gratulacyjny od
Prezesa Rady Ministrów z okazji
setnych urodzin
Pani Władysławy.
Do życzeń dołączył również wypełnienia podjętych oboprzedstawiciel terenowego wiązków rodzinnych i wyoddziału KRUS w Koszalinie chowawczych.
oraz Wicestarosta Koszaliński, Pan Dariusz Kalinowski. Życzymy wszystkiego, co
najlepsze i najpiękniejsze,
W ten wspaniały Jubileusz aby w Pani życiu nigdy nie
prosimy o przyjęcie wyra- zabrakło zdrowia, pomyślzów podziękowania za trud ności i pogody ducha.
O Jubilatce nie zapomniał i wyrzeczenia, bo to one są
również Prezydent Rzeczy- miarą sukcesu i satysfakcji z

Polanów

Wizja lokalna w Żydowie
dokończenie ze str 1

Trwają intensywne prace
budowlane w miejscowości
Świerczyna.
To pierwszy etap realizowanego przez Gminę Polanów projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przyłączami w
miejscowościach Świerczyna i
Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana
urządzeń (pompy głębinowe i
rury tłoczne) w ujęciach wody
w miejscowościach na terenie

Kościernica

Polanów

Będzie nowa kanalizacja
deszczowa, chodniki i zatoki
autobusowe - rozpoczął się
3 etap przebudowy przejścia
w Kościernicy.

Poradnia
Ginekologicz- gnostyki ginekologicznej na
no-Położnicza w Zespole bardzo wysokim poziomie.
Opieki Zdrowotnej w Po- Koszt zakupu to kwolanowie otrzymała nowo- ta
115.000
zł.
!?
czesny aparat USG, który Jest to już 3 aparat USG w
umożliwi prowadzenie dia- polanowskiej przychodni.

Kolejnym etapem realizacji
projektu będzie budowa sieci kanalizacyjnej sąsiadującej miejscowości Bukowo.
Inwestycja jest współfinansowana przez UE w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w wysokości 2 milionów zł.

Remontują drogę

Papieskie odznaczenia dla Dla OSP Dbamy o zdrowie
mieszkańców Polanowa
naszych pań

24 lipca br. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski
podpisał umowę na dofinansowanie zakupu wy14 sierpnia 2018 r. w wigilię papieskie odznaczenia, jaki- orderowej wstążce w papie- posażenia dla naszych
Wniebowzięcia
Najświęt- mi są Krzyże Benemerenti.
skich barwach. Na rewersie ochotników z Jednostek
szej Maryi Panny, pani Tere- To dowód uznania za dłu- widnieje napis Benemerenti Ochotniczej Straży Pożarnej
sa Kowalik i pan Krzysztof goletnie i wyjątkowe za- (Dobrze zasłużonym) na tle Polanów, Nacław i Żydowo
Barański - mieszkańcy Po- sługi dla Kościoła. Medal godła Watykanu. Awers me- w Komendzie Wojewódzlanowa, otrzymali z rąk bp Benemerenti jest złotym dalu przedstawia sylwetkę kiej Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie.
Krzysztofa Zadarki wysokie krzyżem w kształcie karo na Chrystusa.

gminy Polanów." Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem,
co oznacza, że jeszcze tej jesieni ścieki ze Świerczyny trafią
do oczyszczalni w Polanowie.

- Po 5 latach zabiegów o przeprowadzenie ważnej dla mieszkańców Kościernicy inwestycji
drogowej udało się wreszcie
sprawę doprowadzić do końca. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich z
finansowym udziałem gminy
Polanów rozpoczął realizację
przejścia przez Kościernicę
za kwotę 4,3 mln zł. Jest to 3.
etap inwestycji realizowany na
przestrzeni ostatnich 3 lat w
Kościernicy - mówi Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa.
W piątek 10 sierpnia, Grzegorz
Lipski wraz z Wicemarszałkiem
Województwa Zachodnipomorskiego Tomaszem Sobierajem
oraz radnym Rady Miejskiej

Fakt ten cieszy szczególnie, tym bardziej,
że konkurencja była
bardzo duża a beneficjentami organizowanego przez Marszałka
Województwa mogło
być nawet ponad 60
zachodniopomorskich
wsi.

Złożony wspólnymi siłami samorządu i sołectwa,
kilkudziesięciostronnicowy wniosek, zyskał
przychylność
Kapituły
Konkursowej, która 4
lipca odwiedziła Żydowo
w celu przeprowadzenia
„wizji lokalnej”.
- Pokazaliśmy wówczas
walory
reprezentującej

naszą gminę wsi. Ocenie
podlegały: dbałość o estetykę i ład przestrzenny,
ochrona dziedzictwa kulturowego, działania inwestycyjne, środowiskowe i społeczne na rzecz
zmiany wizerunku wsi,
podejmowane działania
wzmacniające tożsmość
lokalną i aktywizację

mieszkańców,
inicjatywy społeczne oraz atrakcyjność wypoczynkowa
- mówi Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 2 września
2018r. podczas Wojewódzkich Dożynek w
Drawsku Pomorskim.

Polanów

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Na terenie miasta i gminy
Polanów powstały
nowe, ogólnodostępne
i nieodpłatne miejsca
rekreacyjno-turystyczne.

Wszystko w ramach projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt został zrealizowany dla mieszkańców i turystów w miejscowościach:
Buszyno, Dadzewo, Powidz, Wietrzno, Cetuń,
Kępiny, Kościernica, Nadbór, Polanów, Rosocha,
w Polanowie Andrzejem Ryły- Rzeczyca Wielka i Wielin.

kiem odwiedzili Kościernicę
3 etap inwestycji, obejmuje wy- W
czterech
miejscokonanie kanalizacji deszczowej, wościach
powstały
zechodników, zatok autobuso- wnętrzne siłownie fitness. wiaty lub miejsca służące
wych oraz położenie masy as- W innych zostały wybuintegracji społecznej mieszfaltowej na całym odcinku przedowane
wielofunkcyjne kańców. Teraz z miejsc
jazdu przez Kościernicę. Roboty
zakończą się jesienią tego
roku.			
Inwestycja ta, jak podkreślił
wicemarszałek: "To efekt dobrej współpracy gminy Polanów z województwem".
- Dobra informacja dla kierowców jest również taka, że na
drodze wojewódzkiej nr 206
w kierunku Rzeczycy Wielkiej
mamy nowy wiadukt o wartości inwestycji 3 mln zł, a na odcinku ponad 2 km od Polanowa
w kierunku Rzeczycy Wielkiej
jeszcze w tym roku będzie położona nowa nawierzchnia asfaltowa - dodaje Burmistrz.

Buszyno

Rosocha
rekreacyjnych mogą korzystać wszystcy, zarówno
starsi i młodsi. Wartość

zadania to 560 tys. zł, dofinansowanie ok. 300 tys. zł.

Kępiny
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30 lat minęło jak jeden dzień

Taka zabawa tylko w gminie Polanów

Podczas tegorocznych wakacji bawiono się na festynach wiejskich w Krytnie,
Świerczynie oraz festynie
parafialnym w Żydowie.
Dla najmłodszych przygotowano moc atrakcji.
Były różne zabawy i konkursy, dmuchane zamki,
malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, balony, wata cukrowa i inne
słodkie przekąski.
Nie zabrakło też konkurencji
dla
młodzieży i dorosłych.
Swoich
sił
próbowano m.in, podczas cięcia pnia drzewa, czy też
grupowego spaceru na

Działo się

Polanów

Gmina Polanów

Śpiewy, tańce, zabawy
i konkurencje to tylko
niektóre atrakcje letnich
festynów, podczas których bawili się mieszkańcy gminy Polanów.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe:lipiec-sierpień 2018

Już po raz 30. motocykliści
z całej Polski bawili się „Nad
Zalewem” w Polanowie. Urodziny Międzynarodowego Zlotu
Motocykli były obchodzone w
szczególny sposób.

drewnianych nartach.
Ci, którzy w konkurencji
udziału nie wzięli, głośno dopingowali swoich
faworytów, dodając im
„kopa” motywacji.
Podczas imprez były stoiska z przekąskami na
zimno i na ciepło, słodkimi pysznościami, napojami, a także upominkami i
wyrobami ręcznymi.
Każdy znalazł coś dla siebie.			
Oczywiście, nie zabrakło
muzyki na żywo. Były
występy i koncerty do późnych godzin wieczornych.
Uczestnicy wspólnie śpiewali i tańczyli.		
Każdy na swój sposób - tak, jak potrafił.
Zabawy nie było końca...
a wspomnienia z imprez
pozostaną na długo, oby
na zawsze!		
Fot: A. Andrzejewski
P. Górniak

Otwarcia dokonali włodarze miasta w osobach Burmistrza Polanowa Grzegorza Lipskiego, zastępcy
Burmistrza Polanowa Piotra Górniaka oraz dyrektora POKiS-u Feliksa Kostrzaka.
Wśród wystrzału petard na scenie
pojawił się płonący tort, którym
poczęstowani zostali uczestnicy
zlotu.
Na tak dostojną uroczystość został
zaproszony Irek Bieniek - inicjator
zlotów w Polanowie. Pojawiły się
wspomnienia, a niektórym to i nawet łezka w oku się zakręciła, bo
30 lat to przecież wspaniała i obfita w wydarzenia historia.
Niesztampowa była także parada ustannie, jednakowoż bawili się i
motocykliści i publiczność. Także
motocykli.
W tym roku została jaj nadana na- i tutaj rozegrano parę konkursów
min.: tradycyjna kręcioła, rzut jazwa: „Parada dla Niepodległej”.
Ulicami miasta, wśród ryku silni- jem, przeciąganie się na bloczku,
ków i huku klaksonów z powiewa- beczka nad błotkiem, itp. Ubaw
jącymi biało czerwonymi flagami po pachy, radochy co niemiara,
przejeżdżała kawalkada motocy- doświadczenia – bezcenne.
kli. Finał parady miał miejsce na Tradycyjnie, jak co roku tor crosrynku miejskim, tu zaparkowały sowy ujeżdżany był nieprzerwanie,
motocykle i każdy motomaniak a i amatorów kąpieli w błotku nie
mógł nacieszyć oko widokiem zabrakło.
Wieczorem koncerty przyciągnęły
pięknych maszyn.
W tym miejscu odbyło się kilka tłumy ludzi.
widowiskowych konkurencji: sla- Na scenie zagrali: Sama River
Blues, Sztywny Pal Azji, Cztery
lom, wolna jazda.
Kilkakrotnie „spalono gumę”, cze- Szmery, Nadmiar, Remont, Skago efekty będą widoczne na ulicy kanka, Ga-Ga Zielone Żabki, Big
Cyc, Izotop. Niezwykle widowiprzez długi czas.
W miasteczku zlotowym nie za- skowy był również pokaz laserobrakło atrakcji. Bawiono się bez- wy.

Podczas festynu parafialnego w Żydowie nie zabrakło występów i koncertów...

Komorowo

VI Komorowska
Biesiada Historyczna

Nagrody w kategoriach zdobyli:
Najstarszy uczestnik zlotu – Stanisław Wiśniewski – 77 lat
Najdłuższa trasa – Jacek Gibas, Mariusz Cherek, Dariusz
Dziecielski (Gdynia-Litwa-Łotwa-Nordkapy-Polanów) – 5800
km.
Najstarszy motocykl - Maciej Małota – MW750 1964 r.
Motocykl typu „SAM” - Marcin Szkudlarski (Szenel) – Honda 1100 Paneuropean
Najstarszy gadżet zlotowy – Bartosz Pietrzak – Blacha zlotowa z 1995 r.

Polanów

Za nami XIV Festyn Parafialny

Uśmiechnięte Panie podczas festynu w Świerczynie

Impreza w Kościernicy

„Daj ile możesz – weź ile
chcesz” – to hasło
zakończonej już
XIV parafiady, która odbyła się na polanowskim
rynku w słoneczne,
niedzielne popołudnie
19 sierpnia 2018 r.

Na uczestników festynu w Krytnie czekało wiele konkurencji ...

Festyn w Nacławiu

Na licznie zgromadzonych gości czekało wiele atrakcji m.in.
pokazy historycznych pojazdów
wojskowych, pokazy grup rekonstrukcyjnych, wystawy historyczne.
Jak na Biesiadę przystało nie
zabrakło również kulinariów, w
tym wędzonych ryb, pieczonego
dzika.
Podczas Biesiady, z inicjatywy
Związku Piłsudczyków RP Okręg
Środkowopomorski w Koszalinie

oraz Starostwa Powiatowego w
Koszalinie został zorganizowany
konkurs historyczny „O szablę
Marszałka” w 100 lecie odzyskania Niepodległości.
Celem konkursu było przybliżenie wiedzy historycznej związanej z dziejami państwa i narodu
polskiego oraz kultywowanie
wartości, ideałów i postaw marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
żołnierzy.
Do rozwiązania testu tematycznego przystąpiło aż pięćdziesiąt
chętnych osób. Zwycięzca konkursu otrzymał „szablę marszałka”.

Polanów

Pielgrzymka na
Świętą Górę

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęto pieśnią „Barka” i
złożeniem kwiatów pod obeliskiem św. Jana Pawła II.
Obok modlitwy – całość
wypełniła muzyka (schola
„Mocnie w Duchu”, Marian
Raatz, Sylwia i Wiesław Lebioda, Marian Kisiel i PIĘĆ
S), zabawy (DJ Przemo i
ks. Marek Roskowiński)
oraz pyszne jedzenie - m.in.
z liczbą 4 tys. pierogów.
Ponadto były konkursy –
np. poszukiwanie skarbu
festynu, oraz pogawędki o
bezpieczeństwie z udziałem druhów OSP Polanów
Najmłodsi korzystali ze
zjeżdżalni, kul wodnych,
zabaw mydlanych oraz
skokach na trampolinie.
Środki finansowe pozyskane
na festynie m.in., ze sprzedaży pierogów, ciasta, karkówki i cegiełek, licytacji oraz

Już po raz VI, w Komorowie
odbyła się „Komorowska
Biesiada Historyczna”.

loterii – w wysokości 17.300 wiek sposób miały wpływ
zł, zasilą fundusz remon- na przebieg i organizację
towy polanowskiej parafii. festynu kocham Was”
„Jesteśmy bardzo wdzięcz- – powiedział na zakońni wszystkim uczestnikom, czenie proboszcz parafii
sponsorom, organizatorom, ks. Jacek Maszkowski .
mediom, darczyńcom i
osobom, które w jakikolDariusz Kalinowski

DZIĘKUJEMY
i już dziś zapraszamy
za rok w przedostatnią
niedzielę sierpnia
na jubileuszowy
XV festyn.

Już po raz 17. kilkuset
pielgrzymów z całego
Pomorza wzięło udział
w pielgrzymce z kościoła
parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Polanowie na Świętą Górę
Polanowską.

Poprowadził ich biskup
Krzysztof Zadarko. Intencją
szczególną pielgrzymowania było zawierzenie Bogu
wszystkich Polaków, którzy
mają problem z alkoholem.
Fot: Piotr Górniak
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Gmina Polanów

2 lipca 2018 r. w Koszalinie odbyło się uroczyste
wręczenie umów beneficjentom X edycji Programu Działaj Lokalnie
2018, realizowanym przez
Fundację Nauka dla Środowiska.

pomysłów mających na
celu aktywizację społeczności lokalnej i działanie
dla dobra wspólnego.
Komisja Konkursowa najwyżej oceniła projekt "Ocalić od zapomnienia - Lapidarium w Żydowie".
Dotowana została również
W ramach konkursu wpły- inicjatywa uczniowskiego
nęło 26 projektów. Dotację Klubu "GRAD" pn. "100
otrzymało 12 wniosków, drzew na 100 lat Niepodlew?ród których aż 3 inicjaty- głości".
wy są z gminy Polanów.
Trzecim projektem, który
Dzięki temu do naszych będzie realizowany w Polalokalnych
społeczności nowie jest "Scena łączy potrafi około 15 tys. złotych kolenia"
na wprowadzenie w życie
ZSP Polanów

ZSP Polanów

SP Bukowo

3 września 2018 r. oficjalnie zaingurowano w gminie Polanów nowy rok szkolny 2018/2019. Naukę rozpoczęło 849 uczniów w 6 placówkach oświatowych: Zespół Szkół Publicznych w
Polanowie wraz z Filialną Szkołą Podstawową w Nacławiu - 586, Szkoła Podstawowa w Bukowie - 85, Szkoła Podstawowa w Żydowie - 30, Przedszkole Gminne w Polanowie - 148

Piłka Nożna

Polanowskie Lwy wygrały turniej na pożegnanie lata

W sobotę (25 sierpnia) na
boisku w Polanowie został
rozegrany III Turniej Piłki Nożnej na zakończenie
lata. Turniej został zorganizowany przez Nadleśnictwo Polanów, burmistrza
Polanowa Grzegorza
Lipskiego oraz radnego
Daniela Wernera.

Polanów.
W półfinale Polanowskie
Lwy wygrały z Nadleśnictwem Polanów 4:0, a Gryf
Junior z Zaciszem 2:1. Mecz
o III miejsce Nadleśnictwo
Polanów wygrało z Zaciszem - 1:0.

teusz Szumiał. Najlepszy
bramkarz: Paweł Rajtar,
Najlepszy strzelec: Mariusz
Zblewski (7 bramek).

Podczas turnieju nie zapomniano o najmłodszych
– dla nich zostały przygotowane atrakcje, m. in. dmuW finale spotkały się Pola- chana zjeżdżalnia za darmo.
nowskie Lwy i Gryf Junior;
W rozgrywkach wzięło padł wynik 4:0.
Dziękujemy wszystkim za
udział osiem drużyn.
I
udział w tegorocznych rozmiejsce zdobyły Polanow- Najlepsza parada bram- grywkach!
skie Lwy. II - Gryf Polanów karska: Hubert Witkowski.
Junior. III - Nadleśnictwo Najładniejsza bramka: Ma-

Inicjatywy

Program Działaj Lokalnie 2018

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

SP Żydowo
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OGŁOSZENIE
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci
w Przedszkolu oraz Szkołach.
Podstawą przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole,
jest złożenie podania z kompletem dokumentów do siedziby M-GOPS
w Polanowie.
Druki podania są dostępne na stronie internetowej BIP M-GOPS
Polanów oraz w siedzibie ośrodka.
Warunkiem do przyznania pomocy w tej formie jest kryterium dochodowe podwyższone do 150 % tj. 771,00 zł.
netto na osobę w rodzinie.

„Ocalić od zapomnienia
– Lapidarium w Żydowie”

Mieszkańcy Żydowa podjęli się nowej inicjatywy,
w ramach której już od
kilku tygodni trwają prace porządkowe na terenie
nieczynnego od czasów II
wojny światowej, zapomnianego cmentarza
ewangelickiego.
Już wkrótce powstanie tu
lapidarium.
Realizatorzy
planują uporządkowanie i
zgromadzenie wszystkich
elementów starej nekropolii w jednym miejscu,
z postawieniem symbolicznej tablicy pamiątkowej z inskrypcją w języku polskim i niemieckim.
Będzie to miejsce pamięci, w którym połączy się
historia obecnych i byłych
mieszkańców
Żydowa,
ogólnodostępne
zarówno
dla Żydowian, gości, turystów, ale przede wszystkim
dla potomków poprzednich
mieszkańców, aby mogli tam
zapalić symboliczny znicz
lub złożyć wieniec kwiatów.

To również forma przywrócenia pamięci o historii
samej miejscowości przez
wyeksponowanie pamiątek,
jakie zachowały się w postaci pięknie rzeźbionych
nagrobków pochodzących z
XIX i początków XX w. Podjęte działania pozytywnie
wpłyną na uatrakcyjnienie
przestrzeni publicznej - wykarczowane zarośla nie będą
już straszyć, a powstały w
miejscu wycinki, dobrze zagospodarowany i utrzymany
plac z wydzielonym miejscem na lapidarium, zaliczy
się do pozytywnych mierników atrakcyjności wsi.
Projekt pn.: "Ocalić od zapomnienia - Lapidarium w
Żydowie" dofinansowano ze
środków programu "Działaj
Lokalnie X" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce i Fundację nauka dla
Środowiska w Koszalinie.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać
w słowa…..
wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera
wszystko co chcemy wyrazić”

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru
Dla OSP w Nacławiu

bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
społecznie i w sposób bezinteresowny angażowali się w przygotowanie festynu

„WSZYSTKO DLA SZTANDARU”

www.polanow.pl
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