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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Samorządowcy
podsumowali rok 2012

Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Andrzej Leśniewicz, wicestarosta koszaliński, polanowscy samorządowcy w tym radni, sołtysi oraz
przedsiębiorcy, a także wielu innych zaproszonych gości wzięło udział w spotkaniu samorządowym, w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Wszyscy przybyli tu na zaproszenie Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa, który w przygotowanej prezentacji pokazał i omówił najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku,
inwestycje realizowane na terenie gminy i miasta Polanów oraz zamierzenia na rok bieżący. A miał się czym pochwalić. Miłym akcentem spotkania było wręczenie firmom przyjaznym samorządowi gminy Polanów statuetek Gryfa Polanowskiego. Odebrali je Sławomir Cichoń, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Edward
Macionga (Maced Polanów) oraz Marek Stachowicz w imieniu ZOZ w Polanowie. Wręczono także wyróżnienia, które odebrali: Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów,
Adam Drop, Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo, Stanisław Szemraj, prezes Koła Łowieckiego „Dzik”, Katarzyna Mażulis, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Dwór
Warblewo” oraz Tomasz Knitter, prezes w imieniu Zarządu MKS Gryf Polanów. W szczególny sposób uhonorowano Państwo Iwonę i Jana Kłudkowskich, którzy od wielu lat pełnią
funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Dyplomy za działalność otrzymali także przedstawiciele świetlic działających na terenie gminy. Oprócz prezentacji osiągnięć polanowskiego
samorządu było coś dla ducha: imprezę umilił wspaniały występ chóru działającego przy POKiS-ie oraz zespołu Scherzo z Darłowa.
(sim)
Dokończenie na stronie
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Gmina Polanów

Polanów

Studniówka 2013

Zagrali za 11,7 tyś. zł Jest drugie stanowisko

strona 6

Polanów

O finale WOŚP - czytaj

strona 8

O dodatkowe wyposażenie gabinetu dentystycznego wzbogacił się polanowski ZOZ. Pacjenci już mogą korzystać z drugiego tzw. „unitu”, na
którym usługi świadczy następny stomatolog.

2

Wydarzenia

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2013

Polanów

5,5 miliona złotych dodatkowo na realizaWieści
cję Lokalnej Strategii Rozwoju dla Środz USC
kowopomorskiej Grupy Działania!!!
Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego
dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie
dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007–2013.
Jedną z tych grup jest
Środkowopomorska Grupa Działania do której
należy też polanowski samorząd..

W dniu 16.01.2013 r. został podpisany aneks do
umowy o warunkach i
sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w
sprawie dofinansowania
realizowanych działań na
dodatkową kwotę 5 500
000 złotych.
Podpisanie aneksu odbyło
się w Koszalinie w siedzibie zamiejscowej Urzędu
Marszałkowskiego.

W/w środki zostaną wykorzystane m.in. na
nabory wniosków na następujące działania
realizowane w ramach Programu Rozwojów
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
1. Odnowa i rozwój wsi,
2. Małe projekty,
3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Na zdjęciu: Piotr Górniak, wiceprezes zarządu LGD, Barbara Bawiec - Kurz, prezes
LGD oraz Andrzej Jakubowski, wiecemarszałek województwa zachodniopomorskiego

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Polanowie w roku
2012 zarejestrowano:
9 urodzeń.
Są to dzieci urodzone
za granicą, w tym: troje
w Wielkiej Brytanii i po
jednym w następujących
krajach: Belgia, Holandia,
Irlandia Północna, Niemcy,
Norwegia, Szwecja,
50 małżeństw
Z tego: śluby cywilne – 15,
śluby konkordatowe – 31
oraz małżeństwa zawarte za granicą, z tego 2 w
Niemczech i po jednym w
Turcji i Peru.
61 zgonów, w tym jeden
zgon za granicą.
10 parom wręczono Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Jednocześnie
informuję,
że ogółem urodziło się 97
dzieci, a zmarło 108 mieszkańców.

- ,,Nie tam jest czysto gdzie się sprząta,
lecz tam gdzie się nie śmieci”

PUSZKI I PLASTIKI

SZKŁO

PAPIER

- ,,Nie tam jest czysto gdzie
się sprząta, lecz tam gdzie
się nie śmieci”- pod takim
hasłem gmina Polanów
prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą odpadów komunalnych- mówi
Piotr Górniak z-ca Burmistrza Polanowa.
Od 1 lipca 2013 r. zacznie
funkcjonować nowy system
pobierania opłat za wywóz
śmieci. W związku z tym
Gmina Polanów przygotowuję się do wprowadzenia
nowelizacji ustawy.
Na początek trochę historii
i statystyki.
Śmieci to specyficznie
ludzki produkt związany
z ekspansją człowieka w
środowisku
naturalnym.
Aż do XX wieku ekosystemy nie miały problemów
z wchłanianiem odpadów
produkowanych
przez

ludzi, choć już wielkie
miasta starożytnego czy
średniowiecznego świata
borykały się z problemem
śmieci. To w Atenach wiele dziesiątek lat przed naszą erą powstało pierwsze
przedsiębiorstwo wywożące odpady i nieczystości.
We współczesnym świecie
kwestia śmieci staje się coraz bardziej naglącym problemem do rozwiązania.
Polacy wytwarzają ok.
320 kg odpadów na mieszkańca (w zależności od
regionu). Statystyki odpadowe podają, że na całe
szczęście Polakom daleko
do narodów, ( Japonia 1000
kg, USA 864 kg, Niemcy
460 kg, Francja 330 kg),
które dzierżą palmę pierwszeństwa w "produkcji"
śmieci pochodzących z gospodarstw domowych, firm

i instytucji. Niestety, większość naszych nieczystości
- aż 73 proc. - ląduje na wysypiskach śmieci. Do spalarni trafia zaledwie 1 proc.
odpadów, 18 proc. śmieci
poddaje się recyklingowi
a 8 proc. kompostuje. Dziś
techniki utylizacyjne są
rozwinięte na tak wielką
skalę, że poddawać recyclingowi można w zasadzie
każdy rodzaj śmieci – obyśmy tylko wyrobili w sobie
nawyk wyrzucania zużytego szkła czy plastikowych
butelek do specjalnych
pojemników,
oddzielali
papier od reszty śmieci a
odpady organiczne poddawali kompostowaniu.
W związku z powyższym,
wprowadzane zmiany mają
na celu dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska

do wymogów unijnych.
Skala rozbieżności między
Polską a resztą krajów Unii
Europejskiej jeśli chodzi
o świadome i odpowiedzialne gospodarowanie
odpadami jest ogromna i
tak naprawdę nie ma innej
możliwości wprowadzenia
zmian niż podjęcie natychmiastowych działań.
Warto śmiecić mniej! Jak
zapobiegać powstawaniu
śmieci ?
Każdy z nas codziennie
wyrzuca mnóstwo śmieci. Niesegregowane i niezagospodarowane musza
być wywożone na ciągle
powiększające się składowiska odpadów. Co zatem
możemy zrobić:
• Kupuj tyle, ile naprawdę
potrzebujesz.
• Wybieraj produkty trwałe.
• Wybieraj produkty w dużych opakowaniach.

• Idziesz na zakupy? Weź
torbę z domu-torba wielokrotnego użytku jest
pojemna, wytrzymała i będzie służyć na całe lata, a
po zwinięciu zajmuje tak
mało miejsca, że zmieści
się w każdej damskiej torebce. Warto wyrobić taki
nawyk, Jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę,
a po powrocie do domu lądują w koszu, przyczyniając się do ogromnej ilości
śmieci.
• Zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj
akumalotorki, które można
wielokrotnie ładować.
• Wybierz szklaną butelkę
zwrotną, zamiast butelki
plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana
powtórnie nawet 15 razy).
• Unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw
opakowań.

Odpady
PIELUSZKA BAWEŁNIANA
GAZETA
SKÓRKA OD BANANA
KARTON PO MLEKU
NIEDOPAŁEK PAPIEROSA
PUSZKI PO KONSERWACH
PUSZKI ALUMINIOWE
BUTELKI PLASTIKOWE PET
OPONY
SZKŁO
Rozkładanie się odpadów w poszczególnych latach

• Unikaj jednorazowych
produktów, np. plastikowych sztućców na grilla,
czy papierowych talerzyków.
W Polsce rocznie średnio
produkuje się:
odpady komunalne – 58
mln m3
odpady przemysłowe – 130
mln ton
odpady niebezpieczne –
1 mln ton /źródło: mos.gov.
pl/
Zapraszamy na stronę
www.polanow.pl, na której
znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące
nowych zasad gospodarowania odpadami.
Na w/w stronie zostanie także zamieszczony, uchwalony przez Radę Miejską w
Polanowie:
„Regulamin
utrzymania czystości i porządku w gminie”.

Rozkładanie się odpadów
(m-ce; lata)
4 m-ce
5 m-ce
6 m-ce
5 lat
10 lat
100 lat
350 lat
400 lat
500 lat
4000 lat
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Spotkanie Noworoczne 2013r.

Stoją od lewej: Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Józef Wilk,
przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie, Sławomir Cichoń, Edmund Macionga, Marek Stachowicz i Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
rozgrywkach i zawodach spor- twa medycznego. Warto dodać,
dokończenie ze str 1
Spotkanie samorządowe było tak- towych na poziomie krajowym że Zespół Opieki Zdrowotnej w
że okazja do wręczenia nagród i i regionalnym. Na przestrzeni 6 Polanowie na wskazane działawyróżnień osobom i firmom dzia- letniego okresu działalności klub nia aktywnie pozyskuje środki
łającym na terenie gminy Pola- zrzeszył łącznie około 140 dzieci finansowe z Unii Europejskiej.
i młodzieży w przedziale wieko- Dzięki temu społeczność Gminy
nów. Otrzymali je:
GRYF Ziemi Polanowskiej wym 8-16 lat, a obecnie liczy 22 Polanów może się cieszyć nowow kategorii przedsiębior- zawodników. Prowadzenie Klu- czesną placówką służby zdrowia
bu Badmintona stanowi wyraz spełniającą standardy wysokiej
stwo 2012r.
odpowiedzialności jakości oferowanych usług meSławomir Cichoń - Dyrektor społecznej
Regionalnej Dyrekcji Lasów firmy MACED, jako lokalnego dycznych.
przedsiębiorstwa czynnie zaan- WYRÓŻNIENIA:
Państwowych w Szczecinku
Za owocną współpracę z samo- gażowanego w działania podej- Wyróżnienie w kategorii
rządem Gminy Polanów i oso- mowane na rzecz wyrównywania przedsiębiorstwo 2012r.
biste wsparcie wszechstronnych szans dzieci, młodzieży i rodzin Jacek Todys - Nadleśniczy Naddziałań na rzecz społeczności z terenu Gminy Polanów. Warto leśnictwa Polanów
gminy Polanów, w szczególności wspomnieć, że firma Pana Pre- Za owocną współpracę z samoobejmujących sferę zapewnienia zesa Edmunda Macionga ponosi rządem Gminy Polanów i osobezpieczeństwa przeciwpożaro- całkowity koszt utrzymania Klu- biste wsparcie wszechstronnych
bu tj. wyposażenia zawodników działań na rzecz społeczności
wego
Regionalna Dyrekcja w stroje sportowe, sprzęt , wy- gminy Polanów. Nadleśnictwo
Lasów Państwowych w Szczecin- jazdy na mecze i rozgrywki oraz Polanów aktywnie wspiera samorząd Gminy Polanów w dziaku aktywnie wspiera samorząd honorarium trenera.
Gminy Polanów w działaniach GRYF Ziemi Polanowskiej łaniach na rzecz szeroko pojętej
na rzecz szeroko pojętej walki z w kategorii ochrona zdro- walki z zagrożeniami i ochrony
przeciwpożarowej.
Owocna
zagrożeniami i ochrony przeciw- wia 2012r.
pożarowej. Owocna współpraca i Zespół Opieki Zdrowotnej w współpraca i współdziałanie obejmuje ponadto wiele innych sfer
współdziałanie obejmuje ponadto Polanowie
wiele innych sfer działalności Za 30-letni okres aktywnej współ- działalności realizowanych zarealizowanych zadań publicz- pracy i wszechstronnych działań dań publicznych w zakresie m.in.
nych w zakresie m.in. infrastruk- na rzecz trwałego rozwoju opie- infrastruktury, ochrony środowiska i przyrody, edukacji, kultury,
tury, ochrony środowiska i przy- ki zdrowotnej w gminie Polanów
rody, edukacji, kultury, ochrony Zespół Opieki Zdrowotnej w ochrony zabytków oraz spraw
zabytków oraz spraw społecz- Polanowie na przestrzeni lat i społecznych. Dzięki osobistemu
nych. Regionalna Dyrekcja La- uwarunkowań zmieniającej się zaangażowaniu Pana Nadleśnisów Państwowych w Szczecinku rzeczywistości niezmiennie re- czego Jacka Todysa samorząd
zrzeszająca wiele nadleśnictw, alizuje zadania w zakresie bez- lokalny zrealizował wiele ważpod kierownictwem Sławomira pieczeństwa i ochrony zdrowia nych i pożytecznych inicjatyw na
Cichonia to niezawodny partner, dla społeczności gminy Polanów. rzecz zrównoważonego rozwoju
dzięki któremu wspólnota samo- Jubileusz 30 –lecia istnienia naszej gminy.
rządowa gminy Polanów może udowodnił, że stworzony sys- Wyróżnienie w kategorii
zrealizować wiele ważnych i tem opieki zdrowotnej zaspoka- przedsiębiorstwo 2012r.
potrzebnych inicjatyw mają- ja potrzeby naszej wspólnoty, a Adam Drop, Nadleśniczy Nadcych na celu promocję potencjału poprzez wszechstronne działania leśnictwa Manowo
przyrodniczego gminy Polanów wpływa na jego trwały rozwój, Za owocną współpracę z samoi jej trwałego zrównoważonego poszerzenie wachlarza usług oraz rządem Gminy Polanów i osopoprawę jakości świadczonych biste wsparcie wszechstronnych
rozwoju.
GRYF Ziemi Polanowskiej usług medycznych. Niewątpliwe działań na rzecz społeczności
w kategorii przedsiębior- zasługi na rzecz rozwoju lokalnej gminy Polanów
placówki służby zdrowia należy Opis: Nadleśnictwo Manowo
stwo 2012r.
Edmund
Macionga, Prezes przypisać ś.p. Bernardowi Pie- aktywnie wspiera samorząd
trzakowi, wieloletniemu kierow- Gminy Polanów w działaniach
Zarządu MACED sp. z o.o.
za aktywność
w procesie nikowi Polanowskiej Przychodni, na rzecz szeroko pojętej walki z
wspierania rozwoju edukacji który stworzył podstawy dla funk- zagrożeniami i ochrony przeciworaz upowszechniania kultury i cjonowania struktur palcówek pożarowej. Owocna współpraca i
sportu wśród dzieci i młodzieży z ochrony zdrowia w gminie Pola- współdziałanie obejmuje ponadto
nów. Największy rozwój Zespołu wiele innych sfer działalności
terenu gminy Polanów
P r z e d s i ę b i o r s t w o Opieki Zdrowotnej w Polanowie realizowanych zadań publicz„Maced” od wielu lat bierze ak- nastąpił pod kierownictwem za- nych w zakresie m.in. infrastruktywny udział w działaniach na rządzającego ZOZ – em od 2004r. tury, ochrony środowiska i przyrzecz promocji sportu i aktyw- Doktora Marka Stachowicza. Re- rody, edukacji, kultury, ochrony
nych form wypoczynku wśród zultatem podejmowanych działań zabytków oraz spraw społeczdzieci i młodzieży poprzez or- prorozwojowych jest poprawa nych. Dzięki osobistemu zaanganizowanie
pozalekcyjnego bazy, nowoczesny sprzęt, nowa gażowaniu Pana Nadleśniczego
życia uczniów. W tym celu do jakość usług medycznych posze- Adama Dropa samorząd lokalny
życia powołał w 2006r. Zakła- rzonych o usługi specjalistyczne zrealizował wiele ważnych i
dowy Klub Badmintona MACED w zakresie chirurgii, profesjonal- pożytecznych inicjatyw na rzecz
Polanów, który bierze udział w nej pomocy doraźnej, ratownic- promocji potencjału przyrodni-

czego, edukacji ekologicznej i
zrównoważonego rozwoju gminy
Polanów.
Wyróżnienie w kategorii edukacja ekologiczna
2012r.
Stanisław Szemraj, Prezes Koła
Łowieckiego „Dzik” w Polanowie
Za wszechstronne działania na
rzecz edukacji ekologicznej
wśród dzieci.
Koło Łowieckie „Dzik” w Polanowie od wielu lat aktywnie
wspiera działania z zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i
młodzieży z terenu gminy m.in.
współorganizując
konkursy z
zakresu wiedzy przyrodniczej,
ochrony środowiska, ekologii, jak
też konkursy plastyczne związane z edukacją ekologiczną, a
także patronując akcjom proekologicznym dzieci i młodzież
w zakresie kształtowania postaw
proekologicznych, właściwego
stosunku do przyrody i otaczającego nas środowiska naturalnego.
Dzięki temu uczniowie mają
możliwość poszerzenia i pogłębienia wiedzy przyrodniczej poprzez udział w międzyszkolnych
konkursach, wystawach, plenerach. Działalność Koła stanowi
ważne wsparcie działań na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z terenów obszarów
wiejskich. Warto wskazać, że w
ramach prowadzonej wieloletniej
działalności Koła Łowieckiego
„Dzik” należy dostrzec i docenić
osobiste zaangażowanie i wielką
wolę współpracy Pana Prezesa
Stanisława Szemraja, którego
wspiera łowczy Koła Pan Lech
Żuromski oraz członek zarządu
Pan Krzysztof Dusza.
Wyróżnienie w kategorii
turystyka 2012r.
Katarzyna Mażulis. Gospodarstwo Agroturystyczne Dwór
Warblewo
Za wszechstronne działania na
rzecz promocji potencjału turystycznego Gminy Polanów
Katarzyna Mażulis w ramach
prowadzonej od 2006r. działalności agroturystycznej jest inicjatorką i realizatorką wszechstronnych działań promujących
turystykę konną i agroturystykę
w gminie Polanów. Wśród wielu
działań wymienić należy organizację warsztatów fotograficznych,
plenerów malarskich i rzeźbiarskich, zajęć hipoterapii oraz cyklicznych imprez dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polanów.
Działalność Pani Katarzyna Mażulis została wyróżniona w 2008r.
w ogólnopolskim konkursie na
najlepsze konne gospodarstwa
agro-eko-turystyczne.
Warto
dodać, że z sukcesami również

pozyskuje środki, w tym z Unii i podziękowaniem za wieloletnią
Europejskiej na podejmowane działalność rodziny zastępczej z
działania na rzecz rozwoju tury- Polanowa na rzecz wsparcia sytestycznego gminy i wzbogaca- mu ochrony dzieci :
„Miej serce i patrz w serce!”
jące ofertę turystyczną naszego
Adam Mickiewicz
regionu.
Wyróżnienie w kategorii Podziękowanie
Iwona i Jan Kłudkowscy
sport 2012r.
Zarząd Miejskiego
Klubu Za Państwa wieloletni trud wySportowego „GRYF” w Pola- chowania i serce włożone w pełnienie funkcji rodziny zastępczej
nowie
Za szczególne osiągnięcia spor- wyrazy uznania i podziękowanie
towe i upowszechnianie kultury za wytrwałe tworzenie stabilnego
fizycznej wśród społeczności środowiska wychowawczego dla
dzieci i młodzieży w ramach remiasta i gminy Polanów
Miejski Klub Sportowy „Gryf”w alizowanej idei rodzinnej opieki
Polanowie prowadzi wieloletnią, zastępczej
aktywną działalność na rzecz Państwo Iwona i Jan Kłudkowscy
upowszechniania sportu i krze- od 10 lat pełnią funkcję zawodowienia kultury fizycznej w Gmi- wej rodziny zastępczej o charaknie Polanów, u podstaw których terze pogotowia opiekuńczego.
znajduje się popularyzacja sportu Przez ten okres przyjęli około
i piłki nożnej o zasięgu lokalnym 100 dzieci w wieku od 3 dni do 17
i regionalnym.
Zawodnicy lat. Dzięki ich zaangażowaniu i
klubu prowadzą rywalizację wielkiemu sercu, pomocy rodziny
sportową w duchu współzawod- i przyjaciół poprawili los wielu
nictwa, przyjaźni i walki fair podopiecznym, którzy z różnych
play, ich wysiłki pozwalają się powodów nie mogli być pod
cieszyć osiągnięciami - liczny- opieką rodziców biologicznych
mi miejscami na podium i awan- dając im ciepło rodzinne, miłość
sami w rozgrywkach ligowych. i bezpieczeństwo.
Działalność Klubu przyniosła Profesjonalizm pracy z dziećmi
konkretne korzyści członkom uzyskany w wyniku licznych
naszej lokalnej społeczności i szkoleń i doświadczenia spowonieustannie wpływa na rozwój dował, iż tylko ośmioro dzieci
sportu i kultury fizycznej na te- umieszczono w placówkach
renie gminy Polanów. W sezonie opieki całkowitej. Pozostałe po2011/2012 Gryf zajął I miejsce wróciły do domu rodzinnego lub
w Klasie Okręgowej Grupy Pół- zostały przyjęte przez rodziny
nocnej awansując do Koszaliń- adopcyjne.
skiej Klasy Okręgowej. W klubie Tytuły „Aktywna świetlica
trenuje 83 zawodników, których 2012r.” otrzymały:
wspierają społecznie
działa- 1) Świetlica wiejska w Rekowie
cze na czele z Panem Tomaszem – opiekun Pani Beata Guła;
Kniiterr - Prezesem oraz człon- 2) Świetlica wiejska w Jacinkowie zarządu w osobach: Mi- kach – opiekun Pani Wioleta
chał Popowicz, Mariusz Pietrzyk, Konieczna;
Mieczysław Cybulski, Bogumił 3) Świetlica wiejska w Rzeczycy
Wielkiej – opiekun Pani Kamila
Badurak.
Wyróżnienie specjalne
Chamier-Ciemińska
Statuetka będąca uhonorowaniem

Iwona i Jan Kłudkowscy

Stoją od lewej: Andrzej Leśniewicz, wicestarosta koszaliński, Jacek Todys, Dariusz Kalinowski, przewodniczący rady powiatu koszalińskiego, Katarzyna Mażulis, Adam Drop, Andrzej Jakubowski, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Stanisław Szemraj, Józef Wilk, przewodniczący
rady miejskiej w Polanowie, Tomasz Knitter i Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
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Podsumowujemy miniony 2012 rok

Styczeń

Luty

W Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu podsumowano projekt „Niby bliskie, a nieznane- Niezwykła uroczystość miała miejsce w sali balowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 10
tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie”. W jego realizację zaangażowane były świe- parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziewięć spośród nich
tlice wiejskie z Jacinek, Bożenic, Rzeczycy Wielkiej oraz Polanowa. W podsumowującej konfe- ma staż ponad 50 – cio letni, jedna para – Państwo Krystyna i Michał Popowicze w małżeńskim
rencji wzięli udział sołtysi, radni z w/w miejscowości oraz Piotr Górniak, zastępca burmistrza stanie przeżyli ponad 60 lat. Jednakże, wśród Dostojnych Jubilatów są pary, które mogą się poPolanowa. Zaproszeni goście, dzieci i młodzież ze świetlic wysłuchali krótkiego opisu projektu, szczycić dłuższym stażem niż to wynika z urzędowych dokumentów. Jak to możliwe? Otóż do staobejrzeli slajdy z realizacji przedsięwzięcia oraz występy Jasełek przygotowane przez świe- tystyk brane są daty ślubu cywilnego zawieranego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
tlice. Po konferencji odbył się turniej tenisa stołowego oraz pokaz tańca break - dance. Na Jednakże wszystkie pary wcześniej brały ślub kościelny. Czasem nawet kilka miesięcy wcześniej.
zakończenie spotkania odbyła się zabawa karnawałowa.
6 par śluby brało w Polanowie, dwie pary w Miastku, a po jednej w Rzeczenicy i Malechowie.

Marzec

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i jednocześnie wiceprezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz Jarosław Rzepa, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM w Szczecinie podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji centrum Polanowa – przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem wyposażenia”. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki uczestnictwu Gminy Polanów
w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.

Maj

Kwiecień

O 10 nowych placów zabaw wzbogaci się gmina Polanów. Rozpoczęły się prace
montażowe w Jacinkach, gdzie powstaje pierwszy w tym roku taki obiekt. Kolorowe
huśtawki, ślizgawki, piaskownice itp. jeszcze w tym roku pojawią się w Gołogórze,
Garbnie, Rekowie, Chociminie, Sowinku, Krytnie, Karsinie, Rososze oraz w Powidzu.
Każdy z placów ma kosztować około 20 tys. zł.

Czerwiec

I Plener Malarsko-Rzeźbiarski zorganizowany został w Dworze w Warblewie. Na zaproszenie gościn- Gmina Polanów zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano- Usługowo-Handlowym
nych gospodarzy Katarzyny Mażulis i Mariusza Chamier-Ciemińskiego, zjechali tu artyści z całej Polski. „KĘBUD” z Kępic na wykonanie „Rewitalizacji Centrum Polanowa - przebudowa, nadbudoSą to malarze - Waldemar Jarosz(Koszalin), komisarz pleneru, Stefan Gargała(Szczecin), Waldemar wa, rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukZyśk(Bydgoszcz), Krystyna Hrehorowicz(Bytów), Wiesława Kurowska(Koszalin), Anna Sieńkowska- turą towarzyszącą”. Inwestycja ma być realizowana do 30 sierpnia 2013r., a jej koszt to
Grynko(Poznań), Ewa Bogucka-Pudlis(Gdańsk) i rzeźbiarze -Aleksander Majerski(Limanowa) oraz 1.366.000,00 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 841.000,00 zł.
Kazimierz Otulakowski(Koszalin). Wszystkich ujęła majowa uroda okolic dworu warblewskiego....

Lipiec

Mimo deszczowej aury na Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” przyjechało około 1200 motocyklistów. Ani wiatr, ani deszcz nie przeszkodził w fajnej
zabawie. Bo jak co roku wzięcie miało błotko, tor crossowy ujeżdżany był na okrągło
a na placu zlotowym motomaniacy wzniecali strugi piachu i błota. Wielką atrakcją
zloty były występy zespołów Nadmiar, Don’t Stop Queen, Big Cyc, Cochise, Strachy
Na Lachy, Cztery Szmery

Wrzesień

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły pod hasłem „Jarmark Dziedzictwa Kulturowego w Rzeczy
Wielkiej”. Starostami Dożynek byli Lucyna Beyes z Przybrodzia i Tomasz Żuchowski z Rzeczycy
Wielkiej. Podczas imprezy sołectwa promowały walory regionu. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowało sołectwa Jacinki, które zdobyło tytuł Aktywnej Wsi. W pokazie mody dożynkowej, zwycięstwo odniosły sołectwa Kościernica, Jacinki, Rzeczyca Wielka. Tytuł Sołtysa
Roku 2012 przyznano Bożenie Przybylskiej z Cetunia.

Listopad

Poświęcenie kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie to bez wątpienia
najważniejsza tegoroczna uroczystość w Żydowie. Wydarzenie to również symboliczne zakończenie jego remontu. Dzieło rozpoczął świętej pamięci ks. Wiesław Koc, a
dokończył obecny duszpasterz ks. Witold Karczmarczyk, który w szybkim tempie, konsekwentnie, wytrwale i z uporem dążył do zakończenia remontu i jego poświęcenia.
Aktu poświęcenia kościoła dokonał ksiądz biskup Edward Dajczak.

Sierpień

Polanowski festyn parafialny, jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Pogoda dopisała, zaś organizatorzy zadbali o świetną zabawę dla kilkuset
osób, przybyłych na to spotkanie. Wielką atrakcją parafiady były występy gości z Białorusi:
zespołu międzynarodowych tańców ludowych „SKAWYSZ” oraz zespół pieśni ludowych „SUNICZKA” z domu twórczości „Kontakt” z Mińska. Łącznie, podczas festynu zebrano 16 380
zł. Kwota ta będzie przeznaczona na dofinansowanie remontu prezbiterium (witraże, ołtarz,
podłoga) dużego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Polanowie.

Październik
Pażdziernik

W pierwszą sobotę października w Polanowie odbyło się spotkanie z okazji 30 lecia Nowej
Przychodni. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej, zaproszeni
emeryci, którzy odeszli na emeryturę jako pracownicy ZOZ Polanów oraz zaproszeni goście.
W trakcie spotkania wręczono upominki i listy dziękczynne emerytom. Pracownicy ZOZ Polanów: Anna Pietrzak, Krystyna Rusak, Marzena Płatek, Joanna Gwóźdź, Renata Kisiel oraz Katarzyna Piotrowska zostali odznaczeni odznakami honorowymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Przyjaciel Dziecka”. Spotkanie uświetnił występ zespołu „5 S”.

Grudzień

Ogromny sukces odniosła nasza polanowska biblioteka: po raz pierwszy została ujęta w Rankingu Bibliotek redakcji dziennika „Rzeczpospolita” i Instytutu Książki. W Rankingu ujęto prawie 700 najlepszych
placówek z całego kraju. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie w tym zestawieniu została
ulokowana na bardzo wysokim – 36 miejscu w kraju! W ujęciu bibliotek miejsko – wiejskich, nasza
placówka została ujęta na jeszcze wyższym – 21 miejscu w Polsce! Dodatkowo warto wspomnieć, że
wśród bibliotek województwa zachodniopomorskiego nasza Biblioteka zajmuje w powyższym zestawieniu 2 miejsce na ponad 100 gmin zachodniopomorskich!
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Karnawał
rozpoczęty

Karnawał w pełni, więc nadeszła pora na zabawy, bale
i tańce. Bal karnawałowy
odbył się w Szkole Podstawowej w Polanowie 23
stycznia 2013 roku. Uczniowie klas I – III bawili się
już od godziny 9.00 przy
dźwiękach skocznej muzyki.
Ich starsi koledzy rozpoczęli
pląsy i swawole dopiero po
5 lekcjach o godzinie 12.45 i
bawili się do godziny 15.15.
W czasie balu odbyło się
kilka konkursów. Nagrody
za najpiękniejsze przebra-

nie otrzymali : P. Walencik,
W. Dominik i A. Ziemiańska. Swój niezwykły talent
taneczny
zaprezentowali
nasi uczniowie: I. Szumiał,
J. Pedyk i A. Bartczak- zwycięzcy konkursu tanecznego.
Na koniec imprezy wybrano
królową i króla balu. Zostali
nimi M. Korlaga i M. Dusza.
Bal karnawałowy przygotowały nauczycielki naszej
szkoły: J. Barancewicz, A.
Kamowska, M. Barańska, R.
Drewla i J. Majcher.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Polanów

Semestr
zakończony

W Szkole Podstawowej w
Polanowie podsumowano
półroczną pracę naszych
uczniów. Do szkoły uczęszcza 359 uczniów i wszyscy zostali klasyfikowani.
Średnia ocen ze wszystkich
przedmiotów naszych podopiecznych wyniosła 3,48.
Do zaszczytnego grona
uczniów wzorowych z najwyższą średnią należą:
Filip Wójcik (klasa VI c) –
5,75
Michalina Prendecka (klasa
IV a) – 5,55
Aleksandra Ziemiańska (klasa IV a) – 5.45
Natalia Rygielska (klasa IV
b) – 5,36
Filip Gryguła (klasa IV b) –
5,18
Zdzisław Grabda (klasa IV
b)- 5.18
Niestety są też osoby, które
muszą popracować i poprawić oceny niedostateczne.
Jest ich aż 43. Wszystkim
życzymy miłych i bezpiecznych ferii oraz coraz lepszych wyników w nauce.
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Bukowo

Polanów

Studniówka 2013

W ubiegłą sobotę 26 stycznia 2013
maturzyści Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego
Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie świętowali 100 dni pozostałe do ich egzaminu dojrzałości
na tradycyjnym Balu Studniówkowym, który odbył się w Domu Weselnym "Beatris". Bal rozpoczął się
uroczystym polonezem, który poprowadzili w pierwszej parze Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie, Pani Aleksandra Kalinowska i wicedyrektor, Pan Jacek
Jachimowski. Wśród licznie zaproszonych gości znaleźli się włodarze miasta Burmistrz Polanowa,
Pan Grzegorz Lipski oraz wiceburmistrz, Pan Piotr Górniak, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan
Józef Wilk, przewodniczący Rady
Powiatu, Pan Dariusz Kalinowski,

radny Rady Powiatu i nauczyciel
ZSP, Pan Zenon Dropko oraz radny
Rady Miejskiej, i były nauczyciel
ZSP, Pan Bogdan Liberra. Pani Dyrektor Aleksandra Kalinowska, życzyła wszystkim udanej zabawy i
dobrego przygotowania do matury
i wraz z zebranymi, wśród których
nie zabrakło obecnych i byłych nauczycieli oraz rodziców abiturientów wzniosła toast za powodzenie
na egzaminach maturalnych.
Uczennice klasy III LO Monika
Ogrodowczyk i Natalia Wieliczko poprowadziły część oficjalną,
podziękowały wszystkim darczyńcom i organizatorom balu, a
wychowawczyni klasy trzeciej,
Pani Justyna Syga, otrzymała od
uczniów wiązankę kwiatów. W
czasie studniówkowej szalonej
nocy był również czas na spotka-

nie z humorystyczną sztuką, dzięki
części artystycznej w wykonaniu
uczennic klasy 3 LP Weroniki
Słomczyńskiej i Moniki Żuchowskiej, a Tomasz Fleran dał krótki
popis taneczny do wiązanki skocznych przebojów. Po zakończeniu
części oficjalnej, pozostało wcielić w czyn słowa J. Sztaudyngera,
zacytowane przez Monikę i Natalię: "Jeśli któregoś dnia mamy być
szczęśliwi, to dlaczego nie zacząć
od dzisiejszego wieczoru?" Od tej
chwili na parkiecie królował taniec,
a w sercach ogromna radość. Nie
czas było myśleć o czekających
egzaminach, a beztroska zabawa
trwała do białego rana. Ten wieczór
pozostanie na długo w pamięci i
wspomnieniach. A teraz abiturientów czeka już tylko... matura!

Polanów

Spotkanie jasełkowe
4 stycznia w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu zapanował uroczysty nastrój. Spotkały się przedszkolaki nie tylko z Polanowa, ale
również z Żydowa, Nacławia, Bukowa i Lejkowa.
Już po raz szósty grupy przedszkolne pod kierunkiem swoich nauczycieli - instruktorów zaprezentowały
przedstawienia o narodzinach Jezusa.
Uroczystość rozpoczęła się piękną
kolędą ,,Maleńka miłość” zaśpiewaną w sposób wyjątkowy przez
nasze pięciolatki - ,,Pszczółki”.
Publiczność nie zawiodła, a mali
,,aktorzy” stanęli na wysokości zadania i z dużym zaangażowaniem
odgrywali swoje role.
Przedstawienia przeplatane były
zimowymi zabawami ruchowymi.
Na zakończenie uroczystości głos

zabrał przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie – pan Józef
Wilk, który podziękował dzieciom
i ich opiekunom za trud włożony w
przygotowania do występów.
Zespoły „aktorskie” tradycyjnie
zostały obdarowane kolorowymi bombkami, a wszystkie grupy
biorące udział w spotkaniu jasełkowym otrzymały pamiątkowe
dyplomy i ciekawe zestawy zabawek, o które jak zwykle zadbała
pani Elżbieta Sekuła – dyrektor
przedszkola.
W czasie VI Gminnego Spotkania
Jasełkowego wszyscy zachwycaliśmy się dekoracją sali, ciekawymi
strojami uczestników i podniosłą
świąteczną atmosferą.
Jesteśmy wdzięczni za ogromny
wkład pracy przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom oraz nieza-
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Góra grosza

Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Bukowie po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Góra
grosza”. Na przełomie listopada i
grudnia 2012r. wszyscy w szkole
zbierali każdy grosz. Wielokrotnie
najmłodsze dzieci z naszej szkoły przynosiły grosiki zbierane do
swoich skarbonek. Uczniowie z
Bukowa pokazali, że są wrażliwi
i nieobojętni na los innych, że potrafią się zjednoczyć w imię wspólnego celu i razem przyczynią się
do poprawy życia dzieci w trudnej
sytuacji życiowej.
W tym roku w akcji „Góra grosza”
uczestniczyło 108 uczniów, którzy
uzbierali 381,12 zł., co w przeliczeniu na jednego ucznia dało
kwotę 3,53 zł.
Podobnie jak w ubiegłym roku,
najwięcej pieniędzy uzbierała klasa II p. Renaty Ciubak – Obiała, tj.
130 zł., czyli średnio po 8,13 zł. na
jedną osobę.

Polanów

Drugie miejsce zajęła klasa „0” p.
Urszuli Lipa zbierając 114,08 zł.,
co dało kwotę 5,43 zł. na jedno
dziecko.
Trzecie miejsce zajęła klasa V
p. Anity Bukowieckiej zbierając
46,19 zł., czyli 2,89 zł. na jednego
ucznia.
Pozostałe klasy uzbierały następujące kwoty: klasa III – 40,60 zł.,
klasa VI – 30,20 zł i klasa I – 20,05
zł.
Uczniowie klasy II otrzymali z rąk
p. dyrektor Reginy Pooch „Górę
cukierków” w zamian za największą „Górę grosza”.
Drugaki podzielili się słodyczami
z najmłodszymi, którzy zajęli II
miejsce i też uzbierali sporą sumę
groszy.
Mamy nadzieję, że nasze skromne
pieniądze będą małą cegiełką w zebraniu funduszy na programy pomocy dla potrzebujących dzieci w
całym kraju.
Renata Ciubak - Obiała

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów
Monika Ogrodowczyk, uczennica klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Polanowie otrzymała dyplom Stypendysty
Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/2013.
Monika znalazła się w elitarnym gronie 190 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z całego województwa, którzy w uznaniu za
wysokie wyniki w nauce wyróżnieni zostali stypendium Prezesa
Rady Ministrów. Ubiegły rok szkolny ukończyła z wyśmienitym
wynikiem - średnią ocen 5,0 oraz wzorowym zachowaniem.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ POKIS W RAMACH
„FERII ZIMOWYCH 2013”
wodnym sponsorom.
Dzięki takiemu spotkaniu łatwiej
małym dzieciom zrozumieć potrzebę pielęgnowania pięknych
polskich tradycji.
Fundatorzy nagród dla dzieci: Koło

Łowieckie ,,Dzik”, Nadleśnictwo
Polanów, Bank Spółdzielczy O/
Polanów, Pol – Drew Polanów
Jadwiga Nowosad

Bukowo

Dzień Babci i Dziadka

Po raz kolejny uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bukowie zaprosili swoje babcie i dziadków na
uroczystość z okazji "Dnia Babci
i Dziadka". W sali gimnastycznej
zebrały się dwa, a nawet trzy pokolenia okolicznych mieszkańców. Przybyłym życzenia złożyła
dyrektor szkoły Regina Pooch, i
Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Kalinowski. Wnuki z wielkim przejęciem przygotowały niespodzianki dla swoich gości. Były
przedstawienia, piosenki, skecze,
taniec i konkursy. Wszyscy uczniowie tradycyjnie odśpiewali babciom i dziadkom - 100 lat oraz życzyli dużo zdrowia, szczęścia, stu
lat życia i wszelkiej pomyślności w
dalszym życiu. Renata Ciubak-Obiała

01.02.2013r. (piątek)
godz. 12.oo – 14.oo – zajęcia sportowo-rekreacyjne
godz. 15.oo – 17.oo – zajęcia taneczne breakdance dla zainteresowanych – wstęp wolny
02.02.2013r. (sobota)
wyjazd do parku wodnego „Jan” w Darłówku (Żydowo,Kościernica na
godz. 11.oo)
04.02.2013r. (poniedziałek)
godz. 10.00 – 12.00 – caraoke
godz. 12.00 – 14.00 – zajęcia plastyczne – gimnazjum
godz. 14.00 – 16.00 – turniej gier planszowych
05.02.2013r. (wtorek)
godz. 10.00 – 14.00 – turniej tenisa stołowego dla młodzieży do lat 18.
godz. 12.00 – 14.00 – zajęcia plastyczne – SP kl. IV – VI
godz. 14.00 – 16.00 – zajęcia muzyczne
godz. 17.00 – 18.30 – zajęcia tańca nowoczesnego dla zainteresowanych – wstęp wolny
06.02.2013r. (środa)
wyjazd do parku wodnego „Jan” w Darłówku (Chocimino i Wietrzno,
Dadzewo na godz. 12.15)
godz. 12.00 – 13.00 – zajęcia plastyczne – SP kl. O – III
godz. 13.00 – 17.00 – tenis stołowy + piłkarzyki
07.02.2013r. (czwartek)
godz. 14.oo – 19.oo – zakończenie ferii (dyskoteka, Międzyświetlicowy
Turniej Tenisa Stołowego, pokaz magii)
08.02.2013r. (piątek)
wyjazd do parku wodnego „Jan” w Darłówku (Jacinki + Polanów, na
godz. 12.15)
godz. 15.oo – 17.oo – zajęcia taneczne break-dance dla zainteresowanych – wstęp wolny
09.02.2013r. (sobota)
godz. 9.oo – Rodzinny Turniej Szachowy
PLANY ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W ŚWIETLICACH
WIEJSKICH ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE „ŚWIETLICE”
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Strażacka wigilia

mieszczące się na ulicy
Racławickiej 13 w ramach
Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” oferuje zainteresowanym mieszkańcom
powiatu koszalińskiego
bezpłatne Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne dla rodzin z dziećmi”,
którego udzielają:
Pedagog
Psycholog
Prawnik
Seksuolog
Terapeuta rodzinny
Ponadto, dla Osób z Niepełnosprawnością i ich
rodzin, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z
zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie oferuje
również bezpłatne usługi prawnika, psychologa,
seksuologa, pedagoga.
Zgodnie z założeniami
tego Projektu w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z pomocy tychże
specjalistów w miejscu
zamieszkania osób potrzebujących.
Jeżeli jesteście Państwo
zainteresowani uzyskaniem pomocy od w/w
specjalistów
należy
skontaktować się telefonicznie z Punktem Informacyjnym pod nr 94
714 02 51 lub 94 31 88
331 w Polanowie.

Tradycyjnie już, strażacy z OSP Po- żeniu życzeń wspominano miniony
lanów spotkali się przy wigilijnym rok.
stole. Ze względu na rozbudowę W trakcie spotkania zdecydowano
remizy spotkanie odbyło się w sie- się na zakup pralki automatycznej
dzibie Urzędu Miejskiego w Pola- i wręczenie jej potrzebującej ronowie – zaprosił nas tam Burmistrz dzinie z terenu Gminy Polanów (w
Grzegorz Lipski. Na spotkanie 2010 roku strażacy z OSP Polanów
przybyli też Przewodniczący Rad wystąpili w roli św. Mikołaja w
Powiatu w Koszalinie i Miejskiej Zastowie Polanowskim). Inicjatyw Polanowie – Dariusz Kalinow- wę strażaków poparł polanowski
ski, Józef Wilk oraz ks. proboszcz „Caritas” i zakupił 10 kg proszku
Roman Śledź.
do prania.
Po podzieleniu się opłatkiem i zło- 24.XII.2012 roku a więc w dniu

Wigilii strażacy wyjechali wozami bojowymi do Jacinek, gdzie w
obecności sołtys Wiolety Koniecznej Naczelnik OSP dh Grzegorz
Szkołuda w asyście strażaków
wręczył nową pralkę rodzinie Pani
Doroty Stolarek.
Mamy nadzieję, że taka forma św.
Mikołaja znajdzie naśladowców
wśród innych instytucji i podmiotów naszej gminy.
Prezes OSP Polanów
Zenon Dropko

Cetuń, Żydowo

Przedszkolaki z wizytą
w Domach Pomocy Społecznej

Tradycją Przedszkola Gminnego w Polanowie stały się spotkania organizowane w Domach
Pomocy Społecznej w Cetuniu
i Żydowie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Życzenia, wiersze,
piosenki, laurki i uśmiechy –
tym wszystkim obdarowani zostali Babcie i Dziadkowie przez
pięciolatki z grupy ,,Pszczółki”.
Podopieczni z radością i wzruszeniem wysłuchali specjalnie
z tej okazji przygotowanego
programu artystycznego. Po
części artystycznej dzieci zostały zaproszone na wspólny
słodki poczęstunek.
Małgorzata Grulkowska

SP Polanów

Świadomy wie co zrobić z ZSEE

Temat ZSEE (Zepsutego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) oraz
zużytych baterii to istotny

problem i wyzwanie cywilizacyjne we współczesnym
świecie. Działając w myśl zasady „Myśl globalnie działaj

lokalnie”, powołano szkolnego. Wypracowali Stado życia Eko-dru- tut, mają własne logo, legitki
żynę, składającą się oraz kontrakt.
z uczniów klas III, 18 stycznia szkolny zespół
IV, V i VI SP Pola- uczestniczył w spotkaniu
nów. Drużyna po Burmistrza Polanowa z Sołraz pierwszy bierze tysami. Na spotkaniu dokonaudział w projekcie li autoprezentacji oraz przedotyczącym
pro- kazali informację wszystkim
mocji oraz zbiórki sołectwom o planowanych
e l e k t r o o d p a d ó w. w najbliższym czasie przedOd trzech lat szko- sięwzięciach. Inicjatywa ta
ła uczestniczy w spotkała się z dużą aprobatą
zbiórce odpadów i bardzo życzliwym przyjętakich jak: nakręt- ciem.
ki, tonery, baterie, W lutym planowane jest zortelefony komórko- ganizowanie gminnej debaty
we, a ostatnio także pod hasłem: „Elektroodpadymakulaturę. Na tej ostatniej jak niebezpieczne są dla naudało się im uzbierać sumę szego środowiska? i Czy na
śmieciach można zarobić?”
tysiąca złotych.
Eko-Drużyna
Działają na zasadach klubu
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WOŚP zagrała w gminie Polanów

Dwa dni grała w Polanowie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbyły się imprezy sportowe i muzyczne.
W sobotę, 12 stycznia w hali
sportowej rozegrano VI Turniej Piłki Siatkowej Jednostek
OSP Powiatu Koszalińskiego.
O Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu walczyło 6
drużyn OSP z Będzina, Biesiekierza, Sianowa, Świeszyna, Sierakowa, Bobolic oraz
reprezentacja
Państwowej
Straży Pożarnej z Koszalina.
Ostatecznie puchar wszedł
w posiadanie drużyny OSP
Świeszyno, drugie miejsce i
puchar Burmistrza Polanowa
zdobył zespół PSP z Koszalina, natomiast trzecie miejsce
i puchar Komendanta PSP w
Koszalinie wywalczyła drużyna OSP Będzino. Gratulujemy!!!
Pomiędzy meczami prowadzono licytacje, na rzecz
WOŚP zebrano 768,09 zł.
W niedzielę, 13 stycznia na
ulice Polanowa i okolicznych
miejscowości wyruszyli wo-

lontariusze, aby kwestować
dobrowolne wpłaty do puszek. W wolontariat zaangażowała się młodzież z ZSP
w Polanowie (1 701,03zł),
szkół podstawowych w Żydowie (975,19zł) i Bukowie (1
707,41zł) oraz wychowankowie świetlic z miejscowości:
Bożenice (74,84zł), Chocimino (137,65zł), Gołogóra
(99,06zł), Jacinki (157,83zł),
Kościernica (1 339,15zł), Rekowo (304,78zł), Sowinko
(531,59zł i Rzeczyca Wielka (275,64zł). W większości
świetlic zorganizowano dyskoteki a w Rzeczycy przeprowadzono również licytację na
kwotę 154,09zł. W kweście
ulicznej uczestniczyły 44
osoby, które łącznie zebrały
do puszek 9 204,17zł.
Po południu, w namiocie na
rynku miejskim rozpoczęła
się impreza plenerowa. Na
scenie wystąpiła młodzież
z ZSP w Polanowie, szkół
podstawowych w Bukowie
i Polanowie oraz grupy taneczne breakdance i tańca no-

woczesnego z domu kultury.
Ponadto na rzecz WOŚP zagrali: „Cannibal Frost” i „Jam
Session” z domu kultury oraz
„Nihil” z Koszalina. W ciągu
całej imprezy, przez tętniący
muzyką namiot przewinęło
się mnóstwo osób, które nie
szczędziły pieniędzy licytując na rzecz WOŚP. Na rynku
zebrano kwotę 1 582,85 zł.
Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba.
Łącznie na rzecz 21.
Finału WOŚP w gminie
Polanów zebrano kwotę
11 709,20 zł (w 2012r.
było 8 672,53zł)
Nasi rekordziści:
1. Łukasz Hryniewicz – Kościernica – 1 339,15zł
2. Monika Bindas – Polanów
– 725,96zł
3. Nadia Wijata – Polanów –
575,98zł
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy chętnie
i bezinteresownie zaangażowali się w akcję oraz ofiarodawcom za przekazanie wielu
pięknych przedmiotów do li-

cytacji, są to:
1. Fabryka Bombek TESTPOL w Nacławiu
2. „LIT-MIR” Firma Budowlano-Drogowa
Mirosław
Użarowski w Polanowie
3. Mechanika Pojazdowa
Grzegorz Obiała w Polanowie
4. Salon Fryzjerski Bożena
Szemraj w Polanowie
5. Fabryka Bombek „GLASS
COLOR” w Koszalinie
6. PPUH „POL DREW” Leszek Siudek w Polanowie
7. Załoga jachtu „OMEGA” z
Koszalina
8. Bar „MALIBU” w Polanowie
9. Sklep Zoologiczno-Wędkarski Tomasz Nowak w Polanowie
Za pomoc w przygotowaniu
imprezy dziękujemy:
1. Zakładowi Usług Komunalnych w Polanowie
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie
3. Posterunkowi Policji w Polanowie Do zobaczenia za rok.
Sie ma!!!

Uwaga! Ważne dla mieszkańców
W dniu 31.12.2012r.
weszła w życie ustawa
z dnia 7 grudnia 2012r.
o
zmianie
ustawy
o ewidencji ludności i
dowodach osobistych
oraz niektórych in-

nych ustaw (Dz. U. poz.
1407) na mocy której
wprowadzono szereg
ułatwień w realizacji
obowiązku meldunkowego m.in.:
* zniesienie obowiązku za-

KOMUNIKAT
w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”)
Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowego”), będzie uzależnione od spełnienia kryterium
dochodowego rodziny, które wynosić będzie 1922,00 zł
miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 12
października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012r. Poz. 1255).
W przypadku urodzenia się żywego dziecka
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje
się na podstawie przepisów dotychczasowych.

meldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron
EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na
pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
* likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów
i turystów;
* likwidacje obowiązków
właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do
weryfikowania wypełniania
obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub
pracowników;
* wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku
meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
* wprowadzenie możliwości
automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu
w nowym miejscu;
* wydłużenie terminu na

realizacje obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni
oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich,
obywateli UE, obywateli
EFTA – stron EOG oraz
obywateli
Konfederacji
Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
* odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o
wykształceniu, obowiązku
wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
* wydłużenie okresów
wyjazdów zagranicznych
podlegających zgłoszeniu
w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Piłka Nożna

Puchar został
w Polanowie
W Polanowie rozegrano
Halowy Turniej o Puchar
Burmistrza Polanowa, jak
się później okazało trofeum
zostało w Polanowie. Pierwsza drużyna Gryfa wygrała
finale 4:2 z Sławą Sławno.
Trzecie miejsce w turnieju
zajmuje Hubertus Biały Bór,
który pokonał Darłovię Darłowo 6:2.

Mecz o V - VI miejsce zakończył się wygraną po
karnych 3:2 dla Startu Iskra
Mokre, który pokonał Start
Miastko. VII miejsce zajmuje Baszta Sławno i ostatnie
Gryf II Polanów. Królem
strzelców turnieju został
Roman Sztuba zawodnik
Hubertusa Biały Bór.
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