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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Parafiada
i nowe witraże

Pod hasłem „Wspólnota - Rodzinie” na rynku w Polanowie odbył się IX już festyn parafialny.

Polanów

Mamy fontannę

O otwarciu zrewitalizowanego parku miejskiego

Czytaj na strona 3

Nacław

Więcej na stronie
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Polanów

Pielgrzymka Trzeźwości Puchar trafił do Miastka

Po raz XII na Świętą Górę Polanowską wystrona
ruszyli pielgrzymi w intencji trzeźwości
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W turnieju siatkówki plażowej najlepsi
okazali się zawodnicy z Miastka

strona 8
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Sytuacja się
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Żydowo

30-lecie świętowali w Pradze

Nowa nawierzchnia
Klonowej
a

Koszali
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Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres zasiłkowy
2013/2014 są przyjmowane
od dnia 01 września 2013r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września 2013r, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad 2013r. następuje do
dnia 30 listopada 2013r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013r. do dnia 30 listopada 2013r., ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad 2013r. następuje do
dnia 31 grudnia 2013r. (art. 26 ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne
przygotowanie przedszkolne, tj. do dnia 31.10.2013r. w
przypadku rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. (art.
14 ust 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
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Jeszcze w tym roku Polanów wzbogaci się o nową,
utwardzoną ulicę.

Już po raz siódmy w Czeskiej Pradze zostały zorganizowane Międzynarodowe
Spotkania Zespołów Pieśni
i Tańca Ludowego „Prague
Folklore Days”. Miasto gościło zespoły folklorystyczne z całego świata, wśród
nich przedstawicieli z Polski.

Powiat koszaliński reprezentowały zespoły: „Jagody”,
„Swaty”, a gminę Polanów
reprezentował, obchodzący
30-lecie działalności, zespół
ludowy „Olszyna” z Żydowa, wykonując znane pieśni
ludowe przy akompaniamencie akordeonu (W. Lebioda)
oraz gitary (M. Holinko).
Zaproszone zespoły przywitał w ratuszu Burmistrz Pragi. Punktem kulminacyjnym
festiwalu była uroczysta pa-

rada zespołów ulicami Starego Miasta, gdzie zespoły
prezentowały się przed tysiącami turystów.
- To był wspaniały wyjazd i
niesamowite przeżycie, były
zespoły z 22 krajów, mieliśmy okazję poznać zwyczaje innych - mówi Bożena
Kadukowska,
kierownik
zespołu „Olszyna”. - Już w
ubiegłym roku dostaliśmy
zaproszenie na ten festiwal,
ale nie było pieniędzy. W

tym roku pojechaliśmy, bo
mieliśmy trochę środków
własnych oraz wspomógł
nas Urząd Miejski w Polanowie i POKiS - dodaje B.
Kadukowska
Uczestnicy festiwalu pragną podziękować Staroście
Koszalińskiemu Romanowi
Szewczykowi oraz Burmistrzowi Polanowa Grzegorzowi Lipskiemu za okazaną
pomoc w organizacji wyjazdu.
(pokis)

Polanów

Otrzymali dofinansowanie
i realizują projekty

Polanów ma fontannę!!!
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Zespół Olszyna ma już 30
lat. Na świętowanie swojego jubileuszu wybrał dość
niezwykłe miejsce...
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Piotr Górniak, wiceburmistrz
Polanowa. - Uwzględniliśmy w nich wszystkie uwagi
i propozycje napływające od
mieszkańców gminy.
Na podstawie tego przetargu
zostanie zawarta nowa umowa z wyłonionym odbiorcą,
która będzie obowiązywała
od 1 stycznia 2014 r. Jednocześnie przypominamy,
że nowy, obowiązujący od
1 lipca system nakłada na
mieszkańców nowy obowiązek uiszczania opłaty śmieciowej.
(sim)

www.polanow.pl
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Normuje się sytuacja po
przejściowych, drobnych
uchybieniach, powstała po
wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami.
Zaangażowanie
Urzędu
Miejskiego w Polanowie
spowodowało, że już w
przeważającej większości,
mieszkańcy gminy mają pojemniki na śmieci oraz worki na odpady selektywne.
- W chwili obecnej trwają intensywne przygotowaniem
procedury przetargowej na
lata 2014 – 2015 – mówi

Wydarzenia

Dzięki współpracy Gminy
Polanów z Nadleśnictwem
Polanów wkrótce ruszą prace związane z przebudową
ulicy Klonowej. Jej remont
planowany był już od dawna,
jednak ograniczone środki
finansowe powodowały jego
odsuwanie w czasie. Obecnie jest szansa na realizację
zadania. Zakres robót będzie
większy niż przewidywano,
bo inwestycję wspomoże finansowo Nadleśnictwo, dla
którego ulica Klonowa będzie drogą przeciwpożarową.
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W tym roku przewidywane
jest wykonanie I etapu robót polegające na wykonaniu nawierzchni twardej na
odcinku około 730 m wraz
z poboczami z kruszywa naturalnego. Zakończenie tego
etapu przewidziane jest na
grudzień 2013 r.
Właśnie, w związku z tą inwestycją, na wniosek Grzegorza Lipskiego, burmistrza
Polanowa, w najbliższy
wtorek (3.09) odbędzie się
nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej podczas której
radni dokonać mają zmian
w budżecie na rok 2013, aby
móc zrealizować wspomniane wyżej przedsięwzięcie.

W pierwszy piątek sierpnia odbyło się uroczyste
otwarcie parku miejskiego.
Prace rewitalizacyjne trwały od wiosny. Park został
przebudowany przy pomocy środków zewnętrznych,
a jego głównym elementem
jest fontanna do której zbiegają się wszystkie parkowe
alejki. Wszyscy z niecierpliwością czekali na efekt
końcowy robót. Przy okazji
otwarcia, na zamkniętym

parkingu przy Strumykowej,
odbył się festyn, podczas
którego między innymi zagrał i zaśpiewał zespół Wiesław i Sylwia oraz odbył się
turniej wiedzy, konkurs rysunkowy a także było wiele
innych atrakcji: m.in. można
było zjeść kiełbaskę z grilla
i potańczyć przy dźwiękach
muzyki mechanicznej. W
wydarzeniu wzięły udział
tłumy mieszkańców Polanowa. O godz. 21.00 Burmistrz
Polanowa, wspólnie z radnymi RM dokonał uroczystego
otwarcia parku oraz uruchomienia nowej fontanny.
Wieczorowa pora sprawiła,
że fontanna zajaśniała całym
swoim blaskiem, podświetlone strumienie wody dały
niesamowity efekt, wokół
rozległy się okrzyki zachwytu i gromkie brawa. (r)

Polanów

Rośnie Biedronka

INFORMACJA

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres
świadczeniowy 2013/2014 są przyjmowane
od dnia 01 SIERPNIA 2013r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2013r, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik 2013r. następuje do dnia 31 października 2013r. (art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów).
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2013r. do dnia
31 października 2013r., ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2013r. następuje do
dnia 30 listopada 2013r. (art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów).

Uczestnicy warsztatów wyplatania wieńców wraz ze swoim dziełem
Polanowski Ośrodek
19 lipca 2013r. w Urzędzie nowie odbyły się warsztaty
Kultury i Sportu, za
Marszałkowskim w Szcze- wyplatania wieńców dożynpośrednictwem Środcinie została podpisana kowych w ramach realizacji
kowopomorskiej Grupy
umowa przyznania pomocy projektu. Osobą prowadzącą
Działania złożył wniosek
na realizację tego przed- była Teresa Zatwarnicka podo Urzędu Marszałkowsięwzięcia z zakresu Ma- siadająca doświadczenie w
skiego w Szczecinie o
łych Projektów w ramach organizacji tego rodzaju zadofinansowanie zadania
działania 413 „Wdrażanie jęć – prowadzi firmę „Przypn. „Podniesienie jakości
Lokalnych Strategii Roz- stanek Tradycji- FOLK”. W
życia mieszkańców wsi
woju” objętego PROW na warsztatach wzięli udział
poprzez zorganizowanie
lata 2007- 2013. Projekt re- sołtysi,
przedstawiciele
warsztatów wyplatania
alizowany będzie w ramach sołectw oraz instruktorzy
wieńców oraz jarmarku
Dożynek Gminnych 2013. świetlic wiejskich. Uczestdziedzictwa kulturowego”. W ramach realizacji wspo- nicy wzbogacili swoją wiemnianego wyżej projektu, w dzę o staropolskie zwyczaje
Wniosek uzyskał dofinanso- dniach 7-9 sierpnia 2013r., i przesądy związane ze żniwanie w kwocie 20 889,96zł. w Domu Kultury w Pola- wami i obrzędem dożynko-

wym, poznali nowe metody wyplatania i zdobienia
wieńców
dożynkowych.
Rezultatem trzydniowych
warsztatów jest wypleciony
wspólnie przez wszystkich
uczestników wieniec dożynkowy.Ostatnią częścią
realizacji projektu będzie
planowaney na 7 września
w Cetuniu jarmark dziedzictwa kulturowego. Wszystkich mieszkańców gminy
Polanów serdecznie zapraszamy.
(r)

Ostro ruszyły prace przy budowie marketu Biedronka. Budynek już „wyszedł z ziemi” i na placu budowy widać duże grupy robotników wykonujących prace przygotowawcze do postawienia ścian. Jak zapewnia inwestor, nowy pawilon handlowy ma być
otwarty jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Będzie to druga w Polanowie, po
„Polomarkecie”, wielkopowierzchniowa placówka handlowa.
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XIII Regionalna Pielgrzymka
w Intencji Trzeźwości Narodu
W sobotę 24 sierpnia br.,
blisko 350 osób uczestniczyło w XIII Regionalnej
Pielgrzymce w intencji
trzeźwości narodu. Spotkanie pielgrzymkowe
rozpoczęło się w Kościele
WNMP w Polanowie,
gdzie miało miejsce
uroczyste przekazanie
relikwii św. Maksymiliana
Mari Kolbego dla Parafii
Polanów oraz Pustelni
Franciszkańskiej na św.
Górze Polanowskiej.
Św. Maksymilian to jeden z
największych męczenników
XX wieku, który ofiarował
swoje życie w obozie koncentracyjnym Oświęcim –
za współwięźnia ojca rodziny Franciszka Gajowniczka.
Kult św. Maksymiliana rozwija się bardzo prężnie w
całej Polsce.
Ofiarodawcą relikwii są ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa.
k. Warszawy, w imieniu
których przekazał je o.Marian Płuciennik, wikariusz
kustosza Sanktuarium z
Niepokalanowa o. Mirosława Bartosa OFMConv.
Dziekan Roman Śledź oraz
o. Krzysztof umieścili je w
dwóch relikwiarzach ufundowanych przez członków
Stowarzyszania Klub Abstynenta Feniks i pielgrzymów.
Relikwiarze w uroczystej
procesji niesione były przez
Jolantę
Szewczykowską
oraz Danutę Szarek.
Uczestnicy uroczystości przeszli na św. Górę
Polanowską, gdzie celebrowano mszę św. w obecności:
o. Mariana Płuciennika, ks.

.... oraz rowerzyści

Romana Śledzia, kustosza
pustelni
franciszkańskiej
o. Krzysztofa, duszpasterza
ds. trzeźwości ks. Piotra
Zielińskiego, oraz dziekana,
byłego proboszcza parafii
Polanów ks. Ludwika Musiała. O oprawę muzyczną
zatroszczyły się dwa zespoły
pieśni religijnej z Darłowa
Sacrum oraz z Żydowa –pod
kierunkiem Jarosława Biedulskiego. Na zakończenie
liturgii uczestnicy otrzymali
uroczyste błogosławieństwo
relikwiami oraz zostali obdarowani medalikami z wizerunkiem Matki Boskiej
Niepokalanej.
Jan Słomiński, prezes Stowarzyszenia Feniks
podziękował
wszystkim
pielgrzymom, wiernym oraz
instytucjom
pomocnym
w organizacji pielgrzymki: Nadleśnictwu Polanów,
Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej,
Zakładowi Usług Komunalnych, Domom Pomocy Społecznej z Cetunia i Żydowo,
Młodzieżowemu Ośrodkowi
Wychowawczemu,
Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
Prezes Stowarzyszenia podkreślił udział
przedstawicieli samorządu:
radnych gminy i Burmistrza
Polanowa Grzegorza Lipskiego, przewodniczącego
Rady Powiatu Dariusza Kalinowskiego, pełnomocnika
ds. trzeźwości Henryka Zabrockiego, a także zwrócił
uwagę na obecność cyklistów z Bobolic – pod kierunkiem Juliusza Glasera oraz

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Sierpień 2013

pełnomocnika Prezydenta
Koszalina – Małgorzaty Borek, a także przewodniczącego trzeźwościowego zespołu
diecezjalnego Eugeniusza
Sendlewskiego.
Na zakończenie spotkania wysłuchano dwóch świadectw trzeźwości, po czym
wszystkich pielgrzymów zaproszono na posiłek. Całość
zakończył mityng członków
ruchu AA.
Zapraszamy za rok – w ostatnią niedzielę sierpnia.

www.polanow.pl

Nowe witraże i IX Festyn Parafialny

Pogoda dopisała, zaś organizatorzy: Rada Parafialna,
Koło Łowieckie „Dzik”,
Nadleśnictwo Polanów oraz
Zakład Usług Komunalnychzadbali o świetną organizację i zabawę dla blisko tysiąca osób, przybyłych na to
spotkanie.
Bezpośrednio przed festy-

nem podczas mszy św., odbyło się uroczyste poświęcenie czterech nowych witraży
w kościele WNMP w Polanowie, które dokonali ks.
Roman Śledź i ks. Jerzy Bąk
– duszpasterz leśników i myśliwych. Witraże przedstawiają sceny: wniebowzięcia,
zwiastowania, narodzenia
oraz św. Huberta-patrona
myśliwych. Autorem projektu i wykonania witraży
jest pracownia Adama Gołembowskiego z Poznania.
Wśród festynowych atrakcji
można było spotkań: Klaunów Kulki, zjeżdżalnie, kule

wodne, trampolinę oraz watę
cukrową. Na smakoszy parafialnej gastronomii czekały przepyszne ciasta, pierogi,
placki, barszcz, karkówka,
bigos myśliwski oraz pieczeń z dzik. Z pośród wielu
konkursów najwięcej emocji
wzbudziło piłowanie drewna, gorące krzesła, picie coli
przez słomkę i jedzenie ciasta oraz wyścig w workach.
Organizatorzy festynu
byli widoczni w żółto-niebieskich koszulkach, ufundowanych przez burmistrza Polanowa Grzegorza
Lipskiego, który wraz z p.

Mirosławem Wąsowskim
–ufundował nagrodę główną
loterii fantowej w postaci
32telewizora LCD. Wszyscy zaś uczestnicy tego niezwykłego spotkania mogli
nabyć koszulki i czapeczki
z napisem „Kocham Polanów”.
Zabawę i oprawę muzyczną przygotował zespół
sygnalistów z Polanowa,
zespół pieśni ludowych „Olszyna” z Żydowa, wokalistka Mariola Krawczyńska
z Bobolic i zespół pieśni
religijnej „Sacrum” z Darłowa. Wielką frajdę zgotowali

Klauni Kulki z Koszalina,
którzy dla najmłodszych
przygotowali ponad dwugodzinną zabawę. Na zakończenie imprezy zagrał zespół
„Pięć S” z Polanowa, przy
którego muzyce publiczność
zapełniła rynek tańcem. Całość zakończyła się losowaniem nagrody głównej oraz
pieśnią Barka.
- „Bardzo się cieszę i składam Wszystkim serdeczne
Bóg zapłać, za przygotowanie, prowadzenie i uczestnictwo w naszym festynie”.
Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem

Koła Łowieckiego „Dzik”
oraz Nadleśnictwa Polanów.
Już dziś zapraszam Wszystkich za rok - powiedział ks.
proboszcz Roman Śledź.
W opinii uczestników
tegorocznej parafiady był to
jeden z największych tegorocznych festynów.
Zebraliśmy 19.422 zł, które będą przeznaczone będą
na kontynuację wymiany
witraży w polanowskim kościele – mówi Dariusz Kalinowski, prowadzący festyn
parafialny.

Autorzy: Justyna Kosek,
Henryk Zabrocki,
Dariusz Kalinowski

Msza Święta na Świętej Górze Polanowskiej

O posiłek dla ciała zadbali polanowscy strażacy
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Polanów

W niedzielę 25 sierpnia
2013 r. na rynku w Polanowie odbył się już IX
festyn parafialny.
Motywem przewodnim
było hasło: „Wspólnota
Rodzinie”.

Na trasę pielgrzymki
wyruszyli piechurzy
z wielu miejscowości
regionu....

Wydarzenia

Narodziny

Święty Hubert

Wniebowzięcie NMP

Zwiastowanie

Autor: Dariusz Kalinowski
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Historia naszych miejscowości:

Rzeczyca Wielka

Pokaż co masz na strychu czyli
ciekawa wystawa staroci

Świetlica w Rzeczycy
Wielkiej realizowała
projekt Fundacji Wspomagania Wsi Pożyteczne
Wakacje 2013 pn „Pokaż
co masz na strychu - wystawa staroci”.
Projekt dotyczył narzędzi
wykorzystywanych dawniej
do pracy w lesie. Dzieci
uczestniczące w projekcie

wraz z instruktorem i wo- przedstawiła nam ciekawą
lontariuszami
odnawiały historię użytkowania narzęnarzędzia poprzez czysz- dzi leśnych, które niegdyś
czenie,
impregnowanie, były wykorzystywane w
malowanie itp. Efektem pracach leśnych. Uwieńczepracy była wystawa odre- niem naszej pracy był wystaurowanych urządzeń i jazd do Multikina do Koszawspólny poczęstunek dla lina. Serdecznie dziękujemy
uczestników, mieszkańców pani Irenie, panu Markowi i
i zaproszonych gości. Soł- naszym wolontariuszom za
tys wsi – pani Irena, dawny poświęcony czas.
(r)
długoletni pracownik lasu

Nacław

Nasi w Parku Dinozaurów

Mieszkańcy Nacławia odwiedzili Park Dinozaurów
w Łebie.

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
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

Rozmaitości

Jacinki (niem. Jatzingen). Nazwa ma pochodzenie słowiańskie od
rdzenia Jaczo. Pierwsze
wzmianki o Jacinkach
pochodzą z 1472 r., gdy
książę Eryk II Pomorski daruje wieś rodzinie
von Glasenapp.

W 1773 r., po sporach
dotyczących spadku po
zmarłym w 1771 r. Franzie von Glasenapp miejscowość przechodzi w
ręce ich krewnego Friedricha Ernsta von Wrangel. Według spisu podatkowego z 1784 r. we

Rok 1913 - szkoła
wsi mieszka 13 rolników,
2 zagrodników, kowal,
nauczyciel oraz leśnik.
We wsi, w jej poudniowej części znajdowała
się szkoła. Po reformach
z początku XIX wieku
(zniesienie poddaństwa
i uwłaszczenie chłopów)

W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie ‘Wyprawka szkolna - 2013” bez względu na dochód na jednego członka rodziny
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013r. wynosić będzie:
kl. I-III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł.
kl. V szkoły podstawowej do kwoty 325 zł.
kl. II zasadniczej szkoły zawodowej do kwoty 390 zł.
Kl. II szkoły ponadgimnazjalnej ( LO, technikum) do kwoty 445 zł.

.... a tak jest teraz.

wieś staje się samodzielną wsią chłopską. W 1818
roku mieszka tu 185 osób,
a w 1939 r. wieś ma 548
mieszkańców. Jacinki zostały zajęte przez Armię
Czerwoną 27 lutego 1945
r. Stąd w nocy z 27 na 28
lutego artyleria sowiec-

ka ostrzeliwała Polanów.
Jeszcze przed wejściem
Rosjan mieszkańcy uciekli w kierunku Sławna,
ale zostali dogonieni
przez wojska radzieckie i
zmuszeni do powrotu do
bardzo mocno zniszczonej wsi. Duża ich grupa

została deportowana do
Rosji jako eskorta do pilnowania bydła gonionego
w głąb tego kraju. W połowie czerwca 1946 r. do
Niemiec wyjechali ostatni
mieszkańcy Jacinek.

1.Wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy
złożyć do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczał uczeń do dnia 13 września 2013r.

Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej mogą ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł. netto, natomiast uczniowie
pozostałych klas jeśli dochód w rodzinie nie przekroczy 456 zł. netto na osobę w
rodzinie.

Tak było...

Rok 1932 - sklep kolonialny

WYPRAWKA SZKOLNA w 2013r.

2) słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku wystąpienia jednej z ww. niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży.

Wakacyjne remonty
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INFORMACJA
dotycząca składania wniosków o udzielenie
pomocy materialnej dla uczniów:

1) rozpoczynających w roku szkolnym 2013/ 2014 naukę w klasach I-III
i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej,

Polanów

www.polanow.pl

Jacinki

dofinansowania zakupu podręczników obejmuje uczniów;

Na miejscu czekało na nich
wiele atrakcji. Wędrując
alejkami,podziwiali prehistoryczne zwierzęta. Mieli
również okazję do zabawy.
Jeździli pojazdami Flinstonów i spotkali się z klaunami.Skorzystali z zaproszenia
do wioski indiańskiej, gdzie
sprawdzali swoje umiejętności strzelania z łuku lub rzucania lassem.Odwiedzili też
mini zoo oraz plac zabaw.

W okresie wakacyjnym
dokonano remontu II piętra budynku Przedszkola
Gminnego w Polanowie przy ul. Dworcowej 12.
Mające się na ukończeniu prace modernizacyjne
umożliwią adaptację kolejnych pomieszczeń dla potrzeb zwiększenia ilości sal,
dzięki którym zajęcia przedszkolne będą mogły być organizowane dla wszystkich
grup w jednej siedzibie.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych
przewidziano w pierwszych
tygodniach września br. Remont mający na celu adaptację pomieszczeń na pion
kuchenny zaplanowano w
kolejnym etapie przewidzianym w roku 2014r.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Sierpień 2013

STYPENDIUM SZKOLNE
2. pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Polanów
Wnioski na stypendium na rok szkolny 2013/2014 należy złożyć do dnia 15 września
2012r. w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie ul.
Gradowe Wzgórze 7.
Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest dochód netto na osobę w rodzinie
456zł. netto na członka rodziny, oraz udokumentowanie poniesionych wydatków na
cele edukacyjne imiennymi fakturami lub rachunkami wystawionymi na rodzica/
opiekuna lub pełnoletniego ucznia.

PROGRAM „MAŁEGO FESTIWALU TY I JA”
w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA i GMINY
w POLANOWIE w DNIU 3 WRZEŚNIA 2013, godz. 1700
1. Przywitanie.
2. Idea Festiwalu.
3. Projekcja filmów:
a) „Ołówek”, reż. Joanna Frydrych, Polska (11 min.) Pani Katarzyna
jest ciężko chora. Kiedyś pełna życia, dziś
uwięziona we własnym ciele. Bez pomocy innych nie
jest w stanie wykonywać najprostszych czynności, a
jednak nie poddaje się i ciągle walczy o siebie.

b) „Metr nad ziemią”, reż. Tomasz Wiszniewski, Polska 2012,
(42 min).Bohater filmu – Siergiej, były
marynarz radzieckiej floty, miał kiedyś 170 cm
wzrostu. W czasie przygotowywania okrętu do
„pokojowej misji” w Angoli, Siergiej musiał
pracować w 30-stopniowym mrozie, stojąc po pas
w śniegu. Odmroził sobie obie ręce i nogi.
Konieczne były operacje, których w ciągu 10 lat
przeszedł 29. Dziś patrzy na świat z wysokości metra i uważa, że
świat z tej wysokości jest dużo piękniejszy.
c) „Droga do zrozumienia”, reż Marcin Kondraciuk, Polska 2012,
(40 min.).Trójka niepełnosprawnych przyjaciół
postanawia wyruszyć do losowo wybranej wioski na
północy Polski. Ich wyprawa jest tak samo
nietypowa, jak ich wzajemne relacje. Barwna
przygoda z lekką nutą humoru ukaże prawdę na
samym końcu drogi bohaterów.
4. Dyskusja.
5. Wystawa prac podopiecznych Domu Opieki Społecznej w
Żydowie – „Rękodzieło artystyczne”.
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Siatkówka plażowa

Puchar Burmistrza pojechał do Miastka
14 zespołów wzięło udział
w VII Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Burmistrza Polanowa.
Siedem z nich było z Polanowa, 4 z Miastka, 2 z Rekowa
i 1 z Koszalina). Pierwszego
dnia rozegrano mecze eliminacyjne w czterech grupach ,
z każdej grupy dwie drużyny
awansowały do ćwierćfinału.
Po rozgrywkach na zawodników czekała kiełbaska z
ogniska i smakołyki na uzupełnienie energii do walki o
awans. Drugiego dnia rozegrano ćwierćfinały i mecze
o najlepsze lokaty. Poziom
gry był bardzo wyrównany,
gdyż każdy chciał wygrać.
Ostatecznie w finale, który
wstrzymał deszcz spotkały
się dwie ekipy z Miastka.
Zwycięzcy turnieju zostali
nagrodzeni medalami i pucharem, Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy i
upominki ufundowane przez
liczne grono sponsorów między innymi: Bar „MALIBU”,
Przedsiębiorstwo „GRYF”
Zbigniew Kuc”, Stacja
Kontroli Pojazdów Zenon
Buczkowski,
Hurtownia
„OPTIM” z Miastka, firma
„STEMBERG DETERS” z
Łokwicy, „Głos Koszaliński”, POKiS i innych.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie turnieju a uczestnikom i kibicom
za fantastyczną atmosferę.

Szkolny
„rozkład jazdy”

Klasyfikacja
końcowa:

1 miejsce
– Michał Kiedrowski
i Daniel Chmielewski
(Miastko)
2 miejsce
– Barbara Kiedrowska i
Patryk Zając (Miastko)
3 miejsce
– Łukasz Czepłowski
i Marcin Czepłowski
(Polanów)
4 miejsce
– Krzysztof Kwiatkowski
i Tomasz Małek (Koszalin)

Dni otwartego przedszkola

Uczniowie rozpoczną rok
szkolny 2013/2014 w poniedziałek
2
września,
wówczas zabrzmi pierwszy
dzwonek, zaś ostatni dopiero 27 czerwca.		
Dni wolne:
1 listopada - Wszystkich
Świętych - piątek
11 listopada - Święto Niepodległości - poniedziałek
22 grudnia (poniedziałek)
- 1 stycznia - Nowy Rok
(środa) - zimowa przerwa
świąteczna
6 stycznia - Trzech Króli poniedziałek
17 lutego - 2 marca - ferie
zimowe
1 maja - Święto Pracy czwartek
17 kwietnia (Wielki
Czwartek) – 22 kwietnia
2014 r. - wiosenna przerwa
świąteczna - Wielkanoc.
Terminy egzaminów:
Sprawdzian klas szóstych
- 1 kwietnia 2014r.
egzamin gimnazjalny
- 23-25 kwietnia 2014r.
egzamin maturalny
- 5-10 maja 2014r.

W dniach 20-21 sierpnia 2013r. w Przedszkolu
Gminnym w Polanowie
odbyły się ,,Dni otwartego przedszkola”.

Zaproszenie skierowane
było do wszystkich nowo
przyjętych dzieci.
Tematem przewodnim w
pierwszym dniu były zabawy ruchowo-naśladow-

Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. M. C Skłodowskiej 1		

cze ,,W krainie papierowych czapek”, natomiast
w drugim dniu dzieci na
chwilę mogły się przenieść w ,,Koci świat”.
W trakcie spotkania dzieci

wraz z rodzicami bawiły
się wspólnie ze starszymi
kolegami, miały również
możliwość
zwiedzenia
placówki i porozmawiania
z nauczy-

cielkami.
Wszystkim, którzy zechcieli nas odwiedzić w
tych dniach dziękujemy
za wspólną zabawę.
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