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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

To były bardzo
pracowite cztery lata...

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa.
- Mijająca kadencja była bardzo pracowita, a
jej efekty widać gołym okiem. Czy dotychczasowe doświadczenia definiują sprawowanie
urzędu Burmistrza Polanowa?
- Zarówno z mojego dotychczasowego doświadczenia, jak i głębokiego przekonania wynika, że
sprawowanie urzędu burmistrza to rodzaj społecznej służby, w której najważniejsze jest zachowanie wrażliwości na ludzkie sprawy. Aby
realizować tę misję ważne jest budowanie więzi
z mieszkańcami i wspólnego poczucia troski o
Naszą Małą Ojczyznę. Z lokalną społecznością
związany jestem od urodzenia. Tu się wychowałem i pracuję, znam większość mieszkańców
gminy. To miejsce i ci ludzie ukształtowali mnie,
dlatego chcę im służyć najlepiej jak umiem.
-Gdyby miał pan porównać dzisiejszy Polanów
z tym sprzed czterech lat, to co się zmieniło?
-Wiele się zmieniło. Jeśli oceniać to, co widzimy
wokół, trzeba powiedzieć, że zarówno sam Polanów, jak i gmina bardzo nam wypiękniały. Zrobiliśmy wiele na rzecz estetyzacji najbliższego
otoczenia. Czasem była to wartość dodana, towarzysząca realizowanym inwestycjom, jak choćby
przebudowie ulic przebiegających przez miasto.
Innym razem były to celowe zabiegi upiększające,
polegające na sadzeniu krzewów, drzew, a także
kwiatów, które bardzo ożywiły miasto. Efekty możemy podziwiać nie tylko w Polanowie,
ale także na przykład w Nacławiu. Od pewnego
czasu w ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniliśmy osoby, które odpowiadają za utrzy-

manie ładu i porządku w swoich
miejscowościach. Dzięki temu
codziennie każda jest sprzątana.
Wielka w tym zasługa sołtysów,
którzy bezpośrednio nadzorują
te prace.
-Pozostając w konwencji porównań, co zmieniło się w sytuacji materialnej gminy?
- Wiadomo, że od pieniędzy zależy bardzo dużo. Skutecznie
pozyskiwane środki finansowe
pozwoliły na realizację wielu
inwestycji, które odmieniły Polanów. Wykazaliśmy się dużą
skutecznością w pomnażaniu
dochodów własnych aplikując o
środki Unii Europejskiej z różnych projektów. Po fundusze
sięgaliśmy również z Darłowskiej Grupy Rybackiej (ok. 3
mln zł), w której pełnię funkcję
wiceprezesa, a także ze Środkowopomorskiej Grupy Działania, gdzie wiceprezesem jest
wiceburmistrz Piotr Górniak.
To pokazuje jak szeroki był obszar naszej aktywności w docieraniu do źródeł finansowania.
Wyliczanie ich zajęłoby sporo
czasu i miejsca. Poprzestańmy
na stwierdzeniu, że w skali minionych czterech lat do budżetu gminy wpłynęło dodatkowo
prawie 30 milionów złotych,
które przeznaczyliśmy na różne
inwestycje.
-Które z nich uważa pan za najważniejsze dla
mieszkańców?
-Z punktu widzenia ponoszonych nakładów,
wiodące były inwestycje drogowe. Przy wsparciu samorządu powiatowego wyremontowaliśmy
bardzo ważną dla mieszkańców gminy drogę
Nadbór – Krytno o długości ok. 5 kilometrów. Z
kolei, współdziałając z Wojewódzkim Zarządem
Dróg odnowiliśmy część drogi w kierunku Wielinia. W ten sposób sukcesywnie realizujemy plan
remontów wszystkich szlaków komunikacyjnych
biegnących w granicach gminy. W ramach projektów rewitalizacyjnych wyremontowaliśmy
i rozbudowaliśmy remizę OSP w Polanowie i
wyposażyliśmy ją w najnowocześniejszy sprzęt.
Przeprowadziliśmy też termomodernizację Szkoły Podstawowej w naszym mieście, przebudowując zarówno sam obiekt jak i uatrakcyjniając jego
otoczenie, włącznie z pięknym ogrodzeniem.
Prawdziwą perełką wśród polanowskich inwestycji ostatnich lat jest na pewno budowa okazałego
Centrum Społeczno – Kulturalnego, które wyróżnia się w mieście nie tylko urodą, ale również
aktywnością. Prawie wszystkie miejscowości w
gminie otrzymały nowoczesne place zabaw dla
dzieci. Niebawem będziemy urządzać przy tych
obiektach miejsca rekreacji ruchowej także dla
dorosłych. W Nacławiu wybudowaliśmy nową
świetlicę strażacką wraz ze świetlicą wiejską.
Przywróciliśmy dawną świetność parkowi miejskiemu w Polanowie, który stał się, jak niegdyś,
miejscem wypoczynku i spacerów mieszkańców.
dokończenie na str 3

Przebudowa dróg w Polanowie

Nowa świetlica i remiza w Nacławiu

Plac zabaw w Polanowie
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Rada Miejska w Polanowie,
kadencja 2010 -2014

Rada Miejska w Polanowie (kadencja 2010 -2014). Stoją od lewej: Zbigniew Sekuła, Piotr Górniak (wiceburmistrz), Paweł Malepszy, Krzysztof Ciuła, Andrzej Ryłyk, Józef
Wilk, Mirosław Gajek, Lech Żuromski, Bogdan Liberra, Roman Opoń, Jan Kornas, Roman Giłka, Stefan Kozicki oraz Grzegorz Lipski (burmistrz). Siedzą: Maria Pokorska i
Irena Wrzesińska. Nieobecny Bartosz Dusza.

Sołtysi gminy Polanów,
kadencja 2011 -2015

Sołtysi gminy Polanów (kadencja 2011 - 2015). Stoją od lewej: Piotr Górniak (wiceburmistrz), Arkadiusz Kaźmierczak, Eustachy Podgórzański, Ryszard Gil, Elżbieta
Margielewska, Krzysztof Nobis, Irena Głowacka, Krzysztof Zabłocki, Jan Perduta, Elżbieta Kruszka, Dariusz Kalinowski (przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego),
Barbara Kochańska - Krawiec, Krystyna Borsuk, Piotr Zimny, Maria Cebulska, Krzysztof Piskor, Grażyna Peplińska, Adriana Michno, Józef Wilk (przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanowie), Wioleta Konieczna oraz Grzegorz Lipski (burmistrz). Siedzą: Helena Pencarska, Krystyna Wojnarowska i Przybylska Bożena. Nieobecni: Romuald
Sobczak, Czesław Staniszewski, Krzysztof Dyk, Józef Wołk, Michał Rabka, Zbigniew Kocik, Krystyna Szulc oraz Ewa Tkacz.
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To były bardzo pracowite cztery lata...
dokończenie ze str 1

Przy wsparciu samorządu
gminnego i udziale środków
zewnętrznych wyremontowaliśmy kościoły w Polanowie, Żydowie, Krągu i Komorowie.
Mówię o efektach widocznych
gołym okiem, ale były także
takie, których nie widać, choć
przyczyniły się bezpośrednio
do poprawy życia mieszkańców. W ramach projektów
wodno-kanalizacyjnych skanalizowaliśmy miejscowości
Jacinki, Dadzewo oraz przygotowaliśmy dalsze projekty w
Świerczynie, Bukowie i Domachowie. Wybudowaliśmy nową
sieć wodociągową pomiędzy
Rosochą i Gilewem, a obecnie
jest realizowana inwestycja
wodociągowa na odcinku Karsina – Karsinka. Zmodernizowaliśmy przepompownie w
Żydowie i Polanowie. Dodam
jeszcze, że w ramach inwestycji
wodno – melioracyjnych została uregulowana rzeka Grabowa,
która od wielu lat była zapomniana. A w ramach projektu
małej retencji wykonano prace
melioracyjne nad Zalewem Polanowskim i basenem polanowskim na kwotę 2,8 mln zł. Przykładów można by mnożyć.
-Czy ma pan poczucie, że ta
aktywność inwestycyjna gminy współgra z potrzebami
mieszkańców i jest przez nich
doceniona?
-Wszystkie zrealizowane przedsięwzięcia już służą mieszkańcom. W tym zestawie są rzecz
jasna takie, które cieszą bardziej. W ostatnich latach zrobiliśmy wiele, by np. ulepszyć
instytucje działające na rzecz
miejscowej społeczności. Dobrym przykładem jest tu wspomniane już Centrum Społeczno
– Kulturalne, w którym funkcjonuje bardzo aktywnie biblioteka miejska. Nawiasem mówiąc, uruchomiliśmy także filie
biblioteczne w Żydowie, Nacławiu i Bukowie. Działalność
polanowskich bibliotek doceniła nawet „Rzeczpospolita”,
umieszczając nasze placówki
wysoko w rankingu ogólnopolskim. Również w województwie
i powiecie należą one do ścisłej
czołówki. Wszystkie są wyposażone w sprzęt komputerowy
z dostępem do Internetu. Naszą
dumą jest też jedenaście świetlic wiejskich, spełniających
rolę wiejskich domów kultury.
Zatrudniamy tam świetliczanki
i zapewniamy warunki do prowadzenia różnych form zajęć
dla mieszkańców niezależnie
od wieku i zainteresowań. Oferta jest bardzo szeroka, od zajęć
malarskich po teatralne. Każda
świetlica ma zresztą własną
specyfikę i swoje pomysły na
aktywność kulturalną, których
efekty prezentowane są podczas
imprez gminnych, np. w trakcie
dożynek. Najważniejsze jest
to, że planując zadania samorządowe staramy się uwzględniać potrzeby wszystkich grup
mieszkańców.
-Mówi pan o grupach wiekowych i wynikających stąd potrzebach?
-Owszem. Nie marginalizujemy
żadnej grupy wiekowej. Każdej
mamy coś do zaoferowania.
Właśnie przygotowujemy się
do stworzenia warunków dla
objęcia opieką dzieci do trzeciego roku życia. Zadbaliśmy też o
maluchy w wieku przedszkolnym zapewniając wszystkim

chętnym miejsca w przedszkolu. Jego siedzibę przenieśliśmy
uprzednio do nowego, specjalnie zaadaptowanego do tego
celu obiektu. Aktywizujemy
seniorów zapraszając ich m.in.
do udziału w szkoleniach komputerowych i poznawania możliwości, jakie daje Internet.
Zainteresowanie w tej grupie
okazało się tak duże, iż trzeba
było organizować dodatkowe
zajęcia dla nowych chętnych,
a tym którzy przeszli pierwszy
etap komputerowej edukacji zapewnić kolejny, tyle że na wyższym poziomie.
- Czy w tej przestrzeni pomysłów i aktywności burmistrza
oraz jego współpracowników
samorządowych jest miejsce
na aktywność oddolną, obywatelską? Co ludzie w gminie
robią sami dla siebie, w czym
władza ich „tylko” może wesprzeć?
- Mieszkańcy gminy podejmują wiele inicjatyw w różnych
sferach życia, a naszą rolą jest
im w tym pomagać. Takim
obszarem permanentnej aktywności jest np. kultura. Za
przykład wystarczy przywołać
choćby działalność zespołów
ludowych takich jak: „Wrzosy” w Polanowie, „Olszyna”
w Żydowie, „Córy Gołogóry”,
„Halinki” z Rzeczycy. Kilka lat
temu powstał w Polanowie chór
„Belcanto”, który występuje z
powodzeniem na różnych gminnych uroczystościach. Trzeba
tu wymienić także „Teatr przy
stoliku”, którego mentorem jest
znany w Polsce literat Jerzy
Żelazny. Coraz większe sukcesy odnosi zespół „5S”, jedyny
chyba w Polsce zespół, którego
członkowie pełnią równocześnie różne funkcje samorządowe. W Żydowie działa z powodzeniem teatr „Chałturka”, a w
Rekowie Młodzieżowa Grupa
Teatralna. I żeby wszystko było
jasne, gmina poprzez instytucje
kultury wspiera te działania,
jednak nie byłoby ich gdyby nie
aktywność i inicjatywa mieszkańców.
-Mówi pan wyłącznie o aktywności w sferze kultury…
-Bo akurat tu jest szczególny
urodzaj. Ale – proszę mi wierzyć
– są też inne dziedziny życia, w
których mieszkańcy wykazują
się obywatelską inicjatywnością. W sferze samorządowej
dobrym przykładem jest działalność sołtysów. Sołectwa
mają odrębne budżety, dzięki
czemu są organizatorami wielu
społecznych inicjatyw i przedsięwzięć na swoim terenie. W
Jacinkach, Nacławiu, Bukowie,
Kościernicy, Żydowie, Rekowie
czy innych, dzieje się naprawdę
wiele: parafiady, festyny ludowe, zabawy, kiermasze świąteczne oraz imprezy artystyczne. Wspominałem wcześniej o
tym, co gmina oferuje swoim
najstarszym
mieszkańcom,
warto więc dodać, że założyli
oni Klub Aktywnego Seniora,
który organizuje (przy wsparciu polanowskiej biblioteki i
gminy) spotkania z ciekawymi
ludźmi, twórcami, podróżnikami, dziennikarzami, etc., a także wyjazdy do teatru, kina czy
wycieczki krajoznawcze, np.
do Szymbarku. Również, jeśli
mówimy o aktywności obywatelskiej, to nie sposób pominąć
tego wszystkiego, co wnoszą
w życie naszej społeczności
poszczególne grupy zawodowe

– nauczyciele, leśnicy, strażacy,
przedsiębiorcy, etc.
-Muszę dopytać o konkrety.
Co gmina ma np. z nauczycieli czy leśników, poza tym, że
pracują na jej terenie i pewnie płacą podatki?
- Nauczyciele poprzez budowanie relacji z rodzicami, a szerzej, szkoły ze środowiskiem,
integrują lokalną społeczność.
Z ich inspiracji organizowanych
jest wiele imprez o charakterze
edukacyjno – wychowawczym
i patriotycznym, m.in. „Obchody Narodowego Święta Niepodległości”, „Majówka Gimnazjalna”, „Mikołajki” . Taka
prospołeczna,
nauczycielska
misja bardzo wspiera samorząd
w działaniach na rzecz kształtowania postaw mieszkańców,
poszerzania ich wiedzy historycznej, upowszechniania
wartości etycznych i zachowań
obywatelskich. Równie zaangażowaną w sprawy gminy grupą
zawodową są leśnicy. Można na
nich liczyć nie tylko w zakresie
szeroko rozumianej gospodarki
leśnej czy edukacji ekologicznej, choć w tym są nieocenieni. Uczestniczą we wszystkich
przedsięwzięciach na rzecz
gminy. Z Nadleśnictwem Polanów realizowaliśmy w ostatnich latach wspólne inwestycje
drogowe, powstały miejsca rekreacji i edukacji ekologicznej
oraz piękny park petrograficzny
(głazów narzutowych). Podobnie rzecz wygląda w przypadku
strażaków, którzy towarzyszą
nam we wszystkim co robimy
dla mieszkańców. Współorganizują imprezy kulturalne,
sportowe, edukacyjne, uczestniczą w akcjach charytatywnych. Warto wspomnieć o aktywności ruchu abstynenckiego
skupionego wokół Klubu Abstynenta „Feniks” w Polanowie,
który corocznie jest inicjatorem
i współorganizuje Regionalną
Pielgrzymkę Trzeźwościową w
intencji Trzeźwości Narodu.
- Czy Polanów jest bezpieczną
gminą?
-Wiele robimy by był, dzięki
czemu statystycznie nie odbiegamy od średniej krajowej. Dla

poprawy bezpieczeństwa część
ulic miasta została wyposażona w monitoring. Mamy w tej
chwili około 25 kamer rejestrujących to, co dzieje się na ulicach i w miejskim parku. Działanie systemu przynosi efekty,
odnotowujemy mniej aktów dewastacji i zachowań chuligańskich. Warto też podkreślić, że
współdziałanie z Posterunkiem
Policji w Polanowie jak i Komendą w Koszalinie przebiega
wzorcowo, posiadamy ponadto
dobrze zorganizowane służby
ratownictwa medycznego ze
świetnym personelem medycznym oraz sprawne jednostki
OSP, działające w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa.
-A cywilizacyjnie – pana zdaniem – Polanów jest już w
pełni europejską gminą czy
ciągle jeszcze peryferyjną?
-Nie wiem z czego biorą się w
ogóle takie wątpliwości. Mamy
bieżące kontakty z partnerami w Niemczech, z gminami
Gedern w Hesji i Rothenklempenof w Pomeranii. Współpracujemy w różnych dziedzinach i na wielu poziomach, od
wymian młodzieżowych czy
kulturalnych po samorządowe.
Przy wszystkich różnicach nie
znajdujemy podstaw do jakichkolwiek kompleksów. Owszem,
żyjemy skromniej, ale w sensie
cywilizacyjnym czy organizacji
życia społecznego nie odbiegamy od europejskich standardów. A wręcz staramy się je
wyznaczać. Dla przykładu realizujemy obecnie bardzo duży
projekt za ponad 3 mln zł, pod
hasłem „Internet szansą gminy
Polanów”, w ramach którego
sprzęt komputerowy trafi wraz
z bezpłatnym Internetem do 240
rodzin z terenu miasta i gminy
Polanów. Również wszystkie
szkoły, biblioteki i świetlice
wiejskie zostaną wyposażone w
takie zestawy. To sytuacja, której będą nam mogli pozazdrościć w niejednym europejskim
kraju. Docierają do mnie opinie,
zwłaszcza od zagranicznych
miłośników motocykli, których
od 25 lat Polanów gości podczas Zlotu. Międzynarodowi
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Nasze rozmowy:

Dobra atmosfera
pozwala zrobić więcej

- To się tylko tak wydaje. Tu, w
Radzie tworzymy jedną drużynę,
która potrafi się dogadać dla dobra
całej naszej społeczności. Radni
nie tylko dobrze współpracuja
- To była Pana trzecia kadencja
pomiędzy soba, ale potrafią też
jako przewodniczącego RM w
doskonale porozumieć się z sołPolanowie...
tysami czy radnymi powiatowymi.
- ... i w ogóle czwarta w polanowTu współpracę należy uznać za
skim samorządzie. Gdybym miał
wzorcową. Ważne też jest, że jako
oceniać, tę kadencję, to scharektyradni znajdujemy zrozumienie u
ryzowałbym ją krótko: jak jest dourzeników Urzędu Miejskiego w
bra atmosfera w radzie to można
Polanowie. Jednym słowem: docoś zrobić dla całej społeczności.
bra współpraca owocuje dokona- Ale w Radzie są radni różnych
niami, które każdy widzi w naszej
opcji...
gminie.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
Rozmowa z Józefem Wilkiem, przewodniczącym
Rady Miejskiej
w Polanowie.

uczestnicy zlotu na przestrzeni
tych wielu lat dostrzegają zmiany, a doceniając sprawność organizacyjną podkreślają rozwój
cywilizacyjny jaki dokonał się
w ostatnich latach. I często dodają, że czują się tu jak u siebie,
czyli w Europie.
- W jaki sposób udało się to
wszystko osiągnąć?
- Wszystko to, co udało się
osiągnąć przez ostatnie 4 lata
to ogromna zasługa wszystkich
radnych, sołtysów i mieszkańców naszej gminy. Cieszę się,
że w oparciu o szeroko rozumiany dialog możemy realizować ważne zadania dla dobra naszej społeczności. Warto
wspomnieć o bardzo dobrej
współpracy z samorządem powiatowym i naszymi radnymi

w powiecie, którzy mówią w
naszym imieniu jednym silnym głosem. Chciałbym przy
okazji podkreślić, że sukces nie
byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania i wsparcia
zespołu pracowników, którym
chciałbym podziękować za aktywność i współpracę na rzecz
realizacji zadań gminy.
W nadchodzących wyborach
samorządowych będzie Pan
kandydował na urząd Burmistrza. Jakie są pańskie
priorytety?
- Chcę kontynuować konsekwentnie realizowane działania
inwestycyjne i prorozwojowe
na rzecz gminy i dobra jej
mieszkańców.
- Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja

Gmina Polanów

Nasza „Mała Ojczyzna”

Z ostatniej chwili: gmina Polanów otrzymała dofinansowanie na dokończenie 1,5 km drogi oraz budowę chodników w Krytnie.
Wartość inwestycji to 1.200.000 zł z tego 600.000 zł to dotacja wojewody Pozostała kwota to środki gminy i powiatu koszalińskiego. Realizacja zadania - 2015 rok.
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Minęła kadencja
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Styczeń

Luty

Marzec

W styczniu polanowscy radni wyrazili zdecydowany protest decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, która powodowała, że
mieszkańcy Miasta i Gminy Polanów od 1 marca mieli nie móc
korzystać z nocnej, świątecznej i weekendowej opieki lekarskiej.
Na zdjęciu: Polanowski samorząd zawsze dbał o zdrowie mieszkańców. Grzegorz Lipski burmistrz Polanowa przekazuje kluczyki
do nowej karetki pogotowia ratunkowego.

Sołectwo Drzeńsko postanowiło przekazać do gminy Polanów teren
tzw. Osiedla Leśnego w Krągu oraz drogę powiatową Krąg – Laski.
Łącznie jest to 6,78 ha ziemi. Kilka tygodni później Rada Gminy
Malechowo oraz Rada Powiatu Sławieńskiego podjęły ostateczną
decyzję o zmianie swoich granic. Dzięki temu uporządkowano istniejący od 1999 r. bałagan z granicami gminy, gdzie miejscowość
Krąg podzielona była pomiędzy dwa powiaty.

Kwiecień

Maj

Zakończyły się wybory sołeckie. Jako ostatni przedstawicieli najniższego szczebla samorządu lokalnego wybierali mieszkańcy
sołectwa Gołogóra. We wszystkich zebraniach wiejskich, oprócz
mieszkańców, uczestniczyli także burmistrz i wiceburmistrz Polanowa, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu, Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, radni oraz inni przedstawiciele urzędu miejskiego.

Kwiecień, to miesiąc, gdy zima juz całkiem odpuściła. Na terenie
miasta i gminy Polanów ostro do przodu ruszyły miejskie inwestycje. Nie próżnowali też najmłodsi mieszkańcy Polanowa, którzy
wzięli udział w wielkim sprzątaniu pod hasłem „Sprzątamy wokół
naszych rzek i jezior”. Sprzątano zarówno chodniki i skwery, jak
również tereny wokół basenu i Zalewu Polanowskiego, a także na
obrzeżach Lasów Państwowych.

Z udziałem mieszkańców gminy oraz Andrzeja Jakubowskiego,
wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, Grzegorza
Lipskiego, burmistrza Polanowa, Józefa Wilka, przewodniczącego
Rady Miejskiej w Polanowie, Dariusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego ksiądz Roman Śledź celebrował mszę świętą z okazji pontyfikaty Jana Pawła II.

Dzieci z Polanowa już mogą się cieszyć nowym placem zabaw. Został oddany do użytku kilka dni przed wakacjami. Obiekt składa się
m.in. z huśtawek, ślizgawki, piaskownicy i innych urządzeń do zabawy, rekreacji i wypoczynku dzieci. Nowy plac zabaw wspólnie
otworzyli: Elżbieta Sekuła, dyrektor Gminnego Przedszkola oraz
Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” to bez wątpienia najbardziej znana polanowska impreza. W tym roku miłośnicy jednośladów spotkali się już po raz 23. Do Polanowa zjechało około 1200 motocyklistów
z całej Polski, a nawet świata. Zlot, jak zwykle, cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. I nie ma się co dziwić. Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Bez wątpienia największą był koncert zespołu „Perfekt”.

Tradycyjnie w przedostatnią niedzielę sierpnia na rynku w Polanowie odbył się już 7 festyn parafialny. Pogoda dopisała, zaś organizatorzy - Rada
Parafialna- zadbali o świetną atmosferę i zabawę dla kilkuset osób, przybyłych na to spotkanie. Wśród atrakcji pojawiły się zjeżdżalnie, kule wodne,
stymulator lotów oraz przejażdżka jeepem. Dla smakoszy czekała kuchnia
domowa, a w niej pierogi, żurek, bigos myśliwski oraz dzik z rożna.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie podpisało deklarację
przyjaźni ze Szkołą Ogólną w Gedern. Aktowi podpisania tej międzynarodowej umowy przez Dyrektora Gimnazjum Aleksandrę Kalinowską i Dyrektora Gesamtschule Waltera Scheibnera przypatrywało się
grono pedagogiczne obu szkół oraz ich uczniowie.

Listopad

Grudzień

Otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Polanowie. Uczestniczyły władze wojewódzkie, powiatowe i lokalne. Obecny był v-ce marszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, przedstawiciele Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, przyjaciele i czytelnicy biblioteki.

Po ponad półtora roku zakończona została jedna z największych inwestycji tego roku.Oddano do użytku tzw. schetynówki. Za ponad
3,5 mln. zł kompleksowo wyremontowane zostały ulice: Stawna,
Cmentarna, Mokra, Wiejska, Zamkowa, Strumykowa i Magazynowa. Aż 75 % kosztów tego remontu pokryły środki zewnętrzne.

Ćwierć tysiąca osób wypełniło salę widowiskową POKiS-u. Na
Dniu Seniora zjawili się seniorzy z terenu całej gminy. W części artystycznej wystąpił zespół Olszyna z Żydowa, natomiast głównym
punktem wieczoru był program kabaretowy w wykonaniu Mieczysława Góry i kapeli Kombinatorzy z Poznania. Taką imprezę dla
seniorów władze Polanowa zamierzają organizować cyklicznie.

Październik

Czerwiec
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Luty

Marzec

Niezwykła uroczystość miała miejsce w sali balowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 10 parom małżeńskim wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziewięć spośród nich ma
staż ponad 50 – cio letni, jedna para – Państwo Krystyna i Michał
Popowicz w małżeńskim stanie przeżyli ponad 60 lat. 6 par śluby
brało w Polanowie, dwie pary w Miastku, a po jednej w Rzeczenicy
i Malechowie.

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i jednocześnie wiceprezes
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej 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”.

O 10 nowych placów zabaw wzbogaci się gmina Polanów. Rozpo- I Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Dworze w Warblewie. Na zaproczęły się prace montażowe w Jacinkach, gdzie powstaje pierwszy szenie gościnnych gospodarzy Katarzyny Mażulis i Mariusza Chaw tym roku taki obiekt (na zdjęciu). Kolorowe huśtawki, ślizgawki, mier-Ciemińskiego, zjechali tu artyści z całej Polski. Są tu malarze
piaskownice itp. jeszcze w tym roku pojawią się w Gołogórze, Garb- z Koszalina, Szczecina, Bydgoszczy, Bytowa, Poznania, Gdańska
nie, Rekowie, Chociminie, Sowinku, Krytnie, Karsinie, Rososze oraz rzeźbiarze z Limanowej i Koszalina. Wszystkich ujęła majooraz w Powidzu. Każdy z placów ma kosztować około 20 tys. zł.
wa uroda okolic dworu warblewskiego....

Gmina Polanów zawarła umowę z firmą „KĘBUD” z Kępic na
wykonanie „Rewitalizacji Centrum Polanowa - przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku remizy OSP w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja ma być realizowany do 30
sierpnia 2013 r., a jej koszt to 1.366.000,00 zł. (w tym 841 tys. zł.
ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego).

Styczeń

W POKiS-ie podsumowano projekt „Niby bliskie, a nieznane tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie”. W jego realizację
zaangażowane były świetlice wiejskie z Jacinek, Bożenic, Rzeczycy Wielkiej oraz Polanowa. W podsumowującej konferencji wzięli
udział sołtysi, radni z w/w miejscowości oraz Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa. Po konferencji odbył się turniej tenisa
stołowego oraz pokaz tańca break - dance.

Kwiecień

Lipiec

Maj

Sierpień

Czerwiec

Wrzesień

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie Wielką atrakcją parafiady były występy gości z Białorusi: zespołu
od 2008 r. uczestniczy w projekcie systemowym „Pomocna dłoń międzynarodowych tańców ludowych „SKAWYSZ” oraz zespół
plus” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Eu- pieśni ludowych „SUNICZKA” z domu twórczości „Kontakt” z
ropejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tegorocznej edycji Mińska. Łącznie, podczas festynu zebrano 16 380 zł. Kwota ta bęprojektu zakwalifikowano 19 beneficjentów ostatecznych, którzy dzie przeznaczona na dofinansowanie remontu prezbiterium dużedzięki programowi będą mogli podnieść kwalifikacje.
go kościoła WNMP w Polanowie.

Październik

Listopad

Dożynki Gminne odbyły pod hasłem „Jarmark Dziedzictwa Kulturowego w Rzeczycy Wielkiej”. Starostami Dożynek byli Lucyna Beyes
z Przybrodzia i Tomasz Żuchowski z Rzeczycy Wielkiej. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowało sołectwa Jacinki, które
zdobyło tytuł Aktywnej Wsi. W pokazie mody dożynkowej, zwycięstwo odniosły sołectwa Kościernica, Jacinki, Rzeczyca Wielka.

30 lat ma Nowa Przychodnia w Polanowie. Z tej okazji spotkali się pracownicy i emeryci ZOZ 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”.

Poświęcenie kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie to bez wątpienia najważniejsza tegoroczna uroczystość w
Żydowie. To również symboliczne zakończenie jego remontu.
Rozpoczął go świętej pamięci ks. Wiesław Koc, a dokończył obecny duszpasterz ks. Witold Karczmarczyk, który konsekwentnie i z
uporem dążył do zakończenia remontu i jego poświęcenia.

Tradycją w Polanowie stały się już Gminne Mikołajki Małego i Dużego
Przedszkolaka. Organizatorami imprezy, która bardzo przypadła do gustu
mieszkańcom gminy Polanów, są Rada Rodziców i pracownicy Przedszkola
Gminnego, Urząd Miejski, Nadleśnictwo Polanów, POKiS, ZUK. Przy okazji
odbywa się kiermasz, na którym można zakupić ozdoby choinkowe i stroiki
świąteczne wykonane ręcznie przez pracowników i rodziców przedszkola.

Grudzień
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Styczeń

Luty

Marzec

Spotkanie samorządowe, w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i W Garbnie, w budynku po byłej szkole społecznej otwarto świe- Wspaniałe stroiki, piękne pisanki, smaczne ciasta i wypieki oraz
Sportu było okazją do prezentacji najważniejszych wydarzeń mi- tlicę wiejską. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście szereg innych atrakcyjnych towarów można było nabyć podczas I
nionego roku oraz do przedstawienia inwestycji realizowanych na przekazali prezenty na rzecz rozpoczynającej działalność świetlicy Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Miejskim w Polanowie. Dzięki
terenie gminy i miasta Polanów. Miłym akcentem spotkania było min. radio-wieżę oraz sprzęt sportowy – stół do tenisa stołowego, wsparciu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, która dofinansowręczenie firmom przyjaznym samorządowi gminy Polanów statu- piłkarzyki, gry planszowe i piłki. W części artystycznej wystąpi- wała zakup ogromnego namiotu jarmarki mogą odbywać się niezała grupa taneczna Dance Fusion, odbyły się również konkursy dla leżnie od panujących warunków atmosferycznych.
etek Gryfa Polanowskiego.
dzieci przygotowane przez instruktorów POKiS-u.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Po długiej zimie ruszyły prace budowlane, związane z realizacją
projektów „Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
miejscowości Polanów” oraz „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i
turystycznej na terenie gminy Polanów”. Zadania te między innymi
obejmują zagospodarowanie parku miejskiego w Polanowie. Ponadto
w miejscowościach Krąg i Buszyno zostaną wybudowane place zabaw,
a istniejące w Kościernicy i Rzeczycy Wielkiej zostaną doposażone.

Polanów wzbogacił się o kolejną atrakcję turystyczno - edukacyjną.
Został tu otwarty Park Petrograficzny. Obiekt zlokalizowany jest
przy ulicy Bobolickiej, tuż obok Leśnego Dworku, a jego główny
element stanowią 22 głazy oraz tablice je opisujące. Park powstał z
inicjatywy Nadleśnictwa Polanów. W jego otwarciu uczestniczyli
mieszkańcy Polanowa, leśnicy oraz lokalne władze.

W Karsinie odbywał się plener rzeźbiarski pod hasłem „Ratujemy
historię w Karsinie”. Zjechali na niego rzeźbiarze z całej Polski.
Efektem ich pracy są wspaniałe, olbrzymie rzeźby, które stworzą
artystyczny klimat wokół ruin zabytkowego kościoła. Organizatorem pleneru był leśniczy Nadleśnictwa Bobolice a zarazem sołtys
Karsiny - Krzysztof Dyk.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Weszła w życie, z niepokojem oczekiwana „ustawa śmieciowa”.
Zrewolucjonizowała ona sposób gospodarowania odpadami. Od
tego czasu ich właścicielem stawały się gminy i to one miały obowiązek je odbierać. Opłaty za odbiór śmieci stawały się formą podatku płaconego przez wszystkich mieszkańców. Zostały one zróżnicowane w zależności od tego czy mieszkańcy segregują odpady
czy też nie.

W pierwszy piątek sierpnia 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. Prace rewitalizacyjne trwały od wiosny. Park został
przebudowany przy pomocy środków zewnętrznych.

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych było Sołectwo
Cetuń. Motyw przewodni święta to „Podniesienie jakości życia
mieszkańców poprzez zorganizowanie warsztatów wyplatania
wieńców oraz jarmarku dziedzictwa kulturowego”. Wśród zaproszonych gości dostrzec można było Starostę Koszalińskiego Romana Szewczyka i wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Październik

Listopad

Grudzień

Komorowo dołączyło do wielkiego ogólnoeuropejskiego szlaku
Świętego Jakuba (do Santiago di Compostella). Miejscowość znalazła się na szlaku za sprawą znajdującego się tam XIV-wiecznego
kościoła. W październiku odbyła się tu impreza mająca na celu pozyskanie funduszy na jego remont. „I Komorowska Biesiada Historyczna”, stanowiła odpowiednią oprawę włączenia miejscowości
do szlaku pielgrzymkowego.

Z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, obchodzono w Polanowie, Narodowe Święto Niepodległości. Główną uroczystość na Placu uświetniło wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla tych,
którzy wychowali wielu synów służących w wojsku. Przeprowadzony ceremoniał wojskowy był okazją do promocji i prezentacji
dorobku sił zbrojnych, w tym pokazu sprzętu wojskowego.

Uroczyście oddano do użytku rozbudowaną remizę OSP w Polanowie. Polanowscy strażacy wzbogacili się też o nowy wóz bojowy.
Rozbudowa dofinansowana została za pośrednictwem Darłowskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 1 mln zł. Wartość
inwestycji wyniosła 1,9 mln zł i była realizowana w okresie od
czerwca 2012 roku do października 2013.
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Minęła kadencja - Rok 2014
Styczeń

Luty

Marzec

W Polanowie rodzi się nowa tradycja. Jest nią Orszak Trzech
Króli, który wyruszył po raz pierwszy spod kościoła mariackiego.
Uczestniczyło w nim około 1000 osób. Pomysłodawcą Orszaku
w Polanowie był o. Janusz Jędryszek, franciszkanin z pustelni na
Świętej Górze. Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa zapowiedział
kontynuowanie orszaku w latach następnych

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał pomoc finansową
na organizację dwóch imprez kulturalnych, które odbędą się w
bieżącym roku: są to plener rzeźbiarski w Karsinie (unijne wsparcie – 16 529,05 zł.) i Warsztaty ceramiczne oraz festyn ludowy w
Polanowie „Nad Zalewem” (wsparcie – 17 671,68 zł.)..

O kilkaset metrów wydłużyła się sieć kanalizacyjna gminy Polanów. W marcu zakończono roboty w Domachowie. Jeszcze przez
kilka tygodni trwały prace w Żydowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Młyńskiej w Polanowie. Roboty, wraz z
zakupem pomp i niezależnego systemu zasilania w prąd, kosztowały około 850 tys. zł, z tego 520 tys. zł to dofinansowanie.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Rozpoczęto rekrutację do programu „Internet szansą Gminy Pol@
nów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a kwota dofinansowania wynosi 3 091 674,15 zł. Celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, a będzie realizowany
przez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 240 gospodarstwom domowym z terenu gminy Polanów.

40-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Gedern na czele z
burmistrzem Gedern - Klausem Bechtoldem i przewodniczącym
rady - Markusem Heil wzięła udział w „Majówce ze strażakami
nad Zalewem”. Przedtem włodarze Polanowa i Gedern odsłonili
pamiątkową tablicę w parku miejskim.

Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie z unijnego wsparcia
z PO RYBY na lata 2007- 2013. Tym razem ze wsparcia skorzystają: OSP Polanów - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (wsparcie: 117.000 złotych) oraz MKS
„Gryf” Polanów - na zakup strojów i wyposażenia dla nowotworzonej sekcji orliki (wsparcie: 42.498 złotych).

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Na początku lipca w Nacławiu uroczyście otwarto nową remizę
strażacką. Obiekt wybudowany wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej powstał dzięki dotacji z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Uroczystość otwarcia uświetnił występ młodzieży z Domu
Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kontakt” z Mińska (Białoruś),
która przedstawiła folklor różnych narodowości.

Już po raz V Rekowo stało się centrum śmiechu i radości. W połowie wakacji zorganizowano tu kolejny festyn „Bajkowe Rekowo”.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Leśne Rekowo”,
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołtys i Rada Sołecka
Rekowa. Projekt został dofinansowany przez Środkowopomorską
Grupę Działania w ramach PROW w latach 2007-2013.

Od 1 września bieżącego roku, szczególne powody do zadowolenia
mają uczniowie z Polanowa. Po wakacjach mogły pójść do świeżo
wyremontowanej podstawówki. Prace trwały przez całe wakacje,
a ich efekt robi doskonałe wrażenie. Obiekt nie tylko zyskał efektowną nadbudowę i nową elewację - został też docieplony.

Październik

Warto się wybrać

Warto się wybrać

Przecięto symboliczną wstęgę na nowo wyremontowanym odcinku
drogi Nadbór – Krytno. Tym samym zakończył się II etap remontu
drogi powiatowej Nadbór - Sianów. Wspólna inwestycja powiatu
koszalińskiego, gminy Polanów oraz gminy Sianów na długości 7,5
km kosztowała prawie 6 milionów złotych. Pozostały odcinek 1,5
km do granicy z gmina Sianów zostanie wykonany w 2015 roku.
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Powiat koszaliński

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: 2010-2014

Nasi w powiecie - podsumowanie

Zawodoznawcze czy Dożynki o wymiarze lokalnym.
Lata 2010 – 2014 to dla powiaSzeroka współpraca z samoPowiatowe.
tu koszalińskiego czas rozwoju
Na koniec należy podkreślić rządem Polanowa oraz ponadi ważnych inwestycji samorząbardzo owocną współpracę sa- partyjna praca radnych Rady
dowych. Mimo dającego się odmorządu Powiatu Koszalińskie- Powiatu, pozwoliły wykorzyczuć w wielu dziedzinach życia
go z Gminą Polanów. Wspólnie stać szanse i możliwości, jakie
kryzysu, udało się utrzymać
z samorządem Polanowa repre- przyniosły lata 2010 - 2014.
stabilność większości wskaźzentowanym przez burmistrza Dziękujemy Wszystkim, któników ekonomicznych. Nie
G.Lipskiego, przewodniczące- rych praca, zaangażowanie i
wzrosło drastycznie bezrobocie,
go rady J.Wilka, radnymi, nad- życzliwość służyły w całym
nie obniżyło się zatrudnienie, a
leśnictwem, sołtysami, dyrekto- mijającym czteroleciu publiczco najważniejsze, zrealizowane
rami i kierownikami jednostek nemu pożytkowi i lokalnej spozostały planowane inwestycje o
udało się zrealizować więk- łeczności.
łącznej wartości ponad 90 miZebrał i opracował
szość inwestycji drogowych i
lionów złotych.
Dariusz Kalinowski
różnego rodzaju przedsięwzięć
Aby wyobrazić sobie skalę postępu wystarczy przypomnieć,
Inwestycje drogowe zrealizowane
że w całej poprzedzającej ten
na terenie gminy Polanów
okres dekadzie tj. od chwili Polanowscy radni powiatu koszalińskiego Od lewej: Dariusz Kalinowski, przewodniczący
Rady
Powiatu
Koszalińskiego,
Elżbieta
Sekuła
i
Zenon
Dropko,
członek
Zarządu
Powiatu.
W
ROKU
2010
powstania powiatu w 1999 do
-Nacław – Cetuń – Polanów, odcinek 4 km
kańcy Gminy Polanów.
2009 roku nakłady inwestycyj- Działania o charakterze pro- przekazano ok 300 tys. zł.
W ROKU 2011
prowadzone Finansowe wsparcie od samo- Jednym z najpoważniejszych
ne zamknęły się w kwocie 34 inwestycyjnym
milionów złotych. Nie byłoby były także w innych obszarach. rządu powiatowego z przezna- problemów społecznych w po- - Odcinki dróg: Kościernica – Krytno
to jednak możliwe, gdyby nie Blisko 22 miliony złotych w la- czeniem na prace remontowe wiecie koszalińskim jest bez- - Ulice w Polanowie - Stawna, Magazynowa, Mokra, Strumykowa, Zamkowa, Wiejska (w sumie ponad 2 km)
wsparcie Unii Europejskiej i tach 2010 – 2014 powiat prze- i konserwatorskie otrzymało robocie. W latach 2010 - 2014
W
ROKU 2012
różnych funduszów pomoco- znaczył na różnego rodzaju także wiele kościołów. W 2010 na aktywizację osób bezroCetuń – droga 168 (3,5 km)
wych. Ze źródeł zewnętrznych inwestycje związane z podnie- roku środki na prace konserwa- botnych Powiatowy Urząd
W ROKU 2014
powiat koszaliński pozyskał sieniem jakości obsługi i życia torskie otrzymały m.in. parafie Pracy w Koszalinie pozyskał
blisko połowę inwestowanych mieszkańców. Między innymi w Polanowie i Wieleniu. W środki finansowe w kwocie 90 - Nadbór –Krytno (7,5 km)
Ponadto wyremontowano trzy mosty: nad rzeką Grabową - łąw minionym czteroleciu środ- przeprowadzono termomoder- 2011 – w Polanowie, Żydowie. miliona złotych. Pozwoliło to
ków. Skutecznie aplikowano nizację wszystkich obiektów W 2012 – w Szczeglinie, Żydo- na realizację programów skie- czący ul. Wiejską i ul. Partyzancką, most w Rochowie oraz koło
św. Góry Polanowskiej.
o środki m.in. z Regionalnego powiatowych, zainstalowano wie i Ostrowcu. W roku 2014 – rowanych przede wszystkim
do osób znajdujących się w
Programu Operacyjnego, Na- pompy ciepła w domach pomo- w Bukowie i Polanowie.
Ważniejsze inwestycje dotyczące gminy Polanów:
rodowego Programu Przebudo- cy społecznej w Cetuniu i Ży- Mówiąc o polityce społecznej szczególnej sytuacji, w tym do
ROK 2010
wy Dróg Lokalnych, Funduszu dowie oraz w Młodzieżowym w powiecie koszalińskim trze- 30 i po 50 roku życia, a także
Zakup pojazdów dla domów pomocy społecznej (8 szt.).
Ochrony Gruntów Rolnych, Ośrodku Wychowawczym w ba pamiętać, że na jego terenie osób niepełnosprawnych. Na
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – DPS w
Europejskiego Funduszu Spo- Polanowie, gdzie również po- funkcjonuje aż 6 domów pomo- terenie Koszalina i powiatu
Żydowie, Cetuniu.
łecznego, z Funduszu Ochrony wstała nowa hala sportowa i cy społecznej – w tym dwa na koszalińskiego powstały 924
Montaż powietrznych pomp ciepła w DPS Żydowo oraz w
terenie Gminy Polanów - co jest nowe podmioty gospodarcze. MOW w Polanowie.
Środowiska i Gospodarki Wod- warsztaty.
Ponadto 676 przedsiębiorcom
nej, z Państwowego Funduszu W roku bieżącym zakończyła ewenementem w skali kraju.
Roboty budowlane na obiektach w DPS w Cetuniu, Żydowie,
Rehabilitacji Osób Niepełno- się budowa Centrum Edukacji W obszarze pomocy społecznej przyznano refundację kosztów
MOW w Polanowie (w ramach standaryzacji).
sprawnych oraz Ministerstwa Ekologicznej w Sarbinowie. powiat koszaliński od lat na- wyposażenia lub doposażenia
ROK 2011
stanowisk
Ponadto otrzymano dofinan- leży do grona wyróżniających nowopowstałych
Infrastruktury.
Organizacja bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ZeW tym wyścigu do unijnej kasy sowanie na budowę instalacji się nie tylko w regionie, ale pracy. Łącznie w wyniku re- grzu Pomorskim.
powiat koszaliński był w latach fotowoltaicznej zasilającej dar- także w całym kraju. Łącznie alizowanych umów, w ramach
Standaryzacja obiektów użyteczności publicznej (DPS Żydowo,
2010 – 2013 w ścisłej czołówce mowym prądem osiem powia- PCPR w latach 2010 – 2014 utworzonych dzięki wsparciu
MOW Polanów)
wśród powiatów województwa towych obiektów. Wartość tej otrzymał w ramach różnego finansowemu miejsc pracy za- Usuwanie i utylizacja azbestu z obiektów powiatowych.
zachodniopomorskiego.
Po- inwestycji wyniesie ponad 1,6 rodzaju projektów i programów trudnienie znalazło 1512 osób.
ROK 2012
pomocowych ok. 15 milionów Powiatowy Urząd Pracy w Kotwierdzają to wysokie miejsca mln zł.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (MOW
Dzięki stworzeniu w 2011 r. w złotych. To pozwoliło na reali- szalinie ściśle współpracuje z
w rankingu - raz pierwsze, raz
Polanów).
drugie i dwa razy czwarte miej- Zegrzu Pomorskim bazy Lotni- zację wielu społecznych akcji gminami powiatu koszalińskie- Remont kuchni DPS Cetuń.
sce wśród 18 powiatów pod czego Pogotowia Ratunkowego i przedsięwzięć dla mieszkań- go oraz miastem Koszalin, or- ROK 2013
względem wydatków majątko- za kwotę niemal 300 tys. zł, od ców powiatu koszalińskiego. ganizując roboty publiczne oraz
Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie.
wych w stosunku do wydatków trzech lat w okresie wakacji nad Wraz z 8 partnerami - kosza- prace społecznie użyteczne. Z
Termomodernizacja w DPS Żydowo, MOW Polanów.
bezpieczeństwem
mieszkań- lińskimi gminami: Bobolicami, tych form pomocy w latach
ogółem.
ROK 2014
Najwięcej zadań inwestycyj- ców i turystów czuwa załoga Sianowem, Polanowem, Mano- 2010 - 2014 skorzystało łącznie
Modernizacja budynku warsztatów i magazynu w MOW w Polanych w powiecie zrealizowano medicoptera, docierając z me- wem, Będzinem, Świeszynem i 3806 osób. Bardzo dużym zain- nowie. Informatyzacja zasobu geodezyjnego.
na drogach. Przypomnijmy, że dyczną pomocą wszędzie tam, Biesiekierzem, a także Powia- teresowaniem zarówno wśród
Powiatowy Zarząd Dróg w gdzie zagrożone jest ludzkie towym Urzędem Pracy w Ko- bezrobotnych jak i pracodawPrzykładowe działania PCPR w latach 2010 - 2014:
Koszalinie posiada w trwałym życie. Wielokrotnie wzywano szalinie, realizowany był pro- ców cieszyła się organizacja
ROK
2010 - realizacja „Programu wyrównywania różnic między
zarządzie ponad 500 km dróg, go dla ratunku życia mieszkań- jekt systemowy Pomocna Dłoń staży zawodowych, z których
regionami
II” Obszar D (zakup 8 mikrobusów do przewozu osób
630 ha gruntów pod drogami i ców Gminy Polanów. W trosce Plus, finansowany ze środków skorzystało w tym okresie w
niepełnosprawnych).
pasami drogowymi oraz utrzy- o zdrowie i bezpieczeństwo EFS. PCPR realizował również sumie 3021 osób.
muje 18 obiektów mostowych. naszych mieszkańców w roku projekty w zakresie „Rodzinnej Na szczególne podkreślenie za- ROK 2011 - realizacja projektów współfinansowanych ze środZ tego blisko 100 km dróg znaj- bieżącym powiat na kwotę 1 pieczy zastępczej” oraz progra- sługuje fakt że Powiat Koszaliń- ków EFS w ramach POKL: projekt „Rodziny bez barier” oraz produje się w Gminie Polanów. Pół mln zł dofinansował budowę my: edukacyjno- korekcyjne ski jest znaczącym pracodawcą jekt systemowy „Pomocna dłoń plus”.
tysiąca kilometrów w granicach lądowiska dla helikopterów dla sprawców przemocy, a tak- i zatrudnienia na terenie gminy ROK 2012 - realizacja projektu systemowego „Pomocna dłoń
plus” – w partnerstwie z 8. gminami oraz Powiatowym Urzędem
powiatu to przeszło 2 i pół razy przy szpitalu wojewódzkim w że pilotażowy program wspie- Polanów ponad 300 osób.
rania osób niepełnosprawnych. Powiat koszaliński jest miej- Pracy. Ponadto PCPR wraz z 8. gminami z terenu powiatu oraz
więcej niż znajdujących się tu Koszalinie.
dróg wojewódzkich i przeszło Ostatnie cztery lata to okres Szczególną opieką objęci zosta- scem wielu ważnych wyda- innymi służbami zajmującymi się problemami rodzin realizował
pięć razy więcej niż dróg kra- szczególnej aktywności w li usamodzielniani wychowan- rzeń o wymiarze lokalnym, wypracowany interdyscyplinarny standard pracy z dzieckiem i
obszarze polityki społecznej. kowie rodzin zastępczych, dla regionalnym i ogólnopolskim. rodziną mający na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w pozajowych.
W ciągu minionych czterech lat Powiat współorganizował i których zorganizowano cykl W latach 2010 – 2014 organi- rodzinnych formach opieki.
przebudowano i wyremontowa- współfinansował ważne przed- praktycznych warsztatów, róż- zowane były rokrocznie takie - wdrażanie (w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego
no łącznie ponad 110 km dróg sięwzięcia społeczne, wspie- norodne zajęcia terapeutyczne imprezy jak: Ekologiczny Fe- 1.18) wraz z 6. innymi PCPR w kraju: modelu PCPR oraz dwóch
standardów usług (poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z dziećstyn Rodzinny „Radew Energia
powiatowych i 5 obiektów mo- rał instytucje oraz organizacje oraz wycieczki.
stowych. Na ich przebudowy i działające w sferze publicznej, Z powiatowego Stowarzysze- Życia”, Jarmark Wielkanocny, mi i dla osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi).
remonty wydano w omawia- m.in. związki sportowe, sto- nia Bank Żywności w Nowych „Siemionalia”, Jarmark Bożona- - Powołanie regionalnego punktu poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
nym okresie łącznie ponad 70 warzyszenia lokalne, jednostki Bielicach, którego głównym rodzeniowy, akcja ekologiczna
ROK
2013 - zorganizowanie systemu poradnictwa specjalistyczmilionów złotych. To niemal państwowej i ochotniczej stra- celem jest pozyskiwanie żyw- „Sprzątanie wokół jezior i rzek”,
tyle, ile wynosi cały roczny bu- ży pożarnej, a także policji. Dla ności i zapobieganie jej marno- konkurs „Osobliwości Przy- nego dla rodzin z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych i z
tych ostatnich w tym czasie waniu obficie korzystali miesz- rodnicze”, Powiatowe Targi zaburzeniami psychicznymi.
dżet powiatu koszalińskiego.
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