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Ostatnia, ale
uroczysta sesja

Ostatnia w tym roku, a jednocześnie trzecia w nowej kadencji, sesja Rady Miejskiej,
wyjątkowo odbędzie się w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Będzie bardzo uroczysta, a w jej trakcie
radni mają zatwierdzić budżet na rok 2011
oraz przyjąć plany pracy Rady oraz Komisji.
Początek sesji w czwartek 30 grudnia o
godzinie 11.00. Serdecznie zapraszamy.
(sim)

Polanów

Powitanie
Nowego Roku
Po raz kolejny mieszkańcy Polanowa będą mogli
przywitać Nowy Rok na imprezie zorganizowanej przez Urząd Miejski. Zabawa została przygotowana na głównym placu Polanowa połączona
będzie ze zbiórka opakowań szklanych. Każda
osoba oddająca butelkę otrzyma bon uprawniający do udziału w losowaniu nagród. Początek
imprezy o 23.30. Poniżej jej harmonogram:
godz. 23.30 – muzyka mechaniczna
godz. 23.50 – życzenia od władz samorządowych
godz. 0.00 – pokaz sztucznych ogni
godz. 0.15 – cd. muzyka mechaniczna (ok. 1 godz.)
godz. 0.30 – losowanie nagród
Serdecznie zapraszamy

Uwaga: Ważne!

W Wigilię Urząd nieczynny

Burmistrz Polanowa informuje, że
w Wigilię, 24 grudnia 2010
roku Urząd Miejski w Polanowie będzie NIECZYNNY.
Wymieniony dzień jest dniem
wolnym od pracy w zamian za
święto 25 grudnia br., przypadające w sobotę.

W numerze:

* Zimowe utrzymanie dróg i
nie tylko
* Budowa ruszyła z kopyta
* Nasi w Zarządzie województwa
* „Komunalka” ma już 20 lat
* XVIII Mistrzostwa Polski
Sędziów w Halowej Piłce
Nożnej

Już za kilka dni najbardziej radosne święta w roku. Okres Bożego Narodzenia to czas konkursów na szopki i stroiki, jasełek, wigilii oraz rodzinnych spotkań. Mieszkańcy naszego miasta i gminy podtrzymują te tradycje, choć nie wszyscy wiedzą, że większość symboli Bożego Narodzenia
ma swoje źródło w wierzeniach pogańskich. Choinka od wieków była podczas przeróżnych świąt obwieszana świecidełkami. Ostrokrzew służył
Celtom do obłaskawiania chochlików, a jemioła do praktyk okultystycznych. Również wyznawcy Mitry i osoby obchodzące rzymskie Saturnalia
obdarowywały się prezentami. Na stronach 4 i 5 o konkursach i imprezach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
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Budowa ruszyła
z kopyta

Pracownicy firmy Kębud przy pracach remontowych.
Ostro, „z kopyta” ruszyły prace przy przebudowie
szpecącego miasto pawilonu handlowego po Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej (GS).
Obecnie pracownicy firmy Kębud z Kępic skuwają
wnętrze obiektu, aby dostosować je dla potrzeb mającego być tu Centrum Społeczno – Kulturalne Polanowa w
którym znajdą się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przypomnijmy: obiekt od

prawie 4 lat jest własnością
miasta. Kilka tygodni temu
udało się uzyskać dotację
na jego przebudowę. Cała
inwestycja będzie kosztować prawie 2 mln 73 tys. zł.
Z tego 999 tys. zł to dotacja
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.
Według harmonogramów
roboty mają zostać zakończone już w czerwcu 2011 r.
(sim)

Uwaga: ważne!

Obowiązek usuwania śniegu i lodu z
dachów budynków
Przypominamy zarządcom i właścicielom
budynków o obowiązku
usuwania nadmiaru zalegającego śniegu i lodu
z dachów budynków.
Wynika on z rozporządzenia porządkowego
wojewody
zachodniopomorskiego z dnia 12
stycznia 2010r. Właściciele i zarządcy powinni
monitorować pokrywę
śnieżną i lodową zalegającą na dachach, tarasach, balkonach i innych
elementach budowli. Już
20-centymetrowa
pokrywa śnieżna, obliguje
właścicieli i zarządców
budynków do oczyszczenia dachu. Usuwanie

śniegu lub lodu z dużych powierzchni dachu
wykonanego jako "lekka konstrukcja stalowa",
powinno się odbywać
pod nadzorem specjalistów.
Informacje o możliwościach
przekroczenia
grubości pokrywy śnieżnej lub lodowej zagrażającej obiektom będą
przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Kontrolę przestrzegania
przepisów rozporządzenia wojewoda powierzył
policji, straży pożarnej,
straży miejskiej i nadzorowi budowlanemu.
(sim)

UWAGA
Straż Miejska w Polanowie
informuje, że zgodnie z Ustawa z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst pierwotny: Dz. U. 1996r. Nr 132
poz. 662) tekst jednolity: Dz.
U. Nr 236 poz. 2008) Rozdział 3
- art. 5 pkt. 3b (pozbywanie
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny z
przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
- art. 5 pkt. 4 (uprzątnięcie
błota, śniegu lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzielona część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego
położona bezpośrednio przy
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub
parkowanie pojazdów samochodowych; oraz
zgodnie z Uchwałą Nr XVI
/135/07 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia
zasad utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta i
Gminy Polanów Rozdział 2
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do
utrzymania porządku, czystości, estetyki oraz należytego
stanu sanitarno-higienicznego
nieruchomości.
2. Właściciel ma obowiązek
oznaczania
nieruchomości
przez umieszczenie w
widocznym miejscu tabliczki informacyjnej z numerem
porządkowym nieruchomości oraz dbanie o właściwy
stan techniczny i estetyczny
obiektów małej architektury i
obiektów budowlanych usytuowanych na nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości
mają obowiązek czyszczenia chodników położonych
wzdłuż nieruchomości ze
śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń. Obowiązek utrzymania czystości i
porządku na drogach publicznych należy do zarządu dróg.
4. Obowiązek oczyszczania
ze śniegu powinien być realizowany poprzez odgarnięcie
w/w zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie zadań usuwających śliskość chodnika.
Piasek użyty do tych celów
należy usunąć z chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
5. Zakazuje się zgarniania
śniegu, lodu, błota lub innych
zanieczyszczeń z chodnika na
jezdnię.
6. Dopuszcza· się usunięcia
śniegu z jednej połowy chodnika poprzez odśnieżenie jego
połowy i gromadzenie śniegu
na drugiej części chodnika.
Niezastosowanie się do
wykonania w/w czynności spowoduje, że zostaną
wyciągnięte konsekwencje
prawne.
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Zimowe utrzymanie dróg

Za drogi wojewódzkie na te- tych drogach, można dzwonić Obwódu Drogowego Manowo.
renie gminy, odpowiada Rejon do Rejonu Dróg Wojewódzkich
Gdy mowa o drogach gminDróg Wojewódzkich w Kosza- 94 342 78 31 lub
nych, to odpowiada za nie Zalinie przy ulicy Szczecińskiej 606 374 710.
kład Usług Komunalnych w
31. Do tych dróg należą min.
Z kolei za drogi powiatowe Polanowie przy ulicy Stawnej
droga nr 205 i 208 Polanów- na terenie gminy odpowiada 2. Tam można się dodzwonić w
Krąg oraz do Wielinia, odcinek Powiatowy Zarząd Dróg w Ko- dni powszednie w godz 7:00drogi nr 206 Nacław- Kościer- szalinie, przy ulicy Racławic- 15:00 tel. 94 31 88 206 lub
nica oraz droga 206 Nacław- kiej 13. Do dyżurnego, który za w innych godzinach pod numer
skrzyżowanie do Rzeczycy nie odpowiada można dzwonić, 500 218 173. Za akcję zima
Małej i 205 Polanów- Żydowo pod numer 606 956 122 i
z ramienia Urzędu odpowie��������
������������
– do granicy
gminy.����������������������������������
W razie py- 692 428 641 albo
dzialny
jest Bogumił Badurak
tań lub zalegającego śniegu na 94 318 32 24. Są to numery (tel. 502 670 590).
(r)
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�� �,���Ryłyk,
��$� Roman Giłka, Krzysztof Andrzej
Andrzej
) Józef
����������%�����������
Ciuła,
Jerzy Wilk, Bogdan Liberra, Sławomir Paweł
� ����������� �,��� ���
Wruszczak,
Jan Kornas, Roman Józef Opoń, Maria Urszula Pokorska, Stefan Kozicki, Paweł Piotr Malepszy, Irena
Krystyna Wrzesińska, Zbigniew Bogusław Sekuła, Bartosz
Arkadiusz Dusza, Mirosław Czesław Gajek

Wydarzenia
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Nasi w zarządzie Nowy samorząd już działa
województwa

I sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Polanowie
nas (230 głosów), Roman
Józef Opoń (146 głosów),
Maria Urszula Pokorska
(174 głosy) i Stefan Kozicki
(109 głosów) i Andrzej Ryłyk (wybrany bez głosowania, bo nie miał kontrkandydata). Sześciu radnych jest
nowych: Paweł Piotr Malepszy (188 głosów), Irena
Od lewej: Andrzej Jakubowski i Jan Krawczuk w chwilach
Krystyna Wrzesińska (127
wolnych zajmują się m.in. zimowymi kąpielami morskimi.
głosów), Zbigniew BoguAż dwóch swoich przed- marszałek
stawicieli ma nasz region w Marek Hok - Członek Zarządu.
sław Sekuła (270 głosów),
Zarządzie Województwa ZaWicemarszałek Andrzej JaBartosz Arkadiusz Dusza
chodniopomorskiego. Funkcję kubowski odpowiedzialny bę(203 głosy), Mirosław Czewicemarszałka pełni tu An- dzie za wdrażanie Regionalnego
sław Gajek (111 głosów)
drzej Jakubowski z Platfor- Programu Operacyjnego, Woji Roman Giłka (podobnie
my Obywatelskiej (poprzednio ciech Drożdż za infrastrukturę
jak Andrzej Ryłyk, był jedywieceprezydent
Koszalina). drogową, Marek Hok za ochronym zgłoszonym w swoich
Członkiem zarządu jest Jan nę zdrowia, a Jan Krawczuk za
okręgu).
Radnym seniorem
Krawczuk z Polskiego Stron- rolnictwo. Ponadto z naszego
jest 68 letni Jan Kornas i
nictwa Ludowego (poprzednio regionu do sejmiku zachodniowicemarszałek województwa). pomorskiego weszli: Magdaleto on poprowadził pierwOprócz wymienionych Zarząd na Gąsecka z Darłowa i Adam
szą inauguracyjną sesję VI
Województwa reprezentować Wyszomirski ze Szczecinka
kadencji. W jej trakcie ofi- Grażyna Kołodziejczyk, przewodnicząca Miejskiej
będą:
(oboje PO), Małgorzata Chyła
cjalnie wręczono nominację Komisji Wyborczej wręcza nominację Grzegorzowi
Olgierd Geblewicz – Marsza- z Koszalina (SLD) i Piotr Głód
burmistrzowi miasta oraz Lipskiemu, burmistrzowi Polanowa. Z tyłu zastępca
łek Wojciech Drożdż– Wice- z Koszalina (PiS).
(sim)
przewodniczącej - Marek Kowalów.
Skład Rady Miejskiej w Polanowie (z podziałem na komisje):
wybrano przewodniczące- rekordziatą (także w skali
Józef Wilk, Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Ryłyk, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.
go i wiceprzewodniczące- powiatu) okazał się Dariusz
go Rady Miejskiej. Zostali Kalinowski. Zebrał on aż
Komisja rewizyjna: Bogdan Liberra, Przewodniczący, Maria Pokorska, Z-ca Przewodniczącego, Zbigniew Sekuła
nimi odpowiednio: Józef 745 głosów. Startował z PoCzłonek, Roman Opoń Członek, Irena Wrzesińska Członek.
Wilk, sprawujący tę funcjię wiatowego Forum SamorząKomisja rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi: Stefan Kozicki Przewodniczący, Andrzej Ryłyk
także w poptrzedniej ka- dowego. Oprócz niego do
Z-ca Przewodniczącego, Zbigniew Sekuła Członek, Irena Wrzesińska Członek, Paweł Malepszy Członek.
dencji oraz Andrzej Ryłyk. Rady Powiatu z gminy PolaKomisja oświaty, kultury, sportu i młodzieży: Sławomir Wruszczak Przewodniczący, Krzysztof Ciuła Z-ca PrzewodPotwierdzono też, że przez nów wybrani zostali: Zenon
niczącego, Stefan Kozicki Członek, Bartosz Dusza Członek, Roman Giłka Członek.
kolejna 4 już kadencję za- Drobko (398 głosów) z PolKomisja rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu: Roman Opoń Przewodniczący, Bogdan Liberra Z-ca
stępcą burmistrza bedzie skiego Stronnictwa LudoPrzewodniczącego, Paweł Malepszy Członek, Sławomir Wruszczak Członek, Mirosław Gajek Członek.
Piotr Górniak.
wego, Elżbieta Sekuła (362
Komisja socjalna rodziny i zdrowia: Maria Pokorska Przewodniczący, Krzysztof Ciuła Z-ca Przewodniczącego, MiroW wyborach do samorzą- głosy) z Platformy Obywasław Gajek Członek, Roman Giłka Członek, Jan Kornas Członek, Bartosz Dusza Członek.
du powiatowego absolutnym telskiej.
(sim)
Wybory samorządowe
już za nami. Zakończyły się
one totalnym zwycięstwem
Grzegorza Lipskiego, piastującego urząd burmistrza
od 12 lat. Mieszkańcy zaufali mu tak bardzo, że aż
2.893 osoby (88,16 %) zakreśliły „tak” przy jego nazwisku. Przeciwnych było
jedynie 389 osób. Burmistrz
wprowadził także, do nowowybranej Rady Miejskiej
VI kadencji, aż 11 „swoich”
radnych.
W nowej Radzie Miejskiej
jest aż 9 radnych którzy
już sprawowali tę funkcję
w minionej kadencji. Są to:
Krzysztof Andrzej Ciuła
(głosowało na niego 178
osób), Józef Jerzy Wilk
(uzyskał 211 głosów), Bogdan Liberra (130 głosów),
Sławomir Paweł Wruszczak (109 głosów), Jan Kor-

Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom
Miasta i Gminy Polanów
za kolejne obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mandatu Burmistrza na następną kadencję.
Obiecuję, że czas ten wykorzystam dla rozwoju
Naszej Lokalnej
Społeczności i Naszego
Wspólnego Dobra
Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa

Dziękujemy Wszystkim Naszym Wyborcom,
którzy nam zaufali i powierzyli tym
samym zaszczyt reprezentowania Was w
Radzie Powiatu Koszalińskiego.
Przyrzekamy, że tego zaufania nie zawiedziemy.
Wszystkim Mieszkańcom Polanowskiej
Ziemii składamy życzenia Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku
Elżbieta Sekuła,
Dariusz Kalinowski,
Zenon Dropko
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W świąteczn

Uczestnicy IV Spotkania Jasełkowego Przedszkolaków.
IV Spotkaniu Jasełkowemu udział 6 grup przedszkolnych
IV Spotkanie JasełkoPrzedszkolaków.
i łącznie 241 dzieci. Przedwe Przedszkolaków.
Głównym
organizatorem
szkolaki z roku na rok prePopularyzacja zwyczajów
imprezy
było
Przedszkole
zentują
coraz wyższy poziom
i obrzędów związanych z BoGminne
w
Polanowie
a
miejswoich
umiejętności. Przedżym Narodzeniem, jak rówscem
zmagań
Polanowski
stawienia
jasełkowe były
nież stwarzanie możliwości
Ośrodek
Kultury
i
Sportu.
ciekawe
i
każde
z nich inne.
prezentacji dorobku artyNa
tegoroczny
przegląd
przyZaskoczyli
nas
pięknymi
stycznego grup przedszkolbyły
do
nas
również
dzieci
strojami
i
pomysłowymi
renych, kółek teatralnych dziaspoza
terenu
gminy
czyli
z
kwizytami.
Przedszkolaków
łających przy przedszkolach i
szkołach z terenu gminy Po- Lejkowa z gminie Malecho- zabawiały wolontariuszki z
lanów to cel jaki przyświecał wo. W uroczystości wzięło gimnazjum w Polanowie. Pa-

miątkowe dyplomy i bombki
wręczył ksiądz dziekan Roman Śledź. Z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w
Polanowie grupy przedszkolne otrzymały też prezenty
i słodycze. Życzenia świąteczne i noworoczne przekazał burmistrz Polanowa pan
Piotr Górniak. To bardzo bobra lekcja dla wszystkich.

Świąteczne konkur

Uczestnicy XIII Międzyszkolnego Przeglądu Jasełek
XIII Międzyszkolny
Przegląd Jasełek
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nacławiu, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Polanowie oraz Gimnazjum
w Polanowie zostali zwycięzcami XIII Międzyszkolnego
Przeglądu Jasełek. Odbył
się on w sobotę, 11grudnia
2010r., w sali widowiskowej Domu Kultury. W imprezie uczestniczyły dzieci i
młodzież z gminy Polanów.

Przegląd rozegrany został
w dwóch kategoriach. W I
kategorii (Szkoły Podstawowe) uczestniczyli uczniowie placówek w Nacławiu
i Żydowie. Tu kolejność i
nagrody były następujące:
Srebrna Bombka - Szkoła
Podstawowa w Nacławiu,
Brązowa Bombka - Szkoła Podstawowa w Żydowie.
Więcej zespołów, bo cztery
rywalizowało w kategorii
starszej. Były to: Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych,
Gimnazjum, Młodzieżowy
Ośrodek
Wychowawczy
oraz "Stokrotki" z Rzeczycy.
Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:
Złota Bombka – Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Polanowie, Gimnazjum
w
Polanowie
Srebrna Bombka - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie
Brązowa Bombka - "Sto-

krotki" z Rzeczycy Wielkiej
Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i
nagrody książkowe ufundowane przez organizatora
imprezy czyli Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.
Zwycięzcy reprezentować
będą naszą gminę na XII
Powiatowym Festiwalu Jasełek, który odbędzie się w
styczniu 2011r. w Sianowie.
Życzymy im dalszych sukcesów.

Aż 31 prac wpłynęło na ogłoszony przez
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

konkurs na najładniejszy
stroik Bożonarodzeniowy.

W pracach zgłoszonych do konkursu znaleźć można tu było niemal wszystkie symbole świąteczne: świerk, anioły, orzechy,
dzwonki...
- Cieszy nas to, że w dobie powszechnej komercjalizacji, gdzie każdy produkt można
znaleźć na sklepowej półce, znajdują się
młode osoby pielęgnujące tradycje ręko-

dzielnicze – twierdzi Ew
lanowskiego Ośrodka Ku
I właśnie ta idea przyświe
wyborze stroików. Dod
brała pod uwagę estetyk
kompozycję stroika. Ost
następujących zwycięzc
sze prace oceniała i wyb
składzie: Ewa Szewczy
kowska (POKiS) oraz Jo
- Biblioteka Publiczna M
lanów.
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nym nastroju

W dniach 4-7 grudnia 2010 kowej. Podczas spotkania Na zakończenie Święty Mir. Mikołaj odwiedzał Filię dzieci dowiedziały się wielu kołaj zapewnił wszystkich
biblioteczną w Bukowie i informacji o św. Mikołaju. uczestników spotkania, że
Nacławiu aby obdarować Największym
jednak na pewno odwiedzi ich w
słodkościami dzieci uczest- zainteresowaniem
cie- przyszłym roku.
niczące w zabawie mikołaj- szyły się gry i zabawy.
Świąteczna moc
W niedzielne popołudnie - 5
grudnia 2010r. po raz pierwszy odbyły się na rynku miejskim w Polanowie GMINNE
MIKOŁAJKI MAŁEGO I
DUŻEGO PRZEDSZKOLAKA. Organizatorem imprezy była rada rodziców
i nauczyciele Przedszkola
Gminnego w Polanowie.
Dzieci odwiedził Mikołaj i
Pani Zima. Mali uczestnicy
nie przestraszyli się mroźnego wiatru i prószącego
śniegu. W programie imprezy były też inne atrakcje:
występy
przedszkolaków,
zabawy ruchowe, loteria
fantowa, licytacje prac dziecięcych, kiermasz ozdób
świątecznych. Można było

zjeść dobre ciasto, pierożki,
barszczyk i inne smakołyki.
Punktem
kulminacyjnym
było uroczyste zapalenie
choinki przez Burmistrza
Polanowa i tym akcentem
weszliśmy w piękny czas

Świąt Bożego Narodzenia.
Dochód z imprezy w kwocie
8.422,65 zł przeznaczony
zostanie na dalsze wyposażenie przedszkolnego placu Tradycją stało się już spotkanie wigilijne organizowane przez Szkołę Podstawową w
zabaw oraz zakup zabawek i Żydowie. Mieszkańcy mogli w ich trakcie m.in. podziwiać jasełka przedstawiane przez
uczniów placówki oraz posłuchać kolęd śpiewanych przez zespoły ludowe „Olszyna” i
pomocy dydaktycznych.
„Córy Gołogóry”

rsy rozstrzygnięte

wa Szewczyk z Poultury i Sportu.
ecała komisji przy
datkowo komisja
kę wykonania oraz
tatecznie ustalono
ców: Najpiękniejbierała komisja w
yk, Renata Czarolanta Skowrońska
Miasta i Gminy Po-

W kategorii przedszkole i szkoły podstawowe kl. I-III
1.Oskar Arcisz - SP Bukowo
2.Oliwia Kij - SP Nacław
3.Michalina Prendecka – SP Polanów
W kategorii szkoły podstawowe kl. IVVI
1.Patrycja Czekaj – SP Bukowo
W kategorii gimnazjum
1.Julia Rączka – gimnazjum w Polanowie
Marta Góralska – gimnazjum w Polanowie
2.Katarzyna Dzierżyńska – gimnazjum w
Polanowie

wyróżnienia:
wyraz artystyczny. Ostatecznie przyznała
Arkadiusz Tyczyński - MOW Polanów
miejsca w następujących kategoriach:
Marlena Kozłowska – gimnazjum w Pola- Szkoła podstawowa kl. I-III
nowie
wyróżnienie: Aleksandra Brudecka – SP
Ta sama komisja oceniała też prace, które Bukowo
wpłynęły na
Szkoła podstawowa kl. IV-VI
konkurs na szopkę Bożona- 4.Martna Rylik, Kaja Rylik – SP Bukowo
5.Patrycja Czekaj, Marlena Sawicka, Paula
rodzeniową.
Łącznie było ich 8. Oceniając prace, komi- Kobylska – świetlica wiejska w Bożenisja kierowała się następującymi kryteriami: cach
dobór materiału, samodzielność wykona- 6.Mariola Byrzykowska, Klaudia Głowicnia elementów, estetyka wykonania, ogólny ka, Jakub Papierski –Ognisko „Nadzieja”
W Polanowie

wyróżnienia:
Katarzyna Maszke – SP Żydowo
Natalia Czekaj – SP Bukowo
Gimnazjum
3.Paweł Czekaj – gimnazjum w Polanowie
4.Dawid Głowicki, Mariusz Byrzykowski,
Magdalena Byrzykowska – Ognisko „Nadzieja” w Polanowie
Laureaci obu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.
Gratulujemy!!!
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Polanowie informuje, że wnioski o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (
tj. obowiązujący od 1 listopada 2010 roku do 31
października 2011 roku), będą przyjmowane przez
Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia 1 września br.
w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami
będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj.
od godziny 7.00 do 15.00 , w każdy czwartek od
7.00 do 17.00. Dodatkowo w dniach od 1 września
do 10 września 2010r. wnioski będą przyjmowane
od godziny 7.00 do 18.00.
Na podstawie złożonych wniosków wraz z
wymaganymi dokumentami będzie ustalane prawo
do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń jest
m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w
rodzinie nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł w
sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji
Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do
8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć
w Przychodni, w dni wolne i święta, należy kontaktować się z
dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz
Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 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
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Szkolne sprawy
Polanów

Charytatywny
bal
Rada Rodziców wraz z Gronem
Pedagogicznym Gimnazjum im . Noblistów Polskich w Polanowie, zorganizowała IV Charytatywny Bal
Andrzejkowy. Odbył się on w Domu
Weselnym " Beatris " w Polanowie .
Dzięki uprzejmości pani Beaty i
Adriana Nakielskich, po raz pierwszy
bal odbył się w nowej sali i scenerii.
Jak co roku, Rada Rodziców zdobyła
wiele przedmiotów do licytacji i fantów
do loterii, w której nagrodą główną był
rower górski ufundowany przez p. Mirosława Wąsowskiwego.
Prawie każdy kolejny bal przynosi
nowy rekord finansowy. Tak też stało
się i w tym roku, dzięki ofiarności i hojności przybyłych gości zebrano ponad
17 tys zł, a po odliczeniu kosztów, na
konto wpłacono 16.165 zł. Rekordowy
dochód w kwocie 9.380 zł osiągnięto z
licytacji, którą prowadził pan Dariusz
Kalinowski. Podczas andrzejek największą sumę pieniędzy ofiarował p.
Mariusz Garczarek wraz z żoną Ewą,
za co organizatorzy nagrodzili Ich karnetem w postaci kolacji dla dwojga w
"Bistro Bajer". Oprawę muzyczną zapewnił zespół "KAC" - Krzysztof i Andrzej Ciuła, a część artystyczną uświetnili uczniowie gimnazjum oraz zespół
samorządowców "5 S", którzy śpiewali
i bawili uczestników balu.
Bardzo miłym akcentem była mobilizacja nauczycieli, którzy nie brali
czynnego udziału w balu i zebrali pewną kwotę z przeznaczeniem na licytację.
W imieniu Grona Pedagogicznego p.
Joanna Atras - Sadowska wylicytowała
piękną pracę plastyczną ucznia z gimnazjum, która została powieszona w
pokoju nauczycielskim.
Tak wspaniałego dochodu nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie ogromna
rzesza ludzi dobrej woli. W imieniu
organizatorów IV Charytatywnego
Balu Andrzejkowego 2010 pragniemy
zapewnić, że każdy , nawet najmniejszy dar przyjmujemy z wielką radością
i wdzięcznością. Wszystkim, którzy w
różnorodny sposób wsparli nasz bal
bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy.
A są to między innymi: p.Mariusz
i Ewa Garczarek, p.Iwona i Maciej Kasprzak, p.Renata i Grzegorz
Obiała, p.Beata i Jacek Prądzyńscy,
p.Mirosław Wąsowski, p.Kamil Jaru,
ks. Dariusz Rataj, p. Eugenia i Józef
Kawalec, p. Beata i Adrian Nakielscy, p. Renata i Dariusz Drewla, p.
Grzegorz Lipski , p. Piotr Górniak, p.
Józef Wilk, p. Aleksandra Kalinowska , p. Sylwia Mróz, p. Agnieszka
Byrzykowska , p. Daniela Bukowska ,
p. Beata Czajka, p. Ewa Szewczyk, p.
Magdalena i Marlena Mazur, p. Daniela Roman , p. Iwona i Krzysztof
Szymańscy, p. Katarzyna Mażulis ,
p. Maria i Jan Bandrowscy , p. Beata i Norbert Kowalewscy, p. Piotr
Krupka "Optim" Miastko, p. Wojciech Adamski "Mlekosz" , Koło
Łowieckie " Dzik" , p .Barbara i
Arkadiusz Karolak, p. Elżbieta i Andrzej Próchniccy , p. Krystyna i Jan
Kogut, p. Dorota i Henryk Mazur, p.
Halina i Tedeusz Wołk , p. Małgorzata Basińska, p. Małgorzata Mielczarek, p. Danuta Szczygieł, p. Ilona
Janczewska, p. Aleksandra Nowak,
p. Bernardeta Jaremicz, p. Jolanta i
Krzysztof Piskor,.p Wiesław Płatek,
p. Renata Majchrzak, p. Krzysztof
Nieckarz, p. Grażyna Warchoła, p.
Antoni Warchoła, p. Władysława
Strzelecka, p. Olga Sawicka, p. Piotr
Sorbian, p. Mirosław Użarowski, p.
Grzegorz Fleran, Salon Kosmetyczny "Marlena" p. Marleny Szemraj,
Salony Fryzjerskie: p. Bożeny Szemraj, p. Magdaleny Kowal, p. Joanny
Olszewskiej, "Bistro Bajer" p. Anita
i Bogusława Rojek, p. Barbara Bindas, Rodzice uczniów, którzy upiekli
przepyszne ciasta.
Wszystkim uczestnikom balu bardzo
dziękujemy i zapraszamy za rok.
Renata Ciubak-Obiała
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Polanów

Liderzy Europy

Reprezentacja polanowskiego gimnazjum najlepsza w turnieju wiedzy biznesowej i ekonomicznej.
W piątek (19.11.2010 r.)
grupa uczniów polanowskiego
gimnazjum wyjechała do Koszalina na cykl imprez związanych z przedsiębiorczością.
Najpierw w sali wykładowej
Politechniki Koszalińskiej wysłuchali debaty przedsiębiorców na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Następnie wzięli udział w turnieju - grze biznesowej: "Liderzy Europy", stworzonej przez
Liderów Przyszłości Banku Zachodniego WBK S.A.
Polanów reprezentowała drużyna w składzie: Sandra Glade (kapitan - 2 D), Miłosz Kowalczyk (2 C), Mateusz
Popowicz (2 C), Sebastian Dudziak (2 C), Marcin Wróbel (2
C), Konrad Lass (2 C).
Zawody odbywałaby się w wesołej atmosferze,

niemniej emocji nie zabrakło.
Uczestnicy musieli odpowiadać na pytania związane z ekonomią i biznesem. W turnieju
brało udział 5 drużyn. Miło
nam poinformować, że reprezentacja naszego gimnazjum
zajęła pierwsze miejsce! Wyjazd zorganizowany został w
ramach realizacji projektu "Z
matematyką, fizyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat"
pod opieką p. J. Jachimowskiego.
(r)

Święty Mikołaj z OSP Polanów
w Zastowie Polanowskim

W dniach 2-5 XII
2010r. już po raz trzeci strażacy z OSP Polanów udali się
do zniszczonej przez powódź
Gminy Wilków. Docelowym
miejscem wyjazdu był Zastów
Polanowski - miejscowość całkowicie zalana przez wodę.
Wyjazd poparły władze samorządowe Polanowa
na czele z rozpoczynającym
kolejna kadencje Burmistrzem
Grzegorzem Lipskim. Po apelu
wygłoszonym do mieszkańców
przez Księdza proboszcza Romana Śledzia, do remizy OSP w
Polanowie dotarło bardzo dużo
darów - zwłaszcza słodyczy. Polanowski Caritas przygotował
specjalnie 70 paczek, pracowni-

cy ZOZ Polanów i MGOPS dokonali zbiórek pieniędzy za które
zakupili słodycze. Dołożyła się
również młodzież Polanowskich
szkół i bardzo wielu bezimiennych mieszkańców Polanowa.
Sekcja strażaków pod dowództwem Naczelnika OSP Grzegorza Szkołuda wyruszyła do
Zastowa Polanowskiego, gdzie
gościła ich rodzina Kazimiery
Gaj, którą się opiekujemy - rodzina ta przebywała w Polanowie w czasie Parafiady. Tam z
otrzymanych darów przygotowano 150 paczek, które Św. Mikołaj - druh Janek Kłudkowski
w asyście elfów - strażaków
wręczył wszystkim dzieciom z
Zastowa Polanowskiego. Paczek

starczyło też dla dzieci z Dobrego - gdzie znajduje się współpracująca z nami jednostka OSP.
Największym podziękowaniem za otrzymane dary - paczki były łzy radości i uśmiech
na twarzach dzieci i dorosłych.
Mieszkańcy Ziemi Polanowskiej - przekazywanie darów
było możliwe dzięki Waszej hojności i wielkiemu sercu dobroci.
Dziękujemy Wam za to
zgodnie z hasłem, które mamy
na naszym sztandarze „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek” i życzymy radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Zenon Dropko
Prezes OSP
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Polanów

„Komunalka” ma już 20 lat
zanych z animacją kultury
i sportu. Zadanie to przejął
utworzony w 1994 r. Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu.
Nowym dyrektorem ZUK
Polanów został od 4 maja
1994r. pan Jan Antoniak,
który tą funkcję pełnił do
15.03.2001r.
Kolejne zmiany w kierownictwie ZUK dotyczą
okresu od 03.09.2001r. do
01.04.2004r.
pełniącymi
obowiązki dyrektora byli
panowie Jerzy Nowak oraz
Zbigniew Sierocki.

To jeden z największych zakładów na terenie miasta i
gminy Polanów. Zatrudnia nawet do 50 osób a istnieje już
20 lat. Mowa o polanowskim Zakładzie Usług Komunalnych. Powstał na mocy postanowienia Rady Miejskiej w
Polanowie z dnia 28.12.1990r. Połączył w sobie zakład Nr
7 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Polanowie , Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Polanowski Ośrodek
Kultury.
Nikogo nie zwolniono
Działalność swoją jako zakład budżetowy ZUK rozpoczął 1 stycznia 1991r.
Pierwszym dyrektorem Zakładu był pan mgr inż. Józef Bacic. Zatrudnienie w
nowych strukturach organizacyjnych znaleźli wszyscy
wcześniej zatrudnieni pracownicy.
Zakład zajmował się: świad-

czeniem usług komunalnych,
gospodarką mieszkaniową,
administrowaniem obiektami kulturalnymi i sportowymi, organizowaniem imprez
kulturalnych, wypoczynkowych, rekreacyjno-sportowych, świadczeniem usług
rzemieślniczych i innych
zaspakajających potrzeby
ludności.

Największy pracodawca
W latach 1991-1994 Zakład
był największym pracodawcą w Gminie Polanów zatrudniającym ok.300 osób
przy pracach publicznych i
interwencyjnych.
Od 01.12.1991 r. przyłączono do Zakładu gospodarkę
wodno-ściekową.
Administracja Zakładu mieściła się początkowo w Polanowie przy ul. Wolności
54, Od roku 1997 siedziba
ZUK-u mieści się przy ul.
Stawnej 2 /dawna ul.Bobolicka9/
Kolejną zmiana organizacyjną było odłączenie ze struktury zakładu spraw zwią-

Zaspakaja potrzeby
Aktualnie Zakład Usług Komunalnych w Polanowie
prowadzi swoją działalność
statutową w oparciu przede
wszystkim o zaspokojenie
potrzeb społeczno – gospodarczych miasta i gminy Polanów.
Funkcjonalność
struktur
organizacyjnych, działów
mieszkaniowego,
komunalnego, wodociągowo-kanalizacyjnego,
realizując
zadania ustawowe pozwala
Zakładowi w imieniu samorządu Miasta i Gminy
Polanów zapewnić prawidłowe działanie: 1 stacji
uzdatniania wody, 32 hydroforni, 19 przepompowni,6
oczyszczalni, 120 km. sieci
wodociągowej i 49 km. sieci
kanalizacyjnej, prowadzić

remonty gminnego Zasobu
mieszkaniowego/200 mieszkań komunalnych/,wykonać
remonty kapitalne i bieżące
obiektów użyteczności publicznej.
ZUK świadczy
również usługi ciepłownicze administrując 3 zbiorcze
kotłownie w Polanowie.
Zakład zatrudnia na stałe 35

pracowników oraz dodatkowo ca.20 pracowników skierowanych do pracy przez
Powiatowy Urząd Pracy,
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz
Sąd Rejonowy w Koszalinie. Zakładem od 1 kwietnia
2004r. kieruje mgr inż. Andrzej Kulesza.
(ak)

Dowcipy
tygodnia
- Kto wygrał? Gryf czy Pogoń? - pyta kibic kolegę.
- Było 0:0.
- A do przerwy?
***
Dziennikarka skierowana do
biura w Jerozolimie zajmuje
mieszkanie z oknami skierowanymi na historyczną

POZIOMO:
3) Zwolennik papieża
7) Wymierzany niesolidnym podatnikom
9) Ubiór kosmonauty
10) Omyłka w wypowiedzi; przejęzyczenie
12) Twierdzenie sprzeczne z ogólnym przekonaniem
13) Wysokie wojskowe buty
15) Nawierzchnia szosy
18) Człowiek skłonny do poświęceń
19) Trzydniowy na twarzy
20) Auto z byłej NRD
PIONOWO:
1) Trwa 24 godziny
2) Najpiękniejsza
3) Ogół czasopism
4) Projektant afiszy
5) Jednostka leśnej szkółki
6) Statek powietrzny lżejszy od powietrza
8) Leczenie za pomocą masażu
10) Wykonuje analizy lekarskie
11) Drobiazg przywieziony z wycieczki
14) Rusztowanie w kopalni
16) Powodzenie, szczęście, fuks
17) Pasterski do wiernych
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie - przysłowie polskie.

Ścianę
Płaczu. Każdego dnia kiedy
spogląda przez okno, widzi
starego Żyda z brodą energicznie się modlącego. Ponieważ z pewnością jest on
dobrym tematem na wywiad,
dziennikarka udaje się w
pobliże ściany i przedstawia
się staruszkowi.
Zadaje pytanie:
- Przychodzi pan każdego
dnia do ściany, od jak dawna
pan to robi i o co się modli?
Mężczyzna odpowiada:
- Przychodzę tutaj, by się
modlić każdego dnia od 25
lat. Rano modlę się za pokój
na swiecie i za braterstwo
ludzi. Idę do domu, piję
filiżankę herbaty, wracam i
modlę się o wyeliminowanie
chorób i zaraz z ziemi. I o
to co bardzo, bardzo ważne,
modlę się o pokój i zrozumienie między Izraelczykami i Palestyńczykami.
Dziennikarka jest pod
ogromnym wrażeniem.
- I jak pan czuje się z tym, że
przychodzi tutaj każdego
dnia przez 25 lat i modli
się za te wspaniałe rzeczy?
- pyta.
Starszy mężczyzna odpowiada spokojnie:
- Jakbym mówił do ściany...
***
Zataczający się pijaczek
zaczepia w parku młodego
mężczyznę i mówi:
- Paaniee, gdzie jaa jesstem???
- W Łodzi.
- W łodzii to jaa wiem, ale na
jakim oceanie...
***
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Badminton

W Słupsku
średnio

Zawodnicy
ZKB
"Maced" Polanów wzięli udział
w Preferowanym Turnieju Juniorów Młodszych w
Badmintona. Turniej został
rozegrany w Słupskiej Hali
ZSO nr. 3 przy ul. Zaborowskiej 2 i stał na wysokim
poziomie, został rozegrany
systemem grupowo - pucharowym a wysoki poziom
gwarantowali zawodnicy z
czołówki krajowej. W zawodach udział wzięło 87 zawodniczek i zawodników z
kilkunastu klubów z całego
kraju. ZKB "Maced" Polanów reprezentowali: Norbert Miarka, Paweł Strzelecki, Mateusz Ryk, Patryk
Szwed i Radosław Wilk.
Nasi zawodnicy: Mateusz
Ryk, Norbert Miarka, Radosław Wilk i Paweł Strzelecki w grupach pozajmowali
drugie miejsca co dało im
w ostatecznej klasyfikacji
miejsca od XIII - XXIV, natomiast Patryk Szwed zajął
trzecie miejsce w swojej
grupie i zajął ostatecznie
miejsce od XXV - XXXVI.
Najtrudniejsze zadanie miał
w swojej grupie Mateusz
Ryk gdyż za przeciwnika
miał zawodnika z nr jeden
w turnieju Krzysztofa Jakowczuka z UKS "Hubal"
Białystok i przegrał z nim
dość wyraźnie 9:21 i 14:21
natomiast w następnych
grach poradził sobie bardzo dobrze wygrywając po
kolei z Krystianem Szajwaj
UKS "Bursztyn" Gdańsk
21:13 i 26:24 oraz pokonał
także Michała Cabańskiego z UKS OSiR Sławno
21:9 i 21:12. Tym razem
w grach podwójnych wypadliśmy słabiej gdyż nasi
zawodnicy: Norbert Miarka - Mateusz Ryk, Paweł
Strzelecki - Patryk Szwed
i Radosław Wilk - Bartosz
Szukała "Orkan" Przeźmierowo w swoich grupach pozajmowali trzecie miejsca
a w klasyfikacji końcowej
zajęli miejsca od IX do XII.
Turniej ten był jednym z
czterech turniejów najwyżej
punktowanych w sezonie.

Na zdjęciu ekipa ZKB "Maced" Polanów podczas Krajowego Turnieju Juniorów
Młodszych w Badmintona
Słupsk 20/21.11.2010.r. stoją od lewej: Paweł Strzelecki, Norbert Miarka, Patryk
Szwed, Mateusz Ryk i Radosław Wilk.

Polanów

Sport
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XVIII Mistrzostwa Polski Sędziów
w Halowej Piłce Nożnej

„Rodzinne” zdjęcie wszystkich grających w Polanowie drużyn z władzami miasta
Przez dwa dni, tj.
11-12 grudnia 2010r. w
trzech halach sportowych
w Polanowie, Kołobrzegu
oraz w Koszalinie odbyły się XVIII Mistrzostwa
Polski Sędziów w Piłce
Halowej, w których rywalizowało ze sobą ponad
trzystu piłkarskich arbiRezultaty spotkań
eliminacyjnych rozegranych w Polanowie:
Mazowieckie - Wielkopolskie 3:2,
Lubelskie - Podlaskie 5:4,
Opolskie - Świętokrzyskie
7:1,
Dolnośląskie - Małopolskie 0:3,
Podlaskie - Mazowieckie
3:8,
Wielkopolskie - Lubelskie
2:3,
Małopolskie - Opolskie
8:3,
Świętokrzyskie - Dolnośląskie 2:4,
Mazowieckie - Lubelskie
3:2,
Podlaskie - Wielkopolskie
8:5,
Opolskie - Dolnośląskie
6:2,
Małopolskie - Świętokrzyskie 3:4,
Wielkopolskie - Świętokrzyskie 3:2,

trów. Wśród oficjalnych
gości znalazł się między
innymi Janusza Eksztajn,
przewodniczący Wydziału
Sędziowskiego Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
W zmaganiach najlepsza
okazała się reprezentacja
Mazowieckiego Związku
Piłki Nożnej. W finale ze-

spół ten pokonał drużynę
województwa Śląskiego
w rzutach karnych 3:2.
Walka była wyrównana, i
gdyby nie błąd arbitra, w
następstwie którego padła bramka dla drużyny
z Mazowieckiego, kto wie
jakby się potoczył losy
tego finału. (r)

Władze Polanowa z Januszem Eksztajnem (w środku),
przewodniczący Wydziału Sędziowskiego PZPN
Podlaskie - Dolnośląskie 5:2,
Lubelskie - Małopolskie 1:2
Mazowieckie - Opolskie 10:3,

Fragment jednego ze spotkań rozegranych w Polanowie
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