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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Idą święta...

Od wielu już lat uczniowie polanowskich przedszkoli i szkół biorą udział w przeglądzie Jasełek organizowanym przez Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu. W tym roku odbył się on 14 grudnia. Od
wczesnych godzin rannych, do domu kultury zjeżdżały grupy teatralne ze szkół na terenie gminy Polanów, aby uczestniczyć w XIX
Międzyszkolnym Przeglądzie Jasełek. Wypełniona po brzegi sala
widowiskowa tętniła życiem. Można było spotkać tu anioły, diabły i
pastuszków, a wśród rozbieganych dzieci dumnie przechadzali się
Trzej Królowie. Na chwilę pokazał się również Św. Mikołaj, który
poczęstował wszystkich cukierkami.
Wyniki na str 6

Zapraszamy na

Apel w sprawie
osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym i występującymi
zagrożeniami związanymi z niskimi
temperaturami apeluję do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby
zwracali szczególną uwagę na osoby i
rodziny narażone na negatywne skutki zimy.
W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat zamieszkiwania lub przebywania w/w osób
na terenie naszej gminy prosimy o
niezwłoczne informowanie tutejszego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w przypadku bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia także Policji.
Apeluję także, o zwrócenie uwagi na
osoby starsze, schorowane, samotne,
którym w szczególny sposób mogą
zagrażać skutki zimy. Wrażliwość oraz
szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Grzegorz Lipski
burmistrz Polanowa.

Polanów

Weź udział w konsultacjach
społecznych
Przedszkolne
Mikołajki
na str 5

W Polanowie ruszyły konsultacje
społeczne dotyczące projektu
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i
Gminy Polanów na lata 2017-2020.

Ich przeprowadzenie ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Polanów na ten temat.

Więcej na str 3

Świąt
Bożego Narodzenia
wypełnionych radością
i spokojem, niosących szczęście
i zadowolenie.

Nowego Roku

pełnego optymizmu i pomyślności
wszystkim mieszkańcom Gminy Polanów
		
życzą
6 stycznia 2017 r.
godz. 12.00

11.00 Msza Święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
12.00 Powitanie Królów z Orszakiem na rynku miejskim,
wyjście na Świętą Górę
Organizatorzy:
Burmistrz Polanowa, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu,
Parafia Polanów, OO Franciszkanie

Józef Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Polanowie

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa
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Nasze rozmowy

Bądź widoczny na drodze

Rozmowa z sierż. Beatą Gałką Rzecznikiem
Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.
- W ostatnim czasie kilku pieszych wpadło pod samochody,
bo nie byli widoczni na dro-

dze...
- Niestety, często dochodzi do
zdarzeń, których można było-

by uniknąć. Wystarczy tylko
dostosować się do obowiązujących przepisów. Jednym
z nich jest ten, nakazujący
noszenie elementów odblaskowych,
poprawiających
widoczność, osób poruszających się po zmierzchu po
drodze poza obszarem zabudowanym. Wielu ignoruje to,
a efekty często bywają tragiczne.
Szczególnie w okresie jesienno-zimowym piesi są słabo
widoczni. Dla własnego bezpieczeństwa powinni nosić odblaski na odzieży wierzchniej
także na terenie zabudowanym. Trzeba pamiętać, że teraz
zmrok zapada szybciej – przez
to notuje się najwięcej wypadków z udziałem pieszych.
Dużo z nich ma miejsce na
przejściach dla pieszych. Często, mimo że położone w terenie zabudowanym, przejścia są
słabo oświetlone i osoba przechodząca jest źle widoczna.

Wchodząc po zmroku na pasy,
w słabo oświetlonym miejscu,
pieszy jest widoczny dopiero z
30 metrów. Kierowca jadący
z dozwoloną prędkością 50
km/h ma jedynie 2 sekundy na
poprawną reakcję hamowania.
Założenie elementów odblaskowych zwiększa odległość,
z której jest widoczny nawet
do 150-200 metrów. Znacząco
wydłuża to czas na poprawną
reakcję kierowcy i poprawia
bezpieczeństwo
pieszego.
Z kolei poza terenem zabudowanym pojazd jedzie z prędkością 90-100km/h, czas reakcji na dystansie 30 metrów
zmniejsza się do 1 sekundy. To
zbyt mało na bezpieczne hamowanie i ominięcie pieszego
w odpowiedniej odległości.
Założenie odblasku powoduje, że pieszy jest widoczny
ze wspomnianej poprzednio
odległości (ok. 150 metrów).
Wtedy czas na manewr wy-

dłuża się do 5 sekund. Przy
włączeniu długich świateł odległość, z jakiej odblask jest
widoczny, może zwiększyć się
nawet do 1000 metrów na prostym odcinku drogi.
- Przepis o odblaskach obowiązuje od lipca 2013 r...
- od 31 sierpnia 2014 r. każdy
pieszy, który porusza się po
zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w
sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.
Elementami odblaskowymi
mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski,
kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać
na wysokości kolan, dłoni,
w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze
widoczne dla innych uczestni-

ków ruchu drogowego.
- Prowadzicie też akcje profilaktyczne...
- Policjanci z koszalińskiej
komendy cyklicznie prowadzą działania mające na celu
promowanie bezpieczeństwa,
odwiedzają dzieci w szkołach
i przedszkolach oraz spotykają
się z seniorami. Podczas tych
wizyt mundurowi rozmawiają
właśnie o bezpiecznym poruszaniu się na drodze i zachęcają do noszenia elementów odblaskowych, które w znaczący
sposób poprawiają widoczność
pieszego. Głównym celem
prowadzonej profilaktyki jest
kształtowanie poprawnych nawyków, opartych na zdrowym
rozsądku – zarówno po stronie
pieszych, jak i kierowców.
- Jednym zdaniem....
- Bądźmy widoczni – nośmy
odblaski! – to zwiększy szanse
na przeżycie na drodze...
Rozmawiał Mieczysław Siwiec

Polanów

Warsztaty komputerowe dla Seniorów
Tradycją Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie stało się systematyczne przybliżanie
osobom w wieku senioralnym, wykluczonym
cyfrowo - świata nowych
technologii informatycznych.
Od października 2016 ruszyła kolejna edycja warsztatów
komputerowych pn. "ABC
obsługi komputera i Internetu", do której zgłosiło się
ok. 50 osób w wieku 55+.
Uczestników podzielono na
trzy grupy - grupę zaawanasowaną, średniozaawansowaną oraz grupę tzw. podstawową. Dwie grupy stanowią

Polanów

Wieczór poezji Grażyny Fajkowskiej
W środowe popołudnie
30 listopada w polanowskiej bibliotece odbyło
się kolejne spotkanie dla
Seniorów.
Tym razem gościliśmy Grażynę Fajkowską, która amatorsko pisze wiersze. Na początku poetka opowiedziała
o swoim życiu, a następnie
mieliśmy przyjemność wysłuchać kilku wierszy Pani
Grażyny w jej interpretacji.
Tematem ich jest szeroko
rozumiana miłość do ludzi,
przyrody, świata. W swoich
wierszach wiele miejsca poświęciła również rodzinie.
Spotkania przebiegało w miNa koniec podziękowa- funkcji
przewodniczącej
łej atmosferze, wywiązały
no
Pani
Wandzie
Zabrockiej
Klubu
Aktywnego
Seniora
się między Seniorami ciekaza
dotychczasowe
pełnienie
Biblioteki,
a
obowiązki
te
we i sympatyczne rozmowy.

przejęła Pani Krystyna Byrzykowska.
Tekst: BPMiG
Fot. A. Andrzejewski

osoby, które już wcześniej
uczestniczyły w zajęciach a
teraz jeszcze utrwalają i poszerzają swoją wiedzę
z
zakresu
informatycznych
technologii. Natomiast jedną grupę stanowią początkujący, stawiający pierwsze
kroki w cyfrowym świecie i
rozpoczynający przygodę z
komputerem. Zajęcia prowadzone są przez pracownika
biblioteki w oparciu o własne zasoby dostępne
w
bibliotece. Kurs odbywa się
w poniedziałki po 2 godziny
każda grupa. Prowadzony
jest przez Darię Kowalik.
Warsztaty potrwają do końca marca. Obejmować będą
następującą tematykę: pod-

stawowe i bardziej zaawansowane funkcje systemu
Windows i edytora tekstu,
obsługę i ustawienia poczty
elektronicznej, jak również
wykorzystanie
Internetu
w komunikacji międzyludzkiej, czy też zapisywanie i
przesyłanie plików multimedialnych. Zapraszamy również do sięgania po literaturę
do nauki obsługi komputera
w naszej bibliotece, które
zostały zakupione specjalnie
z myślą o Seniorach.
Wszystkim
uczestnikom
warsztatów życzymy przyjemnej nauki i miłego spędzania czasu w polanowskiej
bibliotece. BPMiG w Polanowie
Zdj.: BPMiG w Polanowie

Oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów
alkoholowych za 2016 rok
Urząd Miejski w Polanowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o
obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych za 2016 rok.
Obowiązek złożenia oświadczenia upływa z dniem 31
stycznia 2017 r.
Objaśnienia:
- wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za
sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21
pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Dz.
U. 2016, poz. 487 ze zm.)
Również z dniem, 31 stycznia 2017 r. upływa termin
wniesienia opłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych albo opłaty rocznej.
Druk oswiadczenia na str internetowej: www.polanow.pl
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Gmina Polanów

Inwestycyjny
boom

Zima nie powoduje zwolnienia tempa inwestycji
realizowanych na terenie gminy Polanów. Pomimo niesprzyjającej pory roku, „pełną parą idą”
realizowane tu inwestycje.
Poniżej fotograficzny zapis, z niektórych placów
budowy...

W Kościernicy trwa budowa chodnika. Jest to wspólna inwestycja Gminy Polanów i Zachodniopomorskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich.

Polanów

Bukowo,
Świerczyna

Jest dofinansowanie
kanalizacji

Dobra wiadomość nadeszła
ze Szczecina: ukazała się
wstępna lista rankingowa
wniosków na dofinansowanie zadań wodno-kanalizacyjnych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dofinansowanie otrzyma
Gmina Polanów. Będzie
przeznaczone na kanalizację Świerczyny i Bukowa
oraz remonty 10 hydroforni.
Wartość dofinansowania to
kwota 2 milionów złotych
(maksymalna kwota dofinansowanie w okresie programu).
Wartość całego projektu to
kwota 4 miliony złotych

Polanów

Sukces
filmu

W ramach programu "Zwalczamy nowotwory- program
profilaktyki nowotworowej
w powiecie koszalińskim"
przeprowadzono konkurs
filmowy nt kampanii antynikotynowej.
Adresatami konkursu była
młodzież z Powiatu Koszalińskiego.
W kategorii szkół gimnazjalny
i ponadgimnazjalnych
W Żydowie powstaje nowa remiza strażacka dla Ochotniczej
I
miejsce
i 1500 zł zdobyła
Straży Pożarnej.
Grupa filmowa "Polanów
Pikczers" z klasy 3 A z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie pod kierunkiem p. Magdy Olejnik.
II miejsce i 1000 zł - klasa
3 A z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, III
miejsce i 500 zł klasa I i II
z Zespołu Szkół w Mielnie.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce przypadło klasie 3 C ze SP nr 2 w
Sianowie, II miejsce zajęła
klasa 5 B ze SP w Rosnowie, zaś III miejsce zdobyła
świetlica klas 1 A, 3 A, 3 B
Powoli zbliża się do końca budowa stacji Żydowo Kierzkowo i 3 C w SP w Bobolicach.
oraz wiodącej tam linii 15 kV. Obecnie trwają prace polegająGratulujemy Uczniom
ce na montażu kolejnej części rozdzielni 400 kV, przewidzia- i Opiekunom za udział w
nej do realizacji w drugim etapie. Teren jest porządkowany kampanii antynikotynowej.
oraz zakładane są trawniki.
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Są pieniądze na opracowanie...

Na początku grudnia, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie
w obecności Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Tomasza Sobieraja podpisał, w imieniu Gminy Polanów, umowę na dofinansowanie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy
Polanów. Jest to niezbędny dokument, aby ubiegać się o dofinansowanie zadań rewitalizacyjnych.

Polanów

Weź udział w konsultacjach społecznych
dokończenie ze str 1

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie upublicznienia projektu Planu
Rozwoju Lokalnego i zbierania pisemnych oraz przesłanych elektronicznie uwag
mieszkańców.
Wzór ankiety konsultacyjnej
można znaleźć na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie.
Na 21 grudnia (godz. 10.00)
planowane jest otwarte spo-

tkanie z mieszkańcami wraz słać pocztą elektroniczną na
z prezentacją Planu Rozwo- adres: e-mail: m.zak@polaju Lokalnego oraz warszta- now.eu (forma elektroniczna ankiety).
tem strategicznym.
Odbędzie się ono na sali po- Po zakończeniu konsultacji
siedzeń Urzędu Miejskiego sporządzony zostanie raport,
który będzie dołączony do
w Polanowie.
projektu
Konsultacje rozpoczęły się skorygowanego
12 grudnia 2016r. i potrwają Planu Rozwoju Lokalnego
i podany do publicznej wiado 27 grudnia 2016 r.
Do tego dnia, w sekreta- domości w terminie do 14
riacie Urzędu Miejskiego dni kalendarzowych od dnia
można składać wypełnione zakończenia procesu zbieraankiety. Można je też przy- nia uwag i opinii.

Polanów

Strażacy - ochotnicy wybrali władze

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej wybrał nowe władze. W porządku obrad podsumowano ostatnie pięć lat działalności związku, którym od przeszło dwóch kadencji
przewodniczył dh. Hieronim Kosecki. Słowa uznania i podziękowań skierowane były m.in. dla dh. Jana Sachsa, gen.
Marka Kowalskiego i komendanta Mirosława Pendera. Na nowego przewodniczącego Związku OSP w Powiecie Koszalińskim wybrano dh. Romana Budynka, a na zastępców druhów: Dariusza Kalinowskiego, Marka Brzozowskiego,
Jana Wójcika oraz Stanisława Rakowskiego.

X Turniej Piłki Siatkowej
Jednostek OSP
Powiatu Koszalińskiego
* 14 stycznia 2017 r.od godz. 10.00
Polanów, hala widowiskowo-sportowa

XXV Finał WOŚP
15 stycznia 2017 r.
Zbiórka do puszek wolontariuszy WOŚP:
Zakończono kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej 208
do Wielinia. Pomimo oznakowania i założenia barierek ochronnych z uwagi na nową nawierzchnię należy zachować szczególne bezpieczeństwo.

www.polanow.pl

świetlice: Bożenice, Chocimino,
Garbno, Gołogóra, Jacinki, Karsina,
Kościernica, Krytno Nacław, Rekowo, Rzeczyca Wielka, Sowinko
Szkoły: Bukowo, Polanów, Żydowo, ZSP Polanów

Szanowni Państwo
Absolwenci Szkoły Podstawowej
w Żydowie
W związku z przygotowaniami do obchodów
70-lecia Szkoły Podstawowej w Żydowie – zwracamy
się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie nam
zdjęć związanych z waszą edukacją w naszej szkole.
Otrzymane materiały pragniemy wyeksponować na tablicach oraz wykorzystać do prezentacji.
Fotografie prosimy opisać na odwrocie (imię i nazwisko,
rok) i przekazać do sekretariatu szkoły. Po zeskanowaniu zostaną Państwu zwrócone.
Będziemy wdzięczni za okazana pomoc.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Żydowie
Katarzyna Filipowicz

4

www.polanow.pl

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: grudzień 2016

Nawet 500 zł mandatu za zapalenie e-papierosa!

Od 20 maja 2016 r. za palenie e-papierosów w miejscach publicznych
(np. w restauracjach, pociągach, szkołach czy na placach zabaw) grozi mandat nawet do 500 złotych.
Przyjęta w 2014 roku w Unii Europejskiej dyrektywa tytoniowa między
innymi powoduje, że użytkownicy e-papierosów legalnie nie mogą zapalić w
żadnym miejscu, gdzie panują zakazy
palenia zwykłych papierosów.
Wprowadzono też zakaz sprzedaży
e-papierosów i wkładów do nich osobom niepełnoletnim. Sprzedawcy tych
urządzeń będą mieli prawo zażądać
okazania dokumentu potwierdzające-

go ukończenie 18 roku życia. Decyzji
tej towarzyszy zakaz sprzedaży e-papierosów i wkładów do nich przez Internet oraz automaty wrzutowe.
Do właściciela lub zarządzającego
obiektem lub środkiem transportu, w
którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, należy obowiązek
umieszczenia w widocznych miejscach
informacji słownej i graficznej informującej o powyższym zakazie. W
związku z tym opracowano nowe znaki graficzne uwzględniających nowe
przepisy. Prezentujemy je obok.

Polanów

Seniorzy w Nowym Teatrze w Słupsku

Apel w sprawie zwierząt domowych
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Polanów,
w związku z licznymi skargami związanymi z utrzymywaniem zwierząt domowych,
a w szczególności psów, mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo przypominamy o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z następujących przepisów:								
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Polanów:
•  osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
• zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich.
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
- wyposażenie psa w obrożę;
- prowadzenie psa na uwięzi, a pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób
zagrażający otoczeniu musi mieć nałożony kaganiec;
- stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi.
Ustawy o ochronie zwierząt z dn. 21.08.1997 r.
• kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące
je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody,
• zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin
w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m,
•    rejestrowanie psów ras uznawanych za agresywne (z rodowodem) w Urzędzie Gminy
Polanów terminie 30 dni od nabycia psa,
•    zgłaszanie porzuconego zwierzęcia do najbliższego schroniska zwierząt, straży gminnej lub Policji.
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
•    psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu
przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Jednocześnie przypominamy, że: kto nie wykonuje obowiązków określonych
w „Regulaminie…”, podlega karze grzywny w trybie przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia. Natomiast, kto nie przestrzega ustawy o ochronie zwierząt
podlega karze aresztu lub grzywny.						

Biblioteka polanowska zorganizowała wyjazd do teatru.
Czterdziestu Seniorów z Gminy
Polanów wyjechało do Nowego
Teatru w Słupsku, by uczestniczyć w spektaklu pt. „Z rączki do
rączki”. To przezabawna komedia opowiadająca o Eryku Swanie, który do perfekcji opanował
sztukę wyłudzania świadczeń z
biura opieki społecznej. Akcja
sztuki zaczyna się od drobnego
kłamstwa, które uruchamia lawinę następnych, spiętrzając intrygi i komplikując w nieprawdopodobny sposób życie bohaterów.
Szalone tempo akcji nie dawało
szans widzom na odpoczynek
pomiędzy atakami śmiechu. Po
zakończeniu spektaklu widownia urządziła aktorom owację na
stojąco. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wracali do domu zadowoleni z nadzieją na kolejną wizytę
w teatrze. Tekst i fot. BPMiG

Uwaga!

Rejestracja w CEDIG
jest wolna od opłat

Komunikat Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja
w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez
siebie rejestrów.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania
działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie
ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w
takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu
firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w
publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.
MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy
do komercyjnych rejestrów.

Ważna informacja dla przedsiębiorców i osób chcących założyć
działalność gospodarczą.
Dodatkowy termin szkolenia dla przedsiębiorców
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z wypełniania wniosków na konkurs
nr 2/2017 Rozwój przedsiębiorstw Środkowopomorska Grupa Działania wyznaczyła
dodatkowy termin szkolenia na 09.01.2017 r.
Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub
elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl.
Miejsce: Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 (I piętro)
Termin: 09.01.2017r. Godz. 8.00 – 15.00
Nabór wniosków
Jednocześnie przypominamy: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
ogłosiło nabory wniosków na "Zakładanie działalności gospodarczej" oraz na "Rozwój
przedsiębiorstw". Druki wniosków, kryteria wyboru i szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.stowarzyszeniesgd.pl.
		
Nabór trwa od 28 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017 r.
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VII Gminne Mikołajki Małego i Dużego
Przedszkolaka

Już po raz siódmy mieszkańcy gminy Polanów
spotkali się „pod namiotem”, aby razem spędzić
niedzielne popołudnie na
Mikołajkach Małego
i Dużego Przedszkolaka.

– piękna Elsa i zabawny
bałwan Olaf z „Krainy
lodu”. Było wiele zabaw
i konkursów, w których
udział mogli wziąć wszyscy bez względu na wiek.
Prowadzący nie musieli długo namawiać dzieci i RodziW tym roku imprezę pro- ców do udziału w zabawach,
wadzili bohaterowie zna- wszyscy chętnie brali w niej
ni wszystkim dzieciom udział. Na twarzach zgro-

madzonych cały czas wid- kołaju.
dzeniem cieszyła się loteria
niał uśmiech. Pod namiotem Oprócz udziału we wspa- fantowa zakończona losowanie było mowy o żadnej niałej zabawie pod dużym niem atrakcyjnych nagród.
krainie lodu, w środku bo- namiotem można było Na zakończenie pojawił
wiem było gorąco i wesoło. kupić świąteczne wianki, się niezwykły gość – oczeW
przerwach
między ozdoby świąteczne wyko- kiwany przez wszystkich
konkursami
występo- nane techniką decoupa- – Mikołaj. Uwieńczeniem
wały
przedszkolaki
z ge, ciepłe dania, pyszne uroczystości było wspólne
Przedszkola
Gminnego i pachnące domowe wypieki, zaśpiewanie piosenki „Na
w Polanowie - każda grupa pierniki, domowy makaron strunach igieł” i zapalenie
zaśpiewała piosenkę o Mi- oraz gorące napoje. Powo- choinki.

Dyrektor Przedszkola
Gminnego w Polanowie
wraz z pracownikami dziękuje wszystkim Rodzicom,
współorganizatorom imprezy i sponsorom za okazaną
pomoc, a także wszystkim
uczestnikom tegorocznych
Mikołajek.

Gmina Polanów

Polacy nie gęsi, swą historię mają...
- Gminny Konkurs Historyczny rozstrzygnięty

Paweł Malepszy okazał się
zwycięzcą 7. już edycji Gminnego Konkursu Historycznego.
15 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie odbyła się kolejna edycja
konkursu historycznego "Polacy nie gęsi, swą historię znają".
Podobnie jak w ubiegłym roku
patronat nad konkursem sprawował wicestarosta powiatu
koszalińskiego - Dariusz Kali-

nowski.
rosta Koszaliński pan Dariusz
W zmaganiach wzięło udział Kalinowski.
24 śmiałków, którzy musieli Zwycięzcą VII. edycji Gminzmierzyć się z wiadomościami nego Konkursu Historycznego
dotyczącymi historii nasze- "Polacy nie gęsi, swą historię
go kraju oraz wydarzeniami o znają" został pan Paweł Macharakterze lokalnym. Walka o lepszy. Odebrał puchar dla mizwycięstwo była bardzo zacię- strza wiedzy historycznej z rąk
ta, niektóre pytania wymagały Dyrektora ZSP w Polanowie
bardzo szczegółowej wiedzy na pani Aleksandry Kalinowskiej.
temat regionu.
Tytuł wicemistrza wywalczył
Pasjonatom historii, startującym Zdzisław Grabda, a III miejsce
w rywalizacji, satysfakcji z wy- przypadło w udziale panu Maników testów pogratulował Sta- teuszowi Rykowi.

Wyróżnienia otrzymali - Mateusz Jóźwiak, pani Jolanta Kochańska-Jachimiak oraz Alan
Żak. Bardzo cieszy fakt, że w
szranki stanęli także finaliści
poprzednich edycji.
Nie zawiedli również wychowankowie
Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w
Polanowie, którzy jak co roku
przygotowywali się do konkursu pod okiem swych nauczycieli.
W trakcie oczekiwania na wyniki goście wysłuchali recitalu

przygotowanego przez ucznia
ZSP w Polanowie - Ewę Kobylską. Mamy nadzieję, iż
podjęty przez uczestników
konkursu wysiłek sprawiał ra-

dość i dawał satysfakcję z posiadanej wiedzy. Gratulujemy
sukcesów i zapraszamy za rok.
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II Gminny Konkurs Recytacji
Utworów Czesława Miłosza 2016

Zbiórka żywności

Po raz kolejny wolontariat ZSP w Polanowie włączył
się w akcję Caritasu.				
Uczniowie należący do Wolontariatu działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Polanowie wzięli udział w akcji zbiórki żywności w jednym z polanowskich marketów.
Zbiórkę zorganizował Caritas. Akcja przebiegła sprawnie,
a mieszkańcy po raz kolejny otworzyli serca dla potrzebujących. W tym roku w zebraną żywność zostaną zaopatrzone osoby starsze i potrzebujące.

W ramach Dnia Patrona odbył
się w ZSP w Polanowie Konkurs Recytatorski, w którym
wzięli udział uczniowie szkół
z terenu gminy Polanów oraz
jedna osoba dorosła, pani Krystyna Jakubczyk z Żydowa.
Zgłosiło się 30 chętnych, lecz
ostatecznie do współzawodnictwa
przystąpiły 24 osoby. Uczestnicy
przedstawili odpowiednio następujące wiersze Miłosza: „Droga”- szkoły podstawowe, „Do
Laury”- gimnazjum , „O książce”- liceum i uczestnicy dorośli
spoza szkół. Jury podkreśliło
wysoki poziom konkursu i wyróżniło następujących uczestników:

Sukces UKS Grad w Ogólnopolskim
Gwiazdkowym Turnieju Zapaśniczym
Dzieci 2016

Nagrody, dyplomy i „słodką niespodziankę” w postaci czekoladowego Mikołaja dla każdego
uczestnika wręczyła Pani Dyrektor ZSP, Aleksandra Kalinowska.
Ogromnie cieszy fakt, iż coraz
więcej osób uczestniczy w konkursach poetyckich, organizowanych
w ZSP przez nauczycielkę języka
polskiego, Mariolę Parszczyńską.

w kategorii gimnazjum:
Marta Szydłowska,
Organizatorzy składają serdeczne Zuzanna Stankiewicz
podziękowania Pani Irenie Leś, Natalia Rudnicka
Wiktoria Małachowska
przedstawicielki Przedsiębiorstwa
Marcin Kowalewski , MOW Polanów
Usług Budowlanych Pana Pawła Błażej Durek
Leś, która ufundowała nagrody Wiktoria Dominik
książkowe, dyplomy i poczęstu- Zuzanna Lewandowska
nek dla uczestników konkursu. Mirela Krzemińska
To miły i niezwykle dla nas ważw kategorii liceum i osób dorosłych:
ny gest dobrej woli i dobroczynWiktoria
Kostra
Po raz pierwszy przyznano nagro- ności, za który jesteśmy bardzo
Pani Krystyna Jakubczyk
dę publiczności, którą otrzymała wdzięczni.
Urszula Wastowska
Wiktoria Kostra z klasy II LO.

Polanów

W Świeciu zawodnicy UKS GRAD Polanów wzięli udział
w Ogólnopolskim Gwiazdkowym Turnieju Zapaśniczym
Dzieci. W zawodach uczestniczyło 140 zawodników.
Wszyscy nasi zawodnicy wrócili z medalami. Złoto zdobyła Angelika Krysiak (kat. 67 kg) oraz Mateusz Mentel
(45 kg). Srebro wywalczył Wiktor Pietrzak (39 kg), a brąz
Sebastian Socha (37 kg).

Jasełka 2016

Wspaniała Dyskoteka Andrzejkowa 2016

Uczestnicy Jasełek 2016

Młodzież z Zespołu Szkół Publicznych potrafi wspaniale
się bawić. Pokazali to podczas dyskoteki zorganizowanej
z okazji tradycyjnych Andrzejek. I tym razem było głośno,
radośnie i wesoło, a przede wszystkim wszyscy doskonale
się bawili.
Teksty i foto:
na podstawie strony internetowej:
http://gimnazjum.polanow.pl/

Wyniki:

w kategorii szkół podstawowych:
Aleksandra Treder, SP Polanów
Nikola Walczak, SP Bukowo
Maciej Borsuk, SP Żydowo
Dagmara Bednarz, SP Żydowo
Kornelia Wnukowska, SP Polanów
Weronika Grabowska, SP Bukowo
Zuzanna Ciecierska, SP Polanów
Wiktoria Piątkowska, SP Bukowo

Dokończenie ze str 1

Przyznano nagrody w trzech
kategoriach wiekowych:
Szkoły podstawowe, kl. 1 – 3
Złoty Anioł – dla grupy ze
Szkoły Podstawowej w Nacławiu.

Szkoły podstawowe, kl. 4 – 6
Złoty Anioł – dla grupy ze Szkoły Podstawowej w Polanowie
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Złoty Anioł – dla grupy z ZSP
w Polanowie

Ponadto komisja przyznała:
Nagrodę grupową – „Złotą Maskę” od Teatru STOP, dla grupy
z Nacławia
Nagrodę instruktorską – dla
Pani Grażyny Peplińskiej z Nacławia
Nagrodę aktorską za rolę Św.
Piotra – dla Kacpra Buszkow-

skiego z ZSP w Polanowie
Nagrodę aktorską za rolę biznesmena – dla Piotra Kłosowicza z MOW w Polanowie
Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe bombki i dyplomy.
Fundatorem nagród był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Teatr STOP z Koszalina.

Szkolne sprawy
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Z życia Przedszkola
Gminnego

Koncert w pigułce

Spotkanie z ratownikiem medycznym:

Uczniowie z klas II - VI
ze Szkoły Podstawowej
w Bukowie wyjechali do
filharmonii w Słupsku
na koncert edukacyjny
„Koncert w pigułce”.
Melomani

mieli

wość wysłuchania trzech o instrumentach i kompozy- Uczniowie mieli okazję na
części różnych koncertów torach tj. Czajkowski, Mo- żywo zobaczyć i wysłuchać
różnych
kompozytorów zart, Beethoven, Schumann. brzmienia instrumentów orzagranych przez trzy róż- Koncert został poprowadzo- kiestry symfonicznej, którą
ne instrumenty - skrzypce, ny przez prelegentkę, która dyrygował Bohdan Jarmoobój i waltornię. Uczniowie w sposób przystępny i atrak- łowicz.
z klasy V i VI powtórzyli i cyjny wprowadziła odbiorRenata Ciubak - Obiała
możli- utrwalili sobie wiadomości ców w poruszaną tematykę.

Gościem w grupie „Pszczółki” był tata Nikoli - Ratownik
Medyczny – Pan Łukasz Maszke, który między innymi pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje na co
dzień oraz wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego.
Przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat
udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się, jak należy
sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki
sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie
ratunkowe.

Żydowo: Przyjaciele Zippiego
Od grudnia 2016r. rozpoczynamy w oddziale przedszkolnym realizację programu
"Przyjaciele Zippiego". To
międzynarodowy program
promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8
lat, który kształtuje i rozwija

umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy
różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i
wykorzystywania nabytych
umiejętnościw codziennym
życiuoraz doskonali relacje
dzieci innymi ludźmi. Nie

koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale
promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Program realizują: A. Borsuk,
K. Filipowicz.

Polanów

Baśniowy ambaras w bibliotece

Audycja umuzykalniająca.

Przedszkole Gminne w Polanowie odwiedzili muzycy z
Filharmonii Koszalińskiej. Koncert nosił nazwę „Perkusja
solo i zespole". Muzycy zaprezentowali instrumenty perkusyjne, a prowadzący krótko omawiał ich historię. Przedszkolaki uważnie słuchały granych utworów i nagradzali
muzyków brawami. Na zakończenie koncertu wszyscy
wspólnie zaśpiewali piosenkę „Panie Janie”, do której na
pianinie przygrywała pani Ania.
Elżbieta Roman – Wrona

Bukowo

Misiowe Święto

Polanowską bibliotekę odwiedziło sześć grup przedszkolnych z Przedszkola
Gminnego w Polanowie.
Bibliotekarki przygotowały
dla dzieci przedstawienie

kukiełkowe pt. „Baśniowy bują. Cały ambaras rozwią- zainteresowaniem obejrzeli
ambaras”(autor Dorota Dan- zała wróżka Fantazja, która również podopieczni
ze
kowska). Bajka opowiadała stwierdziła, że baśnie mają Środowiskowego Domu Sao tym jak zła Baba Jaga po- w sobie coś magicznego, co mopomocy „Oaza” w Krąstanowiła zmienić treść bajki sprawia, że świat staje się gu, którzy odwiedzili naszą
o Jasiu i Małgosi, sądząc, że lepszy.
bibliotekę
Tekst BPMiG
Fot. BPMiG
dzieci dzisiaj ich nie potrze- Przedstawienie z wielkim

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia były okazją, aby Filia
biblioteczna i szkoła podstawowa w Bukowie przygotowały wiele
atrakcji dla dzieci klas młodszych. W tym dniu najważniejszymi gośćmi były pluszowe misie, przyniesione przez dzieci, które między
innymi wysłuchały opowieści o historii pluszowego misia, wykazywały się wiedzą o misiach z bajek i prawdziwych niedźwiedziach,
brały udział w zabawach muzycznych i sportowych. Nie zabrakło
głośnego czytania fragmentów książek, których bohaterami są
sympatyczne misie.
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Sowinko z pucharem burmistrza

Uczestnicy turnieju
Ekipa sołectwa Sowinko
wygrała Turniej Sołectw
Gminy Polanów o Puchar
Burmistrza. W zawodach
zorganizowanych, w sali
widowiskowej przy polanowskim gimnazjum, wzięły udział sołectwa: Bukowo,
Dadzewo, Jacinki, Nacław,
Rosocha, Rzeczyca Wielka,
Świerczyna i Sowinko. W
finale zagrały drużyny z Bukowa i Sowinka. Po zaciętej
i pełnej emocjonujących
momentów, walce tytuł najlepszej drużyny piłkarskiej
gminy Polanów uzyskało
sołectwo Sowinko.
Gratulujemy.

Nagrody wręczali: Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, Dariusz Kalinowski,
wicestarosta koszaliński i Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa

IV liga Piłki Nożnej

Badminton

Bardzo dobry występ w Sulęcinie

Od lewej: Filip Morawski, Kacper Pyter, Wojtek Lebioda, Wiktoria Zblewska, Weronika Szatkiewicz i Wiktoria Rajkowska po dekoracji o „Mistrzostwo Ziemi Sulęcińskiej.

37 zawodniczek i zawodników z różnych stron kraju
wzięło udział w Ogólnopolskim Turnieju: Juniorów
Młodszych i Młodszych o
Mistrzostwo Ziemi Sulęcińskiej w Badmintona.

Zorganizowano go w Sulęcinie w hali tamtejszego Liceum
Ogólnokształcącego.
Turniej rozegrano systemem
grupowo pucharowym. Stał on

Fragment jednego z meczy

na dobrym poziomie.
ZKB „Maced” Polanów był
reprezentowany tylko w młodzikach młodszych przez: Wiktorię Zblewską, Weronikę Szatkiewicz, Wiktorię Rajkowską,
Wojciecha Lebioda, Kacpra Pyter i Filipa Morawskiego.
W grach pojedynczych najlepiej zaprezentował się Wojtek
Lebioda zajmując III – miejsce,
po wygraniu grupy gdzie Wojtek kolejno wygrał z Erykiem

Marczakiem LUKS „Krokus”
Góralice 21:6 i 21:7 następnie
pokonał Marcina Markowskiego KS „Stal” Silęcin 21:3 i 21:8
w półfinale Wojtek nie sprostał
Kajetanowi Baranowskiemu z
ABRM Warszawa przegrywając 8:21, 21:13 i 17:21 zajmując
tym samym III miejsce.
Filip i Kacper nie wygrali w
grupie żadnej gry i zajęli odpowiednio IX i XIII miejsca.
Nasze zawodniczki spisały się

7 miejsce po
rundzie jesiennej

trochę lepiej od swoich kolegów klubowych Kacpra i Filipa i zajęły drugie miejsca w
swoich grupach, plasując się na
miejscach od V do VIII.
Wiktoria Zblewska w grupie w
pierwszej grze pokonała Antoninę Cybulka z Puszczykowa
21:16, 19:21 i 21:15 w drugiej
grze przegrała z Dominiką Szumiło LUKS „Krokus” Góralice
13:21, 21:14 i 12:21,
Weronika Szatkiewicz w pierwszej grze grupowej pokonała
Milenę Gierońską KS „Stal”
Sulęcin 21:10 i 21:10 w drugiej
grze przegrała z Martyną Ziętek
LUKS „Krokus” Góralice 7:21
i 14:21.
Właśnie Gryfici zdobywają bramkę w meczu z Olimpem Gościno
Ostatnia z naszych zawodniczek
Do
11 marca 2017 r. pau- Cztery ostatnie jesienne meWiktoria Rajkowska w pierwszej grze grupowej wygrała z zowali będą, w IV lidze za- cze to dwa remisy i dwie
Zuzanną Biel LUKS „Krokus” chodniopomorskiej, piłka- wygrane: najpierw remis na
Góralice 21:17 i 21:15 i w druwłasnym boisku z Osadnirze Gryfa Polanów.
giej grze przegrała z Aleksankiem Myślibórz (2:2), poTego
dnia
rozegrają
pierwdrą Cieplak KS „Stal” Sulęcin
tem
wygrana w Drawsku
szy
mecz
rundy
wiosennej
21:19, 18:21 i 10:21.
W grach podwójnych najlepiej na boisku Astry Ustronie Pomorskim (4:0) z tamtejszą
spisała się para deblowa We- Morskie. Po rundzie jesien- Drawą, zwycięstwo u siebie
ronika Szatkiewicz – Wiktoria
nej i doskonałym finiszy nad Olimpem Gościno (2:0)
Zblewska zajmując II miejsce
w
ostatnich meczach Gryf i w ostatnim meczu jesieni
na czwartym miejscu uplasował
zajmuje
bezpieczne, 7 miej- - remis z Iną w Goleniowie
się debel Wojciech Lebioda –
Kacper Pyter i na V – miejscu sce w tabeli z dorobkiem 27 (3:3). Gratulujemy i zyczyuplasował się mikst Wiktoria punktów i dodatnim bilan- my aby tak było też wiosną.
Rajkowska – Filip Morawski.

sem bramkowym 26-25.
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