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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Przeżyli z sobą wiele lat

Sześciu parom z terenu gminy Polanów, Prezydent RP przyznał medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Podczas uroczystości w POKiS-ie, wręczył je Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Uroczystość uświetnili również członkowie rodzin i przyjaciele Jubilatów. Był szampan,
drobne upominki oraz muzyka w wykonaniu zespołu „Sylwia i Wiesław”. W uroczystości wziął
również udział Józef Wilk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie.
Stoją od lewej: Burmistrz Polanowa - Grzegorz Lipski, Państwo Jerzy i Ewa Dworakowscy,
Państwo Jadwiga i Bogdan Makowscy, Państwo Elżbieta i Stanisław Żakowie (pomiędzy nimi
– Kierownik USC w Polanowie, Aleksandra Ostrowska-Chwastek), Państwo Natalia i Marian
Skrzydłowie, Państwo Teresa i Jan Gumkowscy, Państwo Genowefa i Czesław Rajcowie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie - Józef Wilk.
Czytaj str 2

Polanów

Pod dachami Paryża

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Polanów
pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
przyjemnego wypoczynku w rodzinnym gronie,
optymizmu, energii, nadziei oraz zdrowia.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem
zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Józef Wilk

Czytaj str 2

Burmistrz
Polanowa
Grzegorz Lipski
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: luty 2016

Przeżyli z sobą wiele lat

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: luty 2016

Rodzina 500+

zadanie w zakresie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizuje
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie
z siedzibą przy ul. Wolności 7.
nia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to
ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o
ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W
przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia
wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej,
chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym
przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do
ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

II. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00
zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. Prawo
do świadczenia wychowawczego nabywa się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj.: od 1 kwietnia 2016r. W przypadku wniosku złożonego w miesiącach maj-czerwiec br. wypłata świadczenia
nastąpi z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.

Ewa i Jerzy
Dworakowscy
Państwo Ewa i Jerzy Dworakowscy pobrali się 7 marca
1964 r. w Kawczu.
Pani Ewa wraz z rodzicami
w Przytocku, dokąd autostopem przyjechał wraz z kolegami Pan Jerzy. W związku
z tym, że poznał wspaniałą
dziewczynę, postanowił zostać i podjął pracę w tamtejszym PGR. Następnie odbył
zasadniczą służbę wojskową
i przedłużył ją aby zakończyć w 1964 r. jako podoficer. W tym też roku, Pani
Ewa w wieku 21 lat, a Pan
Jerzy – 23 lat pobrali się.
Pani Ewa przez 52 lata pracowała w aptece w Miastku.
Pan Jerzy podejmował pracę
w różnych zakładach pracy ( PGR, WSWT, Fabryce
Odzieży Skórzanej w Miastku, Garbarni w Kępicach,
GS Kępice oraz w Hucie
Katowice). W 1978 r. państwo Dworakowscy otrzymali mieszkanie w Rzeczycy
Wielkiej, gdzie w PGR Pan
Jerzy pracował aż do emerytury. Pracując Pan Jerzy grał
również w piłkę nożną – w
latach 1964-1972 w Starcie
Miastko oraz później w LZS
Miastko.
Pani Ewa godziła pracę w
aptece z prowadzeniem
domu i wychowaniem dzieci,
albowiem Państwo Dworakowscy mają 4 dzieci – córkę Aleksandrę oraz 3 synów
– Włodzimierza, Przemysława i Karola. Doczekali się 3
wnuczek (Patrycji, Weroniki
i Lenki) oraz 7 wnuków.
Pan Jerzy jest bardzo aktywnym emerytem – jest
sołtysem sołectwa Rzeczyca Wielka, działa również
w stowarzyszeniu Rodzina
Katyńska w Koszalinie.
Jadwiga i Bogdan
Makowscy
Państwo Jadwiga i Bogdan
Makowscy pobrali się 10
października 1964 roku w

wie, gdzie Pan Jan pracował czasie w Komorowie.
jako traktorzysta, a Pani Te- Pan Czesław urodził się w
Węgleszynie, powiecie jęresa prowadziła dom.
Państwo Gumkowscy mają drzejowskim. W 1949 roku
jednego syna i doczekali się przyjechał wraz z rodzicami
do PGR w Komorowie. W
jednego wnuka.
1950 r. podjął tam pracę. W
latach 1955 – 1957 odbył
Genowefa i Czesław
służbę wojskową i ponownie
Rajca
Państwo Genowefa i Cze- podjął pracę w tym gosposław Rajcowie pobrali się w darstwie. Pracując Pan CzeLejkowie 22 grudnia 1965 r. sław ukończył technikum
Natalia i Marian
Pani Genowefa urodziła się rolnicze. Aż do przejścia
Skrzydło
Państwo Natalia i Marian w Kępie, powiecie sando- na emeryturę w 1990 roku
Skrzydło pobrali się 21 mierskim. Tam się wycho- pracował jako zootechnik
sierpnia 1965 roku w Pola- wała i dorastała. W 1960 r. w gospodarstwie hodowli
ukończyła technikum rolni- zwierząt w Bożenicach. W
nowie.
Pani Natalia urodziła się w cze w Tarnobrzegu i dostała latach 60-tych prowadził
Jędrzejowie. Jako dziecko nakaz pracy w Wojewódz- świetlicę wiejską oraz twoprzyjechała wraz z rodzi- kiej Stacji Oceny Zwierząt rzył OSP w Komorowie.
cami do Polanowa. Tutaj w Koszalinie, jako technik Pani Genowefa i Pan Czesię wychowała, chodziła do oceny zwierząt, którym była sław poznali się na początku
szkoły oraz pracowała wraz do 1966 r. Mieszkała w tym lat 60-tych. Pobrali się po
z rodzicami w ich gospodarstwie rolnym. Pan Marian Polanów
pochodzi z Rudy Śląskiej. W
okolicach Polanowa znalazł
się przypadkowo – będąc w
wojsku (w 1964 r.) przyjechał wraz ze swoją jednostką do PGR w Nacławiu do
pomocy przy wykopkach.
Na jednej z zabaw organizowanych w Polanowie poznał
Panią Natalię. Po zakończeElżbieta i Stanisław
niu służby wojskowej Pan
Żak
Bogdan wrócił do Polanowa,
Państwo Elżbieta i Stanisław gdzie podjął pracę w cegielŻakowie pobrali się 17 grud- ni. Latem 1965 roku odbył
nia 1964 r. w Polanowie.
się ślub.
Pani Elżbieta przyjechała Oboje Państwo aż do emepo wojnie wraz z rodzicami rytury prowadzili własne
do Polanowa. W 1957 roku gospodarstwo rolne.
przeprowadzili się do Roso- Mają 2 córki i doczekali się
chy, gdzie zaczęli prowadzić 2 wnucząt
gospodarstwo rolne.
Pan Stanisław urodził się
Teresa i Jan
i wychowywał w Rososze.
Gumkowscy
Przez cały czas pracował w Państwo Teresa i Jan Gumgospodarstwie rolnym, naj- kowscy pobrali się 18 grudpierw dziadków, a potem nia 1965 roku w Wałdowie.
własnym.
Państwo Gumkowscy po- Dużym wydarzeniem
nymi słuchaczami byli PoPaństwo Żak po kilku latach znali się latem 1965 roku w w Polanowie był koncert
lanowscy Seniorzy, którzy
znajomości postanowili się Łubnie na Kaszubach.
akordeonowy w wykonaw ten sposób wybrali się w
pobrać.
Pobrali się po 3 miesiącach niu Krzysztofa Kwapisiemuzyczną podróż z motyPani Elżbieta po ukończeniu znajomości.
wicza z Kołobrzegu.
wem przewodnim w postaci
szkoły aż do 1971 r. praco- Pan Jan pracował w Nadlefrancuskiej muzyki. Dźwięwała w Urzędzie Gminy w śnictwie jako pilarz. W 1972 Artysta wystapił w Bibliote- ki akordeonu, śmiech, dobry
Polanowie. Wówczas zaczę- roku zamieszkali w Dadze- ce Publicznej a jego głow- nastrój i zabawa towarzy-

Kawczu.
Pani Jadwiga pochodzi z
Zamościa. Tam się urodziła, wychowała i ukończyła
szkołę krawiecką, natomiast
Pan Bogdan przyjechał do
Rzeczycy w 1963 roku wraz
z rodzicami z Ogrodnik w
powiecie elbląskim. Pani
Jadwiga przyjechała w 1964
roku do Rzeczycy w odwiedziny do siostry i tutaj
Państwo Gumkowscy się
poznali. Po kilku miesiącach
znajomości postanowili się
pobrać.
Pan Bogdan pracował w
miejscowym PGR jako traktorzysta. Z biegiem lat na
świat przychodziły kolejne
dzieci, więc Pani Jadwiga
zajmowała się ich wychowaniem oraz prowadzeniem
domu.
W 1980 roku Pan Bogdan
został brygadzistą produkcji
roślinnej i pracował na tym
stanowisku aż do emerytury.
Pani Jadwiga i Pan Bogdan
mają 5 dzieci – 3 córki – Jolantę, Małgorzatę i Joannę
oraz 2 synów – Mariusza i
Rafała. Doczekali się 9 wnucząt.

ła się jej praca we własnym
gospodarstwie. Przez wiele
lat Pani Eżbieta była sołtysem sołectwa Rosocha.
Pani Elżbieta i Pan Stanisław po przepisaniu gospodarstwa synom przeszli na
emeryturę.
Mają 2 synów, doczekali się
1 wnuczki i 3 wnuków.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami.

III. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko należy przedstawić dokumenty potwierdzające
dochody z roku poprzedzającego okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

kilku latach znajomości – w
roku 1965. Ślub kościelny
wzięli w 1967 roku w Polanowie. Po urodzeniu dwóch
córek, Pani Genowefa zajęła się ich wychowaniem.
Do pracy powróciła w 1972
roku, pracując w świetlicy wiejskiej w Bożenicach.
W 1974 r. podjęła pracę
w POHZ Świerczyna, gospodarstwo w Bożenicach,
najpierw jako księgowa, a
później jako zootechnik.
Pracowała tam aż do roku
1992. Na emeryturę przeszła
w 1997 roku.
Państwo Rajcowie mają 2
córki i dochowali się trojga
wnucząt.
Jubilatom życzymy zdrowia!
Kierownik Urzędu Cywilnego
w Polanowie
Aleksandra Ostrowska-Chwastek

Pod dachami Paryża

IV. W przypadku nie ubiegania się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie dołącza się dokumentów
potwierdzających dochody członków rodziny.
V. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00
zł., a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności) dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200,00 zł.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017r.

po tym roku wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć:
dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez
członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany (w przypadku gdy dotyczy uzyskania w roku bazowym
tj.: 2014),
dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez
członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (w przypadku gdy dotyczy uzyskania
po roku bazowym tj.: 2015, 2016).

VI. Rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014 r.

VII. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016r. i kończy z dniem 30 września 2017r.

W przypadku utraty dochodu z roku bazowego tj.: 2014 lub po tym
roku wnioskodawca zobowiązany dostarczyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
W przypadku uzyskania dochodu w roku bazowym tj.: 2014 lub

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze od
miesiąca lipca 2016r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzecze-

Spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy Polanów
w sprawie programu Rodzina 500+

Gmina Polanów w celu zapewnienia sprawnej obsługi wdrożenia programu Rodzina
500+ organizuje w marcu 2016r. cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców miasta i
gminy Polanów. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami udzielą informacji dotyczących zasad funkcjonowania programu. W trakcie
spotkań zostaną również udostępnione formularze wniosków.
Harmonogram spotkań informacyjnych
w gminie Polanów

w dniu 10-03-2016r. (czwartek)
Rekowo godz. 16.00 -świetlica
Garbno godz. 17.15 - świetlica
Kościernica godz. 18.30- świetlica
w dniu 14-03-2016r. (poniedziałek)
Sowinko godz. 16.00 - świetlica
Krytno godz. 17.15 - świetlica
Bukowo godz. 18.30 - szkoła podstawowa
w dniu 15-03-2016r. (wtorek)
Gołogóra godz. 17.00 - świetlica
Żydowo godz. 18.30 - szkoła podstawowa

Tekst: BPMiG Polanów
Fot. A. Andrzejewski

w dniu 16-03-2016r. (środa)
Bożenice godz. 16.00 - świetlica
Krąg godz. 17.15 - Środowiskowy Dom Samopomocy
Rzeczyca Wielka godz. 18.30 - świetlica
w dniu 17-03-2016r. (czwartek)
Cetuń godz. 16.00 - świetlica Domu Pomocy Społecznej
Chocimino godz. 17.15 - świetlica
Polanów godz. 18.30 - Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu (sala widowiskowa)

VIII. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
5. na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).
IX. Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
w gminie Polanów
przyjmowane będą w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie
W okresie od 1 do 8 kwietnia 2016r. w celu zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców programu Rodzina 500+ uruchomione będą dodatkowe punkty przyjmowania wniosków, a M-GOPS w Polanowie wydłuża do 18.00 godziny urzędowania.
Dodatkowe punkty przyjmowania wniosków zlokalizowano w:
Biblioteka Publiczna MiG w Polanowie
w godz. od 8.00 do 18.00
Szkoła Podstawowa w Żydowie 		
w godz. od 14.00 do 17.00
Szkoła Podstawowa w Bukowie 		
w godz. od 14.00 do 16.30
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu w godz. od 14.00 do 17.00
Świetlica wiejska w Nacławiu 		
w godz. od 14.00 do 17.00
Świetlica wiejska w Jacinkach 		
w godz. od 14.00 do 17.00
Świetlica wiejska w Rzeczycy Wielkiej
w godz. od 14.00 do 17.00

w dniu 09-03-2016r. (środa)
Jacinki godz. 16.00 - świetlica
Dadzewo godz. 17.15 - kaplica
Nacław godz. 18.30- świetlica

szyły wszystkim uczestnikom spotkania. Uzupełnieniem koncertu była ciekawa
narracja – zapowiedzi, ciekawostki, komentarze.
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Informujemy, że w Gminie Polanów

I. Świadczenie wychowawcze przysługuje:
		
matce,
		
ojcu,
		
opiekunowi faktycznemu dziecka,
		
opiekunowi prawnemu dziecka.

Sześć par z terenu gminy Polanów obchodziło jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Poniżej kilka informacji o jubilatach.

www.polanow.pl

Straż Miejska przypomina!
Właściciele nieruchomości
zabudowanych lub inne
podmioty, które takimi
nieruchomościami władają,
mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym
wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Niedopełnienie obowiązku
wynikającego z powyższego
przepisu skutkuje popełnieniem
wykroczenia określonego w art.
64 Kodeksu Wykroczeń.
Prawidłowe
oznakowanie
posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla
usprawnienia działań wszyst-

kich podmiotów, dla których
dotarcie pod właściwy adres
jest niezwykle ważne dla ratowania życia i zdrowia, a także
zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli.
W związku z powyższym, mając na celu zmobilizowanie i
zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie
prawidłowego
oznakowania
apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o zastosowanie się do obowiązujących przepisów.
Podstawy prawne:
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub
inne podmioty uwidocznione w
ewidencji gruntów i budynków,

które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek
umieszczenia w widocznym
miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem
porządkowym w terminie 30
dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa
w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub placu,
a w miejscowościach bez ulic
lub placów albo posiadających
ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze
uchwały, mogą wprowadzić
obowiązek umieszczania na
tabliczce, o której mowa w ust.
1, nazwy miejscowości lub na-

zwy dzielnicy, osiedla, zespołu
urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym
umieszcza się również na ogrodzeniu.
Kodeks Wykroczeń
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem,
administratorem,
dozorcą lub użytkownikiem
nieruchomości, nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w
odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości,
podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany.
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Polanów

60. lecie debiutu literackiego Jerzego Żelaznego

Jerzy Żelazny ma wielu wiernych fanów. Po prawej: gratulacje składają władze Polanowa i powiatu koszalińskiego
Pierwsze utwory literackie, jakimi zadebiutował Jerzy Żelazny, nasz
lokalny pisarz ukazały
się w 1956 r. W tym roku
przypada 60 lecie jego
debiutu literackiego.

Z tej to okazji w polanow- czątkach swojej pisarskiej Pełen humoru, ale przede
skiej bibliotece odbyła się kariery i jej rozwoju. Te- wszystkim
życiowych
kameralna uroczystość z atr przy Stoliku „Verbum” prawd i przemyśleń spekudziałem władz samorządo- działający przy bibliotece takl, został gorąco przyjęty
wych i społeczności lokal- przedstawił sztukę autor- przez publiczność.
Tekst BPMiG
nej.
stwa Jerzego Żelaznego pt.
Fot. A. Andrzejewski
Pan Jerzy opowiedział o po- „Matylda, kurczak i inni”.

Żydowo

Polanów

Balowały Babcie, balowali i Dziadkowie Nabór

wniosków
usuwanie
na azbestu
w roku 2016

Sołectwo Żydowo i Szkoła Podstawowa w Żydowie zorganizowały "Bal Karnawałowy Babci i Dziadka".
Oczywiście, w wielopokoleniowej imprezie, wzięli udział także najmłodsi przez, co była ona szczególnie udana. fot. J. Kierkosz

Rzeczyca Wielka

Wzięły sprawy w swoje ręce

Kobiety z Rzeczycy Wielkiej postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zadbać o swoją sylwetkę wspólnie ćwicząc. Zajęcia są darmowe i odbywają się dwa razy w tygodniu. W ćwiczeniach uczestniczą zarówno dorośli, jak i dzieci. Miła atmosfera i duża dawka humoru gwarantowana. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Urząd Miejski w Polanowie
informuje mieszkańców,
posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z
płyt azbestowych (eternitu)
lub planujących demontaż
pokrycia dachowego w
bieżącym roku, iż mogą
ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z
utylizacją azbestu.
Dofinansowanie obejmuje
demontaż odbiór azbestu z
posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje dopłaty
do nowego pokrycia dachowego.
Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani
odbiorem azbestu (eternitu) w
2016 roku proszeni są o złożenie stosownych wniosków
w terminie do 31.03. 2016 r.
Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje można
uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanowie Referat Geodezji, Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ul. Wolności 4, 76010 Polanów pok. nr 14, tel.
(94) 34 80 783 bądź pobrać
ze strony internetowej.
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający własność/współwłasność
nieruchomości np. akt własności, wypis z rejestru gruntów.

Jerzy Żelazny. Pisarz.
Dziennikarz. Nauczyciel.
Przez kilka lat był redaktorem naczelnym lokalnego
miesięcznika „Echo Polanowskich Wzgórz”.
Urodził się w 1933 roku
we wsi Ciche koło Brodnicy, ale nie zna dobrze tych
okolic. Wprawdzie szkołę
podstawową ukończył w rodzinnej wsi, ale uczęszczał
do niej tylko trzy lata i trzy
miesiące. Potem było liceum pedagogiczne w Grudziądzu, krótki, trwający
niecałe dwa miesiące okres
pracy w szkole w Grudziądzu, jeden rok szkolny w
Szkole Podstawowej nr 3
w Słupsku, dwa miesiące
w ZNP i - dwa lata wojska
w Wałczu. Potem studiował
filologię polską na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W Człuchowie przez trzy
lata był kierownikiem Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej, a w
1963 roku przeniósł się do
Sławna. Tam najpierw był
kierownikiem Powiatowego Domu Kultury, a potem
- trzy i pół roku - kierownikiem Powiatowej Poradni
Pracy Kulturalno - Oświatowej.
W 1970 roku zamieszkał
w Polanowie. Dwadzieścia
lat prowadził tutejszy Dom
Kultury, dwa lata uczył,
trzy lata był niezależnym
dziennikarzem stale współpracującym z „Głosem Koszalińskim”.
W latach 1995 -2000 pracował w Urzędzie Miejskim
Polanowa, najpierw jako
inspektor, potem został dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty. Stamtąd w dwutysięcznym roku odszedł na
emeryturę.
Założyciel w 1998r. lokalnego miesięcznika „Echo
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Darłowo – Polanów

Sukcesy naszych tancerzy breakdance

Efektowny występ w darłowskiej hali
Polanowskich
Wzgórz”.
Autor powieści, opowiadań
opartych na codzienności ludzi zamieszkujących
małe miasteczka. Pierwsza
powieść Jerzego Żelaznego
- „Miasteczko pod wąsem” (
I nagroda w konkursie literackim Wydawnictwa Poznańskiego) ukazała się w
1986 roku. Drugą w kolejności była powieść zatytułowana „Taniec błaznów”.
Potem wydano następne - w
1988 roku „Zgubić cień” (I
nagroda w konkursie Wydawnictwa Morskiego) i
w 1996r. - „Wygnańcy
Ewy” (nagrodzona w takim
samym konkursie).
W 1998 roku, Biblioteka
Wojewódzka w Koszalinie
wydała zbiór opowiadań
autorstwa Jerzego Żelaznego „Szkoda lata”. Kolejny tom opowiadań pt.
„Ucieczka na kogucie”, ukazał się w 2004r. Następnie
w 2006r. Pan Jerzy Żelazny opracował zbiór legend
pt.: ”Duchy Polanowskich
Wzgórz”. W roku 2008
ukazały opowiadania pod
wspólnym tytułem „19 bułeczek”. Na benefis, 25 –lecia pracy twórczej , który
w 2010r. uroczyście obchodził Jerzy Żelazny, wydana
została książka pod tytułem
„Za wcześnie do nieba”.
W 2013 r. wydał współczesną powieść satyryczną
„Fatałaszki”. Ostatnio wydaną powieścią było „tango
we mgle”.
Przez ponad dekadę był
Prezesem Oddziału Związku Literatów Polskich w
Koszalinie.
Jerzy Żelazny został odznaczony przez Radę Miejską
w Polanowie medalem pamiątkowym „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Polanów”.
Został też uhonorowany
statuetką Gryfa Ziemi Polanowskiej.

www.polanow.pl

Doskonale wypadli
polanowscy tancerze, w Mistrzostwach
Pomorza Breakdance
zorganizowanych już
po raz szósty w Darłowie.

Chwila przerwy podczas mistrzostw w Darłowie

W turnieju wystartowało 78
uczestników z takich miejscowości jak: Włocławek, Szczecin, Koszalin, Szczecinek,
Chodzież, Maszewo, Darłowo,
Sławno, Polanów, Rzeczyca Wielka, Ustronie Morskie,
Stargard czy Postomino.

Pomimo dużej rywalizacji
nasi tancerze zajęli:
w kategorii do lat 16
chłopcy
I m-ce Maks JodkowskiSławno - Koszalin
II m-ce Dominik Nowakowski - Polanów

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA POLANOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów”
Na podstawie art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z
2013r, poz. 1235 ze. zm.)
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Polanów.
w terminie od 02.03.2016 r. do 23.03.2016 r.
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie, przy ul. Wolności 4, w pokoju nr 10
w godzinach pracy urzędu,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie pod adresem: www.
polanow.pl.
Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w wybranej formie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 23 marca 2016 roku:

* na piśmie na adres: Urząd Miejski w Polanowie, ul. Wolności 4, 76-010 Polanów.
* drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „wyłożenie PGN” na adres: um@polanow.eu

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz
przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest
Burmistrz Polanowa.
Burmistrz Polanowa
/-/Grzegorz Lipski

Gospodarstwa domowe biorące udział w projekcie

„Internet szansą Gminy Pol@nów”,

poniżej dane kontaktowe do operatora świadczącego usługę internetową
Infolinia operatora: (94) 72 11 110
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 08.00 – 22.00.

Zgłoszenia przyjmowane są również za pośrednic- twem e-mail: polanow@nordiskpolska.pl (należy
podać: imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz krótki opis problemu np.:
komputer zawiesza się podczas pracy;
drukarka nie pobiera papieru;
zasięg internetowy zanika).
Pracownik oddzwoni,
aby pomóc w rozwiązaniu problemu !

Co należy zgłaszać:
brak dostępu do sieci internetowej,
zanikający sygnał internetowy,
brak transferu danych,
pozostałe sprawy dot. usługi internetowej.

UWAGA! W momencie dokonywania telefonicznego zgłoszenia, należy posiadać bezpośredni dostęp do komputera, żeby pracownik
infolinii mógł rozwiązać problem!

SzanowniPaństwo,
dla szybkiego załatwienia sprawy, wszelkie kwestie dot. dostępu do sieci internetowej lub sprzętu
komputerowego należy zgłaszać na powyżej wskazane dane. Zachęcam Państwa do założenia indywidualnych adresów elektronicznych (e-mail), które ułatwią bezpośrednie zgłaszanie (np. problemów)
do operatora. Wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail nie generuje kosztów.
Poczta elektroniczna ułatwi również kontakt z pracownikiem koordynującym sprawę: j.siwiecka@
polanow.eu
PiotrGórniak
Zastępca burmistrza

III m-ce Miłek Kawalec Polanów
w kategorii do lat 12
dziewcząt
I m-ce Martyna Szafran Maszewo
II m-ce Wiktoria Rajkow-

ska - Polanów
III m-ce Oliwia Kij - Polanów
w kategorii open
dziewcząt
I m-ce Daria Sajdak Szczecinek

II m-ce Ola Worobiej - Darłowo
III m-ce Martyna Kij –
Polanów
Wszystkim uczestnikom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów tanecznych.
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Dwa certyfikaty
dla ZSP

Filharmonia w przedszkolu

Certyfikat Jakości Kształcenia
Języków oraz Certyfikat ukończenia programu profilaktyki
antynikotynowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”, ostatnim
czasie otrzymał Zespół Szkół
Publicznych w Polanowie.

Po raz kolejny przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Polanowie miały okazję uczestniczyć w koncercie pod patronatem Filharmonii Koszalińskiej. Dzieci mogły posłuchać melodii granej
na oboju, gitarze i akordeonie. Oprócz tego obejrzały baśń muzyczną pt. „Kot w butach”. Motywami przewodnimi bajki były: przyjaźń i wierność, które są cenniejsze od bogactwa. Tak jak
w klasycznej wersji baśni, uczciwość została nagrodzona, biedny zdobył bogactwo, a dobro zwyciężyło ze złem. Dzieci były zainteresowane losami głównego bohatera i z przyjemnością
oglądały przedstawienie. Najlepszym tego dowodem były uśmiechnięte buzie i gromkie brawa. Elżbieta Roman – Wrona

Polanów

Polanów

Znani w bajkach zakochani… Nie święci garnki lepią...

Po raz drugi w tym roku
szkolnym Przedszkole
Gminne w Polanowie odwiedził miłośnik książek.
Tym razem była to Pani Krystyna Byrzykowska, która
wiele lat spędziła w naszej
placówce, pracując jako wychowawca. Dziś powróciła w
progi dawnego miejsca pra-

cy, aby przeczytać dzieciom rany. Dodatkowo gość przywybraną przez siebie bajkę. gotował dla przedszkolaków
Pani Krysia wybrała zna- zabawy ruchowe oraz zagadny wszystkim utwór – baśń ki dotyczące treści bajki. Po
„Czerwony Kapturek”. Pomi- przeczytaniu i omówieniu
mo, że bajka, którą wybrała utworu, nasz gość tradycyjdawna nauczycielka różniła nie odcisnął swoją dłoń na
się od klasycznej wersji, to plakacie, który zostanie potak, jak w pierwowzorze, tu- wieszony w przedszkolnym
taj także dobro zwyciężyło kąciku miłośników książek.
ze złem, a wilk został ukaElżbieta Roman – Wrona

Ważne telefony

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

Przedszkolaki ze wszystkich
grup Przedszkola Gminnego
w Polanowie wzięły udział w
warsztatach ceramicznych
prowadzonych przez panią
Ewę Szewczyk.

ły okazję obejrzeć prace wyko- bardzo dużo radości, wszystkie
nane z gliny, dowiedziały się, maluchy z przejęciem ugniatały
jakim bogactwem naturalnym i modelowały swoje świeczniki,
jest glina, gdzie występuje oraz które następnie zostaną wysudo czego służy. Miały okazję szone i włożone do specjalnego
zobaczyć, w jaki sposób robi pieca, a w kwietniu dzieci posię i wypala gliniane przedmio- wrócą do pracowni, aby je piękZajęcia odbywały się w pracow- ty. Jednak głównym celem spo- nie pomalować. Gotowe prace
ni plastycznej Polanowskiego tkania było samodzielne wyko- będą mogły zabrać do domów.
Ośrodka Kultury i Sportu w nanie przez dzieci glinianego To były bardzo twórcze zajęcia.
Polanowie. Przedszkolaki mia- świecznika. Podczas pracy było
Elżbieta Roman – Wrona
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Pierwszy z wymienionych, został przyznany za skuteczne wykorzystanie innowacyjnego systemu optymalizacji słownictwa
Insta Ling. Szkoła brała udział
w V edycji programu. Insta Ling
jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Obecnie
w programie bierze udział ponad

www.polanow.pl
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Zajęcia z Profilaktyki Uzależnień Dla
Uczniów Gimnazjum

2100 nauczycieli, a regularnie
korzysta z niego 60000 uczniów
z całej Polski.
Pomysłodawcą programu profilaktyki antytytoniowej "Znajdź
właściwe rozwiązanie", był
Główny Inspektorat Sanitarny
oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna. Szkoła otrzymała Certyfikat ukończenia ogólnopolskiego programu. Przez ponad
5 lat trwania programu uczniowie i nauczyciele brali udział
w warsztatach, szkoleniach, akcjach profilaktycznych, tworzyli
prezentacje, robili zdjęcia i filmy
o tematyce antynikotynowej.

Uczniowie I i II klas gimnazjum w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
wzięli udział w spotkaniach na temat zdrowia,
zagrożeń i dopalaczy.

licjantki z Wydziału Prewencji - Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie,
podkomisarz
Magdalena
Marzec i starszy posterunkowy Agnieszka Hołda
oraz pracownik Powiatowej
Zajęcia poprowadziły po- Stacji Sanitarno-Epidemio-

logicznej w Koszalinie - i nowych zagrożeniach”.
Agnieszka Sobejko. Zajęcia Uczniowie mieli możliwość
realizowane były w ramach zapoznać się ze skutkami
Wojewódzkiego programu zażywania dopalaczy i inw zakresie używania sub- nych substancji psychoakstancji psychoaktywnych tywnych.
Autorzy: Zespół Wychowawczy
w tym nowych narkotyków,
ZSP Polanów
Foto: Paweł Poletajew
„Porozmawiajmy o zdrowiu

Polanów

Polanów

Noc Filmowa w ZSP

Teatr „Duet” w bibliotece

Tegoroczne ferie rozpoczęliśmy nocnym maratonem filmowym. W poniedziałek 1 lutego od godziny W ramach ferii polanowska biblioteka zaprosiła Teatr Duet z Krakowa, który przedstawił spektakl
18. oglądaliśmy filmy, które wcześniej zdobyły największą ilość głosów w rankingu przeprowadzonym „Przygody Małpki Miki-Fiki”. Z zaproszenia mogły skorzystać wszystkie dzieci do lat 13. Uczestnicy z
przez Kacpra Kwaśnego(kl. IIIb). W sumie udało się zobaczyć 7 filmów reprezentujących różne gatunki wielką radością oglądali przygody małpki i jej afrykańskich przyjaciół. Mieli okazję towarzyszyć małpce
- od komedii, poprzez sensację , dramat do horroru. Seanse zakończyły się o 6 rano, a my - zmęczeni, podczas lekcji w szkole, podróży statkiem, misji ratowania lwa. Nie zabrakło nawet przejażdżki na słoniu. Zabawa była wyśmienita! Tekst: BPMiG Fot: BPMiG
ciut niewyspani, ale zadowoleni - wróciliśmy do wygodnych łóżek. Dorota Szafoni

Gmina Polanów

I po Feriach 2016...

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Polanowie
informuje, że zapisy dzieci do przedszkola odbywają się w dniach od 8 marca do 25 marca 2016r.

1. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice składają deklarację
dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.
2. Dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne przyjmowane są poza wszelkimi kryteriami.
3. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać w biurze przedszkola lub ze strony internetowej placówki:
www.przedszkole-polanow.home.pl
4. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz inne wymagane dokumenty należy składać w biurze przedszkola.
5. Regulamin rekrutacji dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

Dyrektor

Wiele działo się w czasie ferii w polanowskich bibliotekach. Między innymi zaprosiły one dzieci na zajęcia edukacyjne i czytelnicze. Był też Teatr Duet z Krakowa, którego spektakle nie
tylko bawiły ale też i uczyły. W filiach bibliotecznych w Żydowie, Bukowie i Nacławiu dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, korzystały z dostępnych gier planszowych, uczyły się jak
bezpiecznie korzystać z Internetu oraz poznały ciekawe strony z grami edukacyjnymi (krzyżówki, układanie na ekranie, matematyczne zoo). Wiele radości, sprawiły im zajęcia kulinarne,
podczas których mogły wykazać się swoją pomysłowością i wyobraźnią robiąc przepyszne gofry, sałatki owocowe i koreczki imprezowe. BPMiG
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Polanów

Festiwal sportu MOW

W sobotę 27.02.2016 r., na
hali widowiskowo - sportowej gościliśmy siedem
zespołów z zaprzyjaźnionych placówek opiekuńczo-wychowawczych
na cyklicznym festiwalu
sportu i rekreacji.

Tym razem dojechali do nas
wychowankowie z MOW
Rewal, MOW Podborsko,
MOW Rzepczyno, Wioski
Dziecięcej z Karlina, Placówki
Wielofunkcyjnej
ze Świdwina i ze Sławna
oraz nasi wychowankowie

podzieleni na dwa zespoły Polanów I i Polanów II.
Wszystkie zespoły wystawiły swoich reprezentantów
w każdej przeprowadzonej
konkurencji. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, puchary i

Badminton

Dobre wyniki w Miastku

W Miastku odbył się Ogólnopolski Turniej: Juniorów Młodszych,
Młodzików, Młodzików Młodszych, Żaków i Krasnali w Badmintona o „Puchar Firmy ExPro”.
W turnieju udział wzięło 73 zawodniczek i zawodników z 10
klubów.
ZKB „Maced” Polanów reprezentowali: Monika Barańska,
Michalina Prendecka, Oliwia
Reichel, Hubert Sznyter, Maciej
Kruszyński, Amelia Gryguła, Filip Prendecki, Wojciech Lebioda,
Wiktoria Zblewska, Kacper Pyter,
Jakub Domagała, Mateusz Mentel, Krystian Morawski, Wiktoria
Rajkowska, Klaudia Domowicz i
Filip Morawski.
Wszyscy walczyli dzielnie, niektórym zabrakło szczęścia, innym
kondycji lub koncentracji. Wyniki
są dobre, ale do poprawy jest sporo elementów gry.
Wyniki naszych zawodników
Juniorzy młodsi:
- gra pojedyncza juniorek
młodszych: V – miejsce Monika
Barańska.
Młodziki:
- gra pojedyncza młodziczek: III –

miejsce Michalina Prendecka, VII
– miejsce Oliwia Reichel,
- gra pojedyncza młodzików: III
– miejsce Maciej Kruszyński, V –
miejsce Hubert Sznyter,
- gra podwójna młodziczek: II –
miejsce M. Prendecka – Joanna
Kosarzycka MKB „Lednik”
Miastko,
- gra podwójna młodzików: II –
miejsce M. Kruszyński – Hubert
Sznyter,
- gra mieszana młodzików:
I – miejsce M. Kruszyński –
Agnieszka Bartosz MLKS Solec
Kujawski, II – miejsce - H. Sznyter – O. Reichel.

– Kasper Jereczek MKB „Lednik”
Miastko, II –
miejsce W. Lebioda – Błażej Lange MKB „Lednik” Miastko,
- gra mieszana młodzików młodszych: II – miejsce F. Prendecki
– A. Gryguła.

Młodziki młodsi:
- gra pojedyncza młodziczek
młodszych: II – miejsce Amelia
Gryguła,
- gra pojedyncza młodzików
młodszych: II – miejsce Filip
Prendecki, VII – miejsce Wojciech Lebioda,
- gra podwójna młodziczek młodszych: I – miejsce A. Gryguła
– Natalia Maciupa MKB „Lednik”
Miastko,
- gra podwójna młodzików młodszych: I – miejsce F. Prendecki

Krasnale:
- gra pojedyncza dziewcząt: I –
miejsce zł. medal Wiktoria Rajkowska, III – miejsce br. medal
Klaudia Domowicz, - gra pojedyncza chłopców: III – miejsce br.
medal Filip Morawski
W grupach juniorów młodszych,
młodzikach i młodzikach młodszych za pierwsze miejsca zwycięzcy otrzymali puchary, natomiast w kategoriach żaków i
krasnali przyznawano medale za
pierwsze trzy miejsca.

Żaki:
- dziewczyny: III – miejsce br. medal Wiktoria Zblewska w środku,
- chłopcy: II – miejsce sr. medal
Kacper Pyter, III – miejsce br.
medal Jakub Domagała, V – miejsce Mateusz
Mentel, VII – miejsce Krystian
Morawski.

Zapraszamy na
X Drużynowy Turniej Szachowy
o Puchar Starosty Koszalińskiego

Turniej odbędzie się 19 III 2016 r. (sobota)
w godz. 10.00 – 14.00
w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie
Ul. Gradowe Wzgórze 5
Patronat:
Starosta Koszaliński
Burmistrz Polanowa
Bank Spółdzielczy w Sławnie Oddział w Polanowie
Zachodniopomorska Izba Rolnicza

nagrody rzeczowe, które ną okazali się zawodnicy kalorie w naszej stołówce
wręczali
przedstawiciele z Rewala. Na zakończenie spożywając smaczny obiad.
starostwa powiatowego w Dyrektor Andrzej Walesiak Przed zawodami mieliśmy
Koszalinie i władz miejskich podziękował
wszystkim okazję obejrzeć występ zePolanowa. Wyniki poszcze- za udział i zaprosił ponow- społu TOP TOYS z Koszagólnych konkurencji można nie na przyszły rok. Po tak lina.
zobaczyć zamieszczone są dużym wysiłku zawodnicy
w tabeli. Najlepszą druży- i opiekunowie uzupełnili

ZSP w Lidze Strzeleckiej
27 stycznia 2016 roku
uczniowie liceum przy ZPS
w Polanowie przystąpili do
Ligi Strzeleckiej organizowanej przez Ligę Obrony
Kraju w Koszalinie.

szula Wastowska, Mariola Ligii Strzeleckiej przystąpiło
Byrzykowska, Agata Cieśla, wiele szkół z Koszalina i poa także trzech uczniów: Da- wiatu. Raz w miesiącu będą
wid Durek, Dawid Serafin i odbywały się punktowane
Adrian Kaszubowski, zosta- strzelania i w czerwcu po
ła wytypowana wśród tych, zsumowaniu wyników zostaktórzy osiągali najlepsze ną wyłonieni zwycięzcy. ŻyDrużyna, w skład której wyniki na ćwiczeniach na czymy osiągnięcia sukcesu.
wchodzą trzy uczennice: Ur- strzelnicy w Bobolicach. Do

KONKURS ŚWIĄTECZNY
„TRADYCJE WIELKANOCNE”
Organizator:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4, 76-010 Polanów
tel. 094 31 88 229/374
www.pokis.polanow.pl
Cele konkursu:
• kultywowanie tradycji świąt Wielkanocnych,
• rozwijanie zdolności twórczych,
• kształtowanie wyobraźni i kreatywności.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych gminy Polanów.
REGULAMIN
1. Przyjmowane będą prace w kategoriach plastycznych:
- palma wielkanocna
- pisanka
- stroik świąteczny wykonany w dowolnej formie (ozdoba na okno, drzwi, stół).
2. Konkurs rozegrany będzie w następujących kategoriach wiekowych:
- szkoła podstawowa kl. I-III
- szkoła podstawowa kl. IV-VI
- gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
3. Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac w każdej kategorii plastycznej. Nie będą oceniane prace
zespołowe.
4. Kryteria oceny prac:
- walory artystyczne,
- dobór materiałów,
- estetyka wykonania,
- samodzielność wykonanych prac.
5. Prace powinny być opisane w następujący sposób:
- imię i nazwisko autora,
- kategoria wiekowa,
- adres szkoły lub placówki delegującej,
- imię i nazwisko opiekuna.
6. Prace należy przesłać lub złożyć osobiście w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu do dnia 14.03.2016r.
7. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, nagrody zostaną przyznane dla trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii wiekowej.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji prac z podaniem nazwisk ich autorów.
Prace zostaną wyeksponowane podczas IV Jarmarku Wielkanocnego w Polanowie, który odbędzie się
dnia 19.03.2016 r.
9. Ostateczna interpretacja konkursu należy do Organizatora.

Nagrody:

Puchar Starosty Koszalińskiego dla najlepszej drużyny zawodów, Statuetki ZIR dla
najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych: do lat 12 (SP), do lat 18,
dorosłych. Medale dla drużyn z za miejsca I – III, dyplomy dla drużyn do miejsca VI.
Nagrody rzeczowe ufundowane przez BS w Sławnie – Oddział w Polanowie oraz
przez Gminę Polanów - wyłożone na stoliku nagród, zawodnicy wybierają zgodnie z
kolejnością uzyskanych wyników indywidualnych (z uwzględnieniem kategorii
wiekowych . Każdy zawodnik wybiera tylko jedną nagrodę.

Zapisy u p. G. Wolnego
e-mail: grzewo22@gmail.com, tel.: 503100784
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” przy Zespole Szkół Publicznych w Polanowie
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