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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Budżet Obywatelski 2017

Takie miejsce możesz mieć też u Siebie!

Burmistrz Polanowa
zaprasza Mieszkańców miasta i gminy Polanów

do zgłaszania projektów (zadań) przewidzianych do realizacji w ramach konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Polanowie w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. Pula środków przeznaczona na realizację zgłoszonych i wybranych w drodze konsultacji społecznych projektów wynosi łącznie 100.000 zł, z następującym podziałem:
Projekty realizowane na terenie miasta Polanowa:
a) Duże projekty - 30.000 zł
b) Małe projekty –10.000 zł
Projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
a) Duże Projekty - 50.000 zł
b) Małe Projekty - 10.000 zł
Prawo zgłaszania projektów (zadań ) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na
2017r. mają mieszkańcy miasta i gminy Polanów, których projekt zostanie zgłoszony na
odpowiednim formularzu oraz zostanie poparty podpisami 15 mieszkańców miasta i gminy
Polanów.
Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) nie może przekroczyć:

Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów będzie
wybór projektów zgłoszonych i przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
Konsultacje będą prowadzone w formie wypełnienia imiennej interaktywnej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.budzet.polanow.pl. Formularz interaktywnej
ankiety stanowić będzie karta do głosowania w kategorii miasto/gmina na projekty do
realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Szczegółowe zasady budżetu Obywatelskiego określa Zarządzenie nr 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
wraz załącznikami:
Załącznik nr 1 - Harmonogram czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji
1) w kategorii miasto - projekty realizowane na terenie miasta Polanowa:
społecznych z mieszkańcami miasta i gminy Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego
a) kwoty 15.000 zł na duże projekty;
na 2017 rok
b) kwoty 10.000 zł na małe projekty;
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszenia projektu (zadania) do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2017r.
2) w kategorii gmina - projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
Załącznik nr 3 - Wzór Interaktywnej Karty do głosowania
a) kwoty 20.000 zł na duże projekty;
Serdecznie zapraszam!
b) kwoty 10.000 zł na małe projekty;
Grzegorz Lipski
Franciszkanie ze Świętej 								
Burmistrz Polanowa
Góry Polanowskiej oraz 							

Komitet Organizacyjny

Gmina Polanów

Umowy podpisane

Polanów
zapraszają
na:

Polanów

Strażackie święto

Z życia gminnego przedszkola

Pielgrzymkę Ormian na
Świętą Górę Polanowską
4 czerwca 2016 r.
godz. 11.00
II Odpust Kaszubski
na Świętej Górze
Polanowskiej
18 czerwca 2016 r.
godz. 11.00
(zbiórka przy figurze Świętego Ottona)

Czytaj str 3

Czytaj str 4

Czytaj str 7
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O finansach bez tajemnic

Dla pięćdziesięciu pięćdziesięciolatków z gminy
Polanów posługiwanie
się nowoczesnymi technologiami w domowych
finansach oraz bankach
i sklepach nie będzie już
tajemnicą.

bliczna Miasta i Gminny w
Polanowie realizuje projekt
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
„O Finansach w Bibliotece
– IV edycja”. Projekt realizowany jest z Narodowym
Bankiem Polskim. Polega
on na prowadzeniu edukacji
Od marca Biblioteka Pu- ekonomicznej osób w wieku

50+ w bibliotekach publicznych.
Ogółem w projekcie uczestniczy 98 bibliotek gminnych
z 15 województw wybranych w otwartym konkursie.
Projekt ma na celu: wzrost
wiedzy ekonomicznej i
zwiększenie umiejętności
korzystania z nowoczesnych

Postaraj się

Góra Warblewska

o Stypendium Pomostowe

produktów i usług finanso- dniu na dwugodzinnych zawych przy wykorzystaniu jęciach, na których uczą
nowych technologii osób po się między innymi: zakła50 roku życia – zamieszka- dania kont i dokonywania
łych na terenach wiejskich i przelewów przez Internet,
w małych miejscowościach. bezpiecznego korzystania
W projekcie uczestniczą 3 z kart i bankomatów, jak
grupy (2 w Polanowie i 1 w zarządzać domowymi finanNacławiu), razem 40 osób. sami i racjonalnie planować
Spotykają się raz w tygo- wydatki i jak bezpiecznie

Było bardzo groźnie

O stypendia na starsze lata studiów
mogą się ubiegać stypendyści pomostowi (studenci,
którzy byli uczestnikami Programu Stypendiów Pomostowych na I roku), osiągający bardzo dobre wyniki
w nauce i spełniający pozostałe warunki określone w
regulaminach poszczególnych projektów stypendialnych.
Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Polanów

Kwietniowa
sesja

Jednym z głównych punktów odbytej w kwietniu
Sesji Rady Miejskiej w Polanowie, była prezentacja
Agencji Promocji Inwestycji
sp. z o.o. dotycząca zmiany
Studium Uwarunkowań i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy dla inwestycji
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Zmiana
obejmowała wyznaczenie
przez obszar gminy Polanów
przebiegu trasy linii elektroenergetycznych 110 i 400
kV Żydowo – Słupsk.

O stypendia na I rok studiów mogą ubiegać
się maturzyści, którzy:
* zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów
magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym, na akademicką uczelnię publiczną
w Polsce,
* pochodzą ze wsi lub miast do 20 tysięcy mieszkańców,
* pochodzą z rodzin o niskich dochodach,
* osiągają dobre wyniki w nauce,

Gmina Polanów

Nowy konkurs
Aż dziesięć jednostek
straży pożarnej walczyło
z groźnym pożarem, który
wybuchł na Górze Warblewskiej, w bezpośredniej
bliskości Polanowa. Istniało realne niebezpieczeństwo,
że ogień przeniesie się na
zabudowania miejskie.
Na szczęście, zapobiegła
temu, szybka akcja strażaków,
wspieranych przez samolot
zrzucający wodę. Pierwszy
sygnał o pożarze został odebrany o godzinie 7.24. Paliła
się ściółka, ale na szczęście
ogień nie przeniósł się na
drzewostan. Gaśniczą akcję
bardzo utrudniał pagórkowaty teren – stąd konieczność
użycia samolotu. Ostatecznie
w akcję zostało zaangażowane 10 jednostek straży pożar-

Od 01.06.2016r. do 31.08
2016r. potrwa konkurs na
„Najładniejszy przystanek
autobusowy”.
Jego organizatorem jest
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. O szczegółach konkursu można dowiedzieć się w POKiS-ie.

Polanów
fot. A. Andrzejewski

a ponadto spełniają jeden z poniższych warunków:
pochodzą z rodzin pracowników byłych PGR (segment IA) lub
byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej (segment
IB)lub
pochodzą z rodzin zastępczych lub państwowych
domów dziecka (segment IC)
lub
mają rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie (segment II).
Szczegółowe warunki udziału w programie zawarte
są na podstronie Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok oraz w regulaminach.

robić zakupy przez Internet.
Kurs prowadzony jest przez
bibliotekarzy polanowskiej
biblioteki: Darię Kowalik i
Romana Giłkę.
Kursantów podczas zajęć
odwiedziła redaktor Radia
Koszalin, która przeprowadziła z nimi wywiad. BPMiG

nej z PSP oraz OSP z okolicy. Apel Nadleśnictwa Polanów:
Już przed godziną 11 sytu- - szukamy sprawcy pożaru,
acja została opanowana, ale
bo nie mamy wątpliwości,
dogaszanie trwało jeszcze że to było podpalenie. Bęwiele godzin. Pożar znisz- dziemy wdzięczni za każczył kilka hektarach lasu. dy sygnał, który pozwoli
Nie znane są jeszcze szacun- dotrzeć do tego, który podki strat. Leśnicy twierdzą, że łożył ogień w lesie!
to było podpalenie.

Szukają
dzierżawcy

Zakład Usług Komunalnych
ogłosił przetarg na dzierżawę i obsługę kotłowni zakładowej przy ulicy Stawnej
i kotłowni osiedlowej przy
ul. Młyńskiej. Zakres zamówienia obejmuje także
świadczenie dostawy energii
cieplnej na potrzeby odbiorców podłączonych do tych
kotłowni. Oferenci mogą się
zgłaszać do 31 maja.
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Nasze rozmowy

Szykują się nowe inwestycje

Żydowo
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Finisz drogowych prac

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa

- W inwestycjach polanowski
samorząd tempa nie zwalnia...
- W tym roku czeka nas wiele

pracy. Planujemy szereg inwe- nujemy też wykonać drogi: w - W tym roku, w gminie Postycji drogowych i infrastruk- Jacinkach, w końcówce ulicy lanów wykonujemy lub rozwykonywanie
turalnych. Z tych pierwszych Partyzanckiej wraz z chodni- poczniemy
wykonany będzie remont dro- kiem do stadionu. Wszystkie wielu innych zadań. Aktualnie
gi gminnej w Bożenicy (na te roboty wykonamy z wła- powstaje sieć wodno-kanaliodcinku od drogi powiatowej snych środków. Ponadto kilka zacyjna na Świerczewie, gdzie
do świetlicy), podobnie w Ży- dni temu rozstrzygnięto prze- sprzedajemy wiele nowych
dowie zrobimy drogę gmin- targ na tzw. schetynówkę od działek. Budowana jest studną przebiegającą od strony Jacinek do Świerczyny. W tym nia głębinowa w Wieliniu. Pla- Trwa remont drogi w Żydowie. Położono już warstwę asfaltu. Został też
obecnie remontowanej drogi przypadku 50 procent kosztów nujemy też przełożenie części wykonany chodnik i postawiono nowe lampy. Demontaż starej linii energepowiatowej przez drogę wo- pokryje budżet państwa, a po dachu na budynku szkoły w tycznej i przełączenie odbiorców nastąpi pod koniec maja. Cała wartość
jewódzką w kierunku cmen- 25 procent samorządy gminy i Żydowie, remont drogi w ob- inwestycji to kwota 3miliony złotych.
pomysł, na aktywizację lotarza. Remontu doczeka się powiatu.
rębie szkoły w Bukowie oraz gminnego.
Wszystkie wymienione wyżej remont schodów w gimnazjum. - Na następny rok planujecie kalnych społeczności. To one
też odcinek od Świerczyny do
Domachowa oraz droga w Bu- prace będą wykonane w tym W ramach tego ostatniego utworzenie Budżetu Obywa- przecież znają najlepiej potrzeby i oczekiwania mieszkowie do szkoły. W Nacławiu roku.
zostaną zbudowane podjazdy telskiego...
przybędzie nowa droga wraz - Co oprócz inwestycji drogo- dla osób niepełnosprawnych. - Na ten cel przewidujemy 100 kańców.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec
z chodnikiem do szkoły. Pla- wych?
Trwa też remont przedszkola tys. zł w następnym roku. To

Polanów

”Nowe rozdanie środków unijnych dla grup”

Umowę podpisują: Robert Grzywacz, Jarosław Rzepa, Aleksandra Kowalczyk oraz Piotr Górniak .
W poniedziałek, 16 maja, w
Koszalinie uroczyście podpisano umowy o warunkach i
sposobie realizacji strategii
rozwoju lokalnego.
Umowy podpisało 5 lokalnych
grup działania, w tym Darłowska Lokalna Grupa Rybacka

Polanów

oraz Środkowopomorska Grupa Działania. Gmina Polanów
jest obu tych stowarzyszeniach.
Na realizację swojej strategii
DLGR otrzyma łącznie 17 mln
zł, z których około 15 mln trafi bezpośrednio do rybaków,
przedsiębiorców i samorządów,
na projekty tworzące nowe

miejsca pracy. W podpisaniu
umowy, w imieniu DLGR brał
udział Grzegorz Lipski burmistrz Polanowa i jednocześnie
wiceprezes DLGR.
Z kolei Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uzyskała

Umowę podpisują: Robert Grzywacz, Jarosław Rzepa, Arkadiusz Klimowicz i Grzegorz Lipski.
98% możliwych do zdobycia
w ramach konkursu punktów,
co stanowiło najlepszy wynik
spośród przedłożonych lokalnych strategii finansowanych w
ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W imieniu tego Stowarzyszenia,

Komorowo

umowę podpisał Piotr Górniak,
wiceburmistrz Polanowa i jednocześnie wiceprezes SŚGD.
Środki Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania
w wysokości 15 000 000 złotych przeznaczone zostaną na
wsparcie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie atrakcyjności

Zawsze blisko natury Powiat wesprze
remont kościoła
Dotację w wysokości 10
tys. zł otrzyma parafia
pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Bukowie.
Wsparcia finansowego powiat koszaliński udzieli na
renowację i remont zabytkowego kościoła w Komorowie. Przypomnijmy, gotycka
świątynia została zbudowana w 2 połowie XV w. jako
kościół katolicki została poświęcona 16.06.1947 r. Do
rejestru zabytków została
wpisana 27.07.1954 r.
Do połowy kwietnia, w
mieszkała w naszej gminie, i przyborów używa do two- W tym roku powiat koszaa obecnie mieszka i pracuje rzenia swoich prac.
polanowskiej bibliotece
liński wspomoże jeszcze
w
Koszalinie.
Jak sama podkreśliła jest sa- 4 zabytkowe obiekty: pw.
można było oglądać prace
Rysunkiem i malarstwem moukiem, tym bardziej więc
Danuty Lebioda.
Trójcy Świętej w Mierzymie,
interesowała się od zawsze, należy docenić jej talent i
gm. Karlino, pw. Św. StaniNa wernisaż wystawy zaty- ale dopiero od niedawna pracowitość.
sława Kostki w Sianowie,
tułowanej "Zawsze blisko czynnie poświęciła się swo- Spotkaniu towarzyszyła wy- pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w
stawa prac malarki, której
natury", przybyło liczne jej pasji.
Kłaninie, gm. Bobolice, pw.
Opowiedziała
o
jej
początmotywem
jest przyroda.
grono przyjaciół i seniorzy
Tekst i foto:
Świętego Wojciecha B/M w
kach,
jak
obecnie
powstają
(fot. po lewej).
Biblioteka Polanów
obrazy
oraz
jakich
narzędzi
Wyszewie,
gm. Manowo.
Pani Danuta od dziecka

obszaru i aktywizację mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze
działania SŚGD.
Pierwsze konkursy odbędą się
w najbliższym możliwym terminie, szacunkowo będzie to
przełom września i października 2016 r.
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Fot: Aleksander Andrzejewski

Fot: Aleksander Andrzejewski

Strażacy świętowali na Świętej Górze

Dzień świętego Floriana to strażackie święto. Strażacy z Polanowa, Żydowa i Nacławia obchodzili je na Świętej Górze Polanowskiej. Związaną z tym pielgrzymkę odbyli już 1 maja. Okolicznościową mszę świętą celebrowało kilku księży, a uroczystość tuż po niej była okazją do odznaczenia zasłużonych dla pożarnictwa. Między innymi honorową odznakę, z rąk Grzegorza
Lipskiego, burmistrza Polanowa, otrzymał Jacek Todys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów.

Uwaga! Ważne

Nadleśnictwo Polanów

Polanów

Za-Działaj Lokalnie! Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Tylko do 6 czerwca można składać wnioski w
kolejnym Lokalnym Konkursie Grantowym w
ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W dniu 12 maja 2016r.
w tutejszym Urzędzie Miejskim w Polanowie Fundacja
Nauka dla Środowiska wraz
z Gminą Polanów zorganizowała spotkanie poświęcone aplikowaniu o tegoroczne
środki finansowe z Programu Działaj Lokalnie.
W spotkaniu udział wzięli
mieszkańcy gminy Polanów,
nauczyciele, lokalni liderzy
działający w środowisku.
Spotkanie przybliżyło zasady
aplikowania o środki grantowe w tego rocznej edycji.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane
przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne
(min. 3 osoby), które m.in.:
zakładają
współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb
danej społeczności, będą umiejętnie i w sposób przemyślany
angażowały zasoby lokalne
- naturalne, społeczne, ludzkie
i finansowe.

Sukces
Barwicach
W Barwicach zorganizowano szesnasty Przegląd
Sygnałów Myśliwskich,
który zakończono imprezą
plenerową na barwickim
rynku.

Maksymalne dofinasowanie dla
jednego projektu wynosi 6.000zł. Już po raz trzynasty BiTermin składania wniosków 06 blioteka Publiczna Miasta i
czerwca 2016r., i odbywa się Gminy w Polanowie wzięła
wyłącznie drogą elektroniczną poprzez generator wnio- udział w ogólnopolskiej
sków dostępny pod adresem: akcji Tygodnia Bibliotek.
http: //system.dzialajlokalnie.pl Tegoroczne hasło "BiblioPrzygotowane
wnioski teka inspiruje" było okazją
przed
formalnym
wysła- do zorganizowania spotkań
niem, można skonsultować
z Fundacją Nauka dla Środo- podkreślających znaczenie
wisk, ul. Racławicka 15-17 książki i czytelnictwa.
w Koszalinie , tel.: 94 347 82
05; e-mail: marta.czerwinska@ Polanów
ndsfund.org
W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymały trzy projekty
z naszej gminy, które zostały zrealizowane w Jacinkach,
Krytnie i Gołogórze, kwota
dotacji przekazanej to ponad
15 tyś zł.
Zachęcamy do realizowania
pomysłów !!
Przez 10 lat realizacji konkursu „Działaj Lokalnie” Fundacja
Nauka dla Środowiska:
sfinansowała: 126 projektów
przekazała: 467 885,84 zł
łączna kwota projektów:
1 086 085,27 zł

M.-in. biblioteka zaprosiła
klasy I-III Szkoły Podstawowej w Polanowie na spektakl
teatralny, bajkę pt. "Wojtek strażak" w wykonaniu
Teatru Duet z Krakowa. W
czwartek 12 maja dla dzieci
z przedszkola bibliotekarki
przygotowały teatrzyk kukiełkowy pt. "Miejsce na za-

piecku" (aut. S. Grabowski)
o zabawnej przygodzie kotów Filemona i Bonifacego.
W piątek 13 maja młodzież
gimnazjalna wzięła udział
w spotkaniu autorskim z
Arkadiuszem Niemirskim,
autorem powieści detektywistycznych i sensacyjnych.

Na tej imprezie nie mogło
zabraknąć Nadleśnictwa Polanów! Jego reprezentantka
zajęła III miejsce w klasie
Leśnicy w klasyfikacji ogólnej.
Natomiast zespół trębaczy
leśnych „Bór” zajął I miejsce w kategorii muzyka myśliwska. Gratulujemy!
Na festiwalu stanowisko
Nadleśnictwa Polanów cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Hitem była multimedialna
strzelnica, która przyciągała dorosłych chcących
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Przyciągała
także i najmłodszych, którzy
mieli też okazję wykazać się
swoim talentem plastycznym.

Na wiosnę miasto pięknieje...

To już na pewno wiosna. W parku miejskim, po raz pierwszy, po zimowej przerwie sprawdzano czy działa zlokalizowana
tam fontanna.Okazało się, że czas mrozów przetrwała bez żadnych uszkodzeń. W ciepłej porze roku będzie cieszyła oczy
mieszkańców i turystów. Z kolei, w ciągu spacerowym w kierunku Miastka, pojawiły się nowe ławki. Miejmy nadzieję, że
nikt ich nie zdewastuje. Dbajmy wspólnie, aby służyły mieszkańcom jak najdłużej!

Wydarzenia
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Nadleśnictwo Polanów

Gminny Turniej Recytatorski
„Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”

Regionalny Turniej Recytatorski „Ptaki, ptaszki
i ptaszęta polne" może
poszczycić się wieloletnią tradycją. W naszej
Gminie organizowany jest
od kilkunastu lat i ciągle
cieszy się dużym powodzeniem wśród dzieci i
młodzieży.
W tym roku eliminacje

Polanów

www.polanow.pl

W naszych lasach...

gminne turnieju odbyły się
5 maja, w sali widowiskowej Akcja sprzątania jezior
przeprowadzona przez
domu kultury w Polanowie.
LOP
i PZW
Uczestniczyło w nich 31 recytatorów ze szkół podstawowych w Polanowie, Na- Członkowie oddziału Ligi
cławiu, Bukowie i Żydowie. Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Wędkarskiego
w
Polanowie przeprowadzili
Komisja nagrodziła nastęakcję
sprzątania śmieci wopujące osoby:
kół zbiorników wodnych położonych w naszych lasach.
W kat. "Ptaszęta"

Do eliminacji powiatowych
turnieju w Koszalinie zakwalifikowali się:
1. Martyna Przednowek – SP
w Polanowie
2. Marcel Wrona – SP w Polanowie
Wyróżnienia otrzymali:
1. Małgorzata Pyżuk – SP w
Polanowie
2. Julia Góral – SP w Nacławiu  
  
W kat. "Ptaszki"
Do eliminacji powiatowych W lasach Nadleśnictwa Poturnieju w Koszalinie za- lanów pojawiły się nowe
kwalifikowali się:
1. Szymon Jendzio – SP w Żydowo
Polanowie
2. Amelia Tarnawczyk – SP
w Polanowie
Wyróżnienia otrzymali:
Fot: Aleksander Andrzejewski
1. Wiktoria Małachowska –
Uczestnicy Majówki Gimna- Dochód uzyskany z VI Gim- SP w Żydowie

Zebrano około pół tony różnego rodzaju odpadów!
Inicjatorem akcji był przewodniczący koła LOP Bolesław Gajewski.
W akcji wzięło udział 14
osób. Posprzątano teren wokół jezior: Karasiowe, Karpiowe, „Bindaska” Modre,
Długie, Czarne, Morskie
Oko, Wielin.

Uwaga!
Nie dotykać pułapek!
Są trujące!

Majówek czas

pułapki do odłowu kornika
drukarza, który w ostatnich
latach mocno niszczy świerczyny. Jest to kolejny krok
w walce z tym szkodnikiem.
Pułapki są oznakowane i
monitorowane, siatka znajdująca się na stelażu jest
nasączona trucizną, dlatego
nie można ich dotykać.

Majówka...

Już po raz szósty - w niedzielę 22 maja 2016 roku
odbyła się „Gimnazjalna
Majówka”, zorganizowana
przez Radę Rodziców, Grono
Pedagogiczne oraz uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie.
Do majówkowej zabawy zaproszeni zostali zarówno najmłodsi, jak i dorośli.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się animacje dla dzieci,
przedstawienia „Wróżki” oraz
„Sukces”, zespołu „Revel” z SP
w Polanowie, zapasy, strzelanie
z łuku i wiatrówki, wystawa
psów, pokaz technik samoobrony, szachy plenerowe. Pogoda
dopisała, więc na zewnątrz
rozegrano wiele rodzinnych
konkursów m.in. turniej matematyczno – przyrodniczy.

zjalnej wzięli udział w konkurencjach sportowych, obserwowali wybór „Strongmena” oraz
sprawdzali swoje umiejętności
w „Geogimnazjadzie”, „Dyktandzie Gminnym”, konkursie
wiedzy o ruchu drogowym.
Na imprezie zaprezentowały
się również szkolne talenty
uczniowskie z własnym programem tanecznym oraz muzycznym. Oprócz konkursów wszyscy odwiedzający szkołę mieli
możliwość obejrzenia stoisk z
pracami uczniów, wystawami
oraz kronikami szkolnymi. Absolwenci dokonywali wpisów
do Księgi Absolwentów. Rada
Rodziców „kusiła” przygotowanym stoiskiem z ciepłymi
posiłkami - potrawami z grilla
oraz pysznym ciastem i innymi
słodkościami.

nazjalnej Majówki w kwocie
5.182,36 zł. zostanie w całości Wszyscy uczestnicy Turnieprzeznaczony na nagrody dla ju otrzymali pamiątkowe
uczniów, dofinansowanie do dyplomy i drobne upominwycieczek szkolnych oraz zaki. Zwycięzcy odebrali nakup pomocy dydaktycznych.
grody
książkowe, ponadto
Dyrekcja i Grono Pedagogiczbędą
reprezentować
gminę
ne Zespołu Szkół Publicznych
Polanów
na
eliminacjach
pow Polanowie, Rada Rodziców i
uczniowie serdecznie dziękują wiatowych Turnieju, które
za wsparcie i pomoc w organi- odbyły się w Koszalińskiej
zacji imprezy licznym sponso- Bibliotece Publicznej – 16
rom i rodzicom.
maja („Ptaszęta”) i 17 maja
Dziękujemy również samo- („Ptaszki”).
rządowi gminy i powiatu za
Wszystkim serdecznie gratuwsparcie w zorganizowaniu
imprezy, której głównej celem lujemy i życzymy dalszych
jest integracja w środowisku sukcesów.
lokalnym. Dziękujemy i zapra- Organizatorem konkursu i
fundatorem nagród był Poszamy za rok!
Zespół ds. promocji
ZSP w Polanowie

lanowski Ośrodek Kultury i
Sportu.

21 maja w Żydowie odbyła się rodzinna majówka zorganizowana przez sołectwo Żydowo. Było wesoło i sympatycznie.
Czekamy na następną.
Tekst i foto:: Aleksander Andrzejewski
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W rytmie Break Dance
Po raz kolejny w Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu odbył się turniej Break
Dance ”POLANOWSKI STYL 2”, do którego
przystąpili zawodnicy z Pomorza. Muzyczną
oprawę zapewnił DJ LESIU, a sędziami byli:
b-boy Mario, b-boy Grzybek, b-boy Ssawek,
a całość prowadził Marcin Grzybowski.

Jacinki

Gala w świetlicy

Emocje Gali Polsat Boxing Night, której gwiazdami byli T.
Adamek i E. Molina przeżywaliśmy wspólnie 2 kwietnia w
naszej świetlicy. Pomimo przegranej w X rundzie naszego
rodaka wieczór zaliczyć możemy do bardzo udanych, a to
wszystko dzięki atmosferze jaka panowała tego wieczoru w
świetlicy.

Garbno

Lekcje gry na gitarze

Od marca 2016 r w tutejszej świetlicy odbywają się lekcje
nauki gry na gitarze. W zajęciach prowadzonych przez Wiesława Lebiodę bardzo chętnie uczestniczą młodzi mieszkańcy sołectwa.

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

Zwycięzcami w Polanowskim Stylu zostali:
SOLO: kat. bgirls solo-do
lat 12
I m-ce - Aniela Relichowska - Polanów
II m-ce - Oliwia Kij - Nacław
IIIm-ce – Julia Piąstka –
Polanów
kat. bgirls solo pow. lat 12:
I m-ce - Martyna Kij - Nacław
II m-ce - Emilia Mentel Polanów
III m-ce - Daria Wiśniewska
– Ustronie Morskie
kat. bboys-do lat 10:
I m-ce - Adrian Kumaniecki
- Sławno
II m-ce - Oliwier Kwiatkowski - Sławno
III m-ce - Szymon Nałęcz –
Sławno
kat. bboys-do lat 13:
I m-ce - MATI - Koszalin
II m-ce - Dawid Gurdak Koszalin
III m-ce - Mikołaj Karwowski - Polanów
kat. bboys-do lat 16 :
I m-ce - Maks Jodkowski
II m-ce - Dominik Nowakowski - Polanów
III m-ce - Krzysztof Stokowiecki – Nacław
kat. bboys-pow. lat 16:
I m-ce - Brajan
II m-ce - Seba
III m-ce - Emil
DUETY:
kat. 2 vs 2 bgirls do 13 lat
I m-ce - Relichowska
Aniela, Karwowski Mikołaj
- Polanów
II m-ce - Jagoda Radkowska, Julia Piąstka - Polanów
III m-ce - Romanko Mirka,
Idzi Zuzanna – Rzeczyca
Wielka
kat. 2 vs 2 bgirls pow. 13
lat
I m-ce - Kij Martyna,
Mentel Emilia – Nacław,
Polanów
II m-ce - Przednowek Natalia, Kij Oliwia - Rzeczyca
Wielka, Nacław
III m-ce - Wiśniewska Daria, Janowicz Julita – Ustro-

nie Morskie, Kępice
kat. bboys 2vs2 do 15 lat
I m-ce - Miłosz Kawalec,
Max Jodkowski – Polanów,
Malechowo
II m-ce - Tymek Kawalec,
Ernest Abramczyk - Polanów
III m-ce - Karol Stępień,
Szymon Nałęcz – Sławno
kat. bboys 2vs2 pow. 15
lat
I m-ce - Szatan, Seba

II m-ce - Mati, Domin
III m-ce - Brajan, Patryk
Sędziowie docenili starania
wszystkich tancerzy, przyznano również statuetki dla:
1. Najmłodszy Uczestnik
– Maculewicz Kuba l. 5 –
Polanów
2. Najlepsza Tancerka
– Przednowek Martyna –
Rzeczyca Wielka
3. Najlepszy Tancerz –
MATI

Organizatorem turnieju był
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu wraz z instruktorem tańca break dance Marcinem Grzybowskim.
Organizatorzy pragną podziękować za zaangażowanie i pomoc firmom:
- PEPSPORT- sklep z odżywkami w Słupsku
Gratulujemy zwycięzcom i
życzymy dalszych sukcesów.
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Z życia gminnego Pożegnanie absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego przy ZSP
przedszkola
Pożegnanie absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego odbyło się w holu ZSP
w Polanowie 29.04.2016 r.

Wizyta w straży: Przedszkolaki z najstarszych grup odwiedziły Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w i jej jednostki. Między innymi
obejrzały umundurowanie oraz narzędzia i urządzenia wykorzystywanych
w pracy strażaka. Dzieci zobaczyły także zaplecze remizy strażackiej, łóżka i piżamy strażaków, ich kuchnie, pokój dowodzenia, pokój przyjmowania
zgłoszeń, szatnie, garaże. Siedziały w wozach strażackich.

Na zaproszenie Dyrekcji
Szkoły i wychowawców
uroczystość
zaszczyciło
wielu gości, wśród których
były władze powiatu i gminy,
rodzice uczniów, dyrektorzy
szkół, placówek oświatowych i innych instytucji z terenu gminy Polanów, przedstawiciele Rady Rodziców.
Trzecioklasistów pożegnali
także młodsi koledzy, uczniowie klasy 2 LO, którzy z pomocą wychowawczyni pani
Marioli Parszczyńskiej oraz
muzycznej oprawy w wykonaniu pana Tomasza Kawalca, przygotowali i poprowadzili program artystyczny.

Pani Dyrektor, Aleksandra pan Starosta Powiatu KoKalinowska, panie wycho- szalińskiego i pan Burmistrz
wawczynie Agata Janicka i Polanowa Grzegorz Lipski
Magdalena Błaszczeć oraz wręczyli absolwentom świa-

dectwa ukończenia liceum
ogólnokształcącego. Wielu
uczniów otrzymało także
nagrody i wyróżnienia...

Polanów

„Ludwisie” rozdane

Wyróżnienie dla Milenki: Milenka Antoniak z grupy „Sarenki” brała udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kwiaty naszych pól i łąk”. Organizatorem konkursu było Przedszkole nr 15 w Koszalinie. Wykonała obrazek
techniką – wycinanka. Przedstawiał on łąkę, na której rosną maki, chabry, stokrotki, dzwonki i jaskry. Kwiaty wycięte są bardzo dokładnie, dzięki zagięciom
na płatkach i liściach praca jest przestrzenna. Gratulacje dla Milenki.

W polanowskiej bibliotece
po raz jedenasty odbył się
Gminny Przegląd Recytatorski dla dzieci do lat
Twórcza praca dziewczynek z grupy Sarenek: Na zakończenie Dni
Kolorów dziewczynki z grupy „SARENKI”: Milenka Antoniak i Emilka Prą- sześciu.

dzyńska same wymyśliły książeczkę o takim właśnie tytule. Każda kartka była ponumerowana i miała oddzielny tytuł „Dzień czerwony”, „Dzień W tym roku recytowane były
niebieski”, „Dzień żółty” i „Dzień zielony”. Na każdej stronie narysowane wiersze Ludwika Jerzego
były rzeczy w danym kolorze. Na końcu książeczki dziewczynki narysoKerna. Celem przeglądu jest
wały uśmiechnięte twarze dzieci. To się nazywa twórczość! Gratulujemy

propagowanie wśród dzieci
piękna języka polskiego i zainteresowanie czytaniem. Do
udziału w przeglądzie przystąpiło 32 małych recytatorów
z oddziałów przedszkolnych
z Nacławia, Bukowa, Żydowa i Polanowa. Na widowni
oprócz dzieci nie zabrakło
również rodziców, którzy
wspierali swoje pociechy.
Jury konkursu wyłoniło 3
najlepszych
uczestników,
którzy będą naszą gminę
reprezentować na przeglądzie powiatowym 11 maja
21 kwietnia 2016 w ramach obchodów Święta Ziemi, dzieci z Gminnew
Koszalińskiej Bibliotece
go Przedszkola przedstawiły pokaz mody Pani Wiosny. Z dziećmi byli:
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa z zastępcą - Piotrem Górniakiem Publicznej. Na przegląd pooraz niezawodni przedstawiciele Nadleśnictwa Polanów.
wiatowy zakwalifikowali się:

Mateusz Glinka ze Szkoły
Podstawowej w Bukowie,
Lena Kliszewska i Milena
Antoniak z Przedszkola w
Polanowie. Ponadto wyróżniono 7 dzieci: Maja Rossa,

Maja Schultz z Nacławia, nowa. Zwycięzcy otrzymali
Natalia Kowalczyk z Żydo- nagrody książkowe i dyplowa, Maja Prorok z Buko- my, pozostali uczestnicy nawa oraz Oliwia Słomińska, grody pocieszenia za udział.
Julia Krok, Aleksandra i Wszystkim maluchom gratuEmilia Prądzyńskie z Pola- lujemy odwagi.
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Debiut polanowskich Polanów
Cztery razy 17 miejsce
zapaśników

W niedzielę 17 kwietnia
zawodnicy sekcji zapaśniczej UKS GRAD w
Polanowie po raz pierwszy
wystartowali w zawodach
zapaśniczych w Koronowie koło Bydgoszczy.
Był to Turniej Zapaśniczy
o Puchar Koronowa – Liga
indywidualna dzieci i młodzików. Startowało 127 zawodników z 11 klubów.
Pierwszą walkę i historyczne zwycięstwo odniósł
Patryk Dyla, który zwyciężył na punkty. Dzięki temu
zwycięstwu Patryk w swojej
kategorii zdobył złoty medal dla UKS GRAD. Bardzo

dobry występ zanotowali
też Wiktor Pietrzak i Mateusz Mentel, obaj odnieśli po
dwa zwycięstwa i zdobyli
srebrne medale. Brązowym
krążkiem musiał zadowolić
się Kazimierz Zoske. Walki
naszych zapaśników można obejrzeć w internecie na
facebookowej stronie UKS
GRAD Polanów.
Bardzo zadowolony z występu swoich zawodników
jest trener Janusz Rygielski,
który powiedział, że jest zaskoczony tak dobrym występem swoich zawodników po
zaledwie dwumiesięcznym
okresie treningowym, i liczy,
że jest to dobra prognoza na

dalsze sukcesy.
Gratulacje przekazał też
Dawid Kret, trener ZKS Koszalin, który pomaga „rozkręcać” sekcję i przyjeżdża
gościnnie prowadzić część
treningów.
Zapraszamy też kandydatów
na zapaśników na treningi,
które odbywają się na hali
sportowej przy ZSP w Polanowie we środy i w piątki po
lekcjach. Informacji udziela
trener – Janusz Rygielskinauczyciel
wychowania
fizycznego Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie,
e-mail: rygielski.janusz@
wp.pl

Licealiada

Na pierwszym planie Michalina Prendecka w głębi jej partnerka podczas Mistrzostw Polski
Młodzików w Suwałkach.
117 zawodniczek i zawodników, wzięło udział w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików
w Badmintona w Suwałkach.

szej rundzie Michalina z
partnerką zmierzyły się z
gospodyniami Klaudią Butkiewicz – Natalią Skrocką
SKB „Suwałki” pierwszego
seta nasze zawodniczki przegrały 12:21 w drugim secie
ZKB „Maced” Polanów wygrały 21:17 i w trzecim
reprezentowali: Oliwia Re- secie po zaciętej grze przeichel, Michalina Prendecka grały 21:23 zajmując XVII
i Hubert Sznyter. Najbliżej miejsce. Partnerka Michaliawansu do drugiej rundy ny przed mistrzostwami się
była Michalina Prendecka rozchorowała.
w grze podwójnej w parze W grze pojedynczej Miz Joanną Kosarzycką MKB chalina nie sprostała Alek„Lednik” Miastko. W pierw- sandrze Paluch (KS „SET”
Mazanowice) przegrywając
17:21 i 16:21 i tym samym
zajęła XVII miejsce. Druga z naszych zawodniczek
Oliwia Reichel w pierwszej
rundzie zmierzyła się z Dominiką Luboch KS „Stal”
Nowa Dęba i po ciężkim
boju poległa w trzech setach
21:15, 14:21 i 19:21 po tej
przegranej Oliwia zakończy-

Mistrzostwa Powiatu Koszalińskiego
w Piłce Nożnej Chłopców

ła udział w mistrzostwach
na XVII miejscu.
W grze mieszanej nasza para
Hubert Sznyter – Oliwia Reichel w pierwszej rundzie nie
sprostała parze Piotr Wiercigroch – Aleksandra Paluch
(KS SET Mazanowice)
przegrywając 19:21 i 17:21
zajmując jak w poprzednich
grach XVII miejsce. Zabrakło nam trochę szczęścia w
dwóch grach, gdzie przegraliśmy minimalnie w trzecim
secie, ale taki jest sport.
W mistrzostwach miały
prawo startu najlepsze 24
pary w grach podwójnych
i 32 singlistki lub singliści
w grze pojedynczej, samo
dostanie się do mistrzostw
już jest sukcesem, a żeby
wygrywać w mistrzostwach
to już trzeba bardzo mocno
się przyłożyć do treningów i
oczywiście dbać o zdrowie.

Piłka Nożna

Możliwy awans
Gryfa do IV ligi

W Boninie, reprezentacja
polanowskiego liceum
zmierzyła się z reprezentacją Zespołu Szkół
w Boninie o Mistrzostwo
Powiatu w piłce nożnej w
ramach rozgrywek Licealiady.

Po zaciętej walce lepszym
zespołem okazała się drużyna ZS Bonin, w której
składzie wystąpiło dwóch
byłych reprezentantów polanowskiego
gimnazjum:
Kacper Salamon oraz Wojtek Gąsiorek. Naszej dru-

żynie gratulujemy pełnej
zaangażowania postawy na
boisku.
Zespół wystąpił w składzie:
1. Żak Łukasz
2. Lis Bartosz
3. Miarka Norbert

4. Ratkowski Nikodem
5. Serafin Dawid
6. Laskowski Grzegorz
7. Pawelec Hubert
8. Stasiak Arkadiusz
9. Stolarek Patryk
Opiekun zespołu:
Janusz Kraska

Doskonale, Koszalińskiej Klasie Okręgowej, spisują się piłkarze polanowskiego Gryfa. Z
dorobkiem 55 punktów zajmują
drugie, premiowane awansem
miejsce w tabeli rozgrywek.
Nad następną drużyną - Lechem Czaplinek mają 4 punkty
przewagi. Do końca wiosennej
rundy zostały jeszcze trzy mecze z: Sokołem Karlino, Błoniami Barwice, Mechanikiem
Bobolice i Orłem Wałcz.
W rozegranych dotychczas spotkaniach Gryf osiągał następujące wyniki:
Gryf Polanów - Arkadia Male-
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chowo 2 : 2
Wybrzeże Biesiekierz - Gryf
Polanów 0 : 8
Gryf Polanów - Victoria Sianów
3:0
Sława Sławno - Gryf Polanów
0:4
Gryf Polanów - Korona Człopa
3:1
Hubertus Biały Bór - Gryf
Polanów 0 : 2
Bałtyk II Świeszyno/Koszalin Gryf Polanów
2:4
GKS Leśnik II Manowo - Gryf
Polanów 0 : 1
Gryf Polanów - Olimp Złocieniec
1:0
Lech Czaplinek - Gryf
1:0

Druk: Rondo Koszalin

