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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Już po raz trzeci w Polanowie odbył się Odpust Kaszubski.
Zorganizowane przez franciszkanów ze Świętej Góry Polanowskiej wydarzenie łączyło praktykowanie chrześcijańskiej wiary

Zakończenie roku szkolnego

Polanów
Bożenice
Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
Gołogóra
Jacinki
Karsinka
Kępiny
Komorowo
Kościernica

z prezentacją kaszubskiego folkloru.
Odpust rozpoczął się barwną
procesją ubranych w tradycyjne
ludowe stroje wiernych, którzy
przy akompaniamencie orkiestr
wyruszyli spod figury św. Ottona
na Świętą Górę Polanowską.

Po dotarciu na miejsce odmówiono różaniec po kaszubsku.
Również kazanie w czasie mszy
świętej odprawiono w tym języku.
Zwieńczeniem III Odpustu Kaszubskiego była wspólna biesiada
z zapewnionym przez organizatorów posiłkiem.

Od 1 lipca 2017r obowiązuje Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy dla
gmin na wdrożenie wspólnych zasad, tj.:
* na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały to
zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022r.
* Oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od 1 lipca 2017r.
* w terminach uzależnionych od czasu zakończenia umowy z firmami odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021r.

Od tej pory odpady będą dzielone na
frakcje w podziale na kolory:
* niebieski – papier
* zielony – szkło (z możliwością
rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały
i szkło kolorowe – zielony)
* żółty – metale i tworzywa sztuczne
* brązowy – odpady ulegające
biodegradacji

Czytaj na str. 6

Powyższy system, na terenie Miasta i Gminy Polanów,
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj na str. 8
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie
przekazuje informację dotyczącą zasad przyznawania świadczenia wychowawczego,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osozł. miesięcznie na dziecko w rodzinie przysługu- bie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w
je:
przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukońmatce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi
czenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziec- orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – beztermiko 18 roku życia, jeżeli zamieszkują na terytorium
nowo. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w jakim wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej
otrzymują świadczenie wychowawcze.
niż 500,00 zł., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w przypadku
na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł., nato- biegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
miast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepeł- 1) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysonosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę kość innych dochodów niż podlegające opodatkowaniu podatnie przekracza kwoty 1 200,00 zł.		
kiem dochodowym od osób;				
Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do 2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych
przez
osoby
podlegające
przepisom
18 roku życia świadczenie wychowawcze
przysługuje bez kryterium.			
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przyKwota świadczenia wychowawczego jest po- chodów osiąganych przez osoby fizyczne;			
dzielna. W przypadku urodzenia dziecka, ukoń- 3) zaświadczenie lub oświadczenie oraz dowody niezbędczenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypad- ne do ustalenia prawa do świadczenia:		
ku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców albo oświadczenie potwierdzające bezskuteczność egzekucji,
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub ży- b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzających w rozłączeniu, kwotę świadczenia przy- jącego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu
sługującą za niepełny miesiąc ustala się dzieląc
powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść
kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich
ugody sądowej albo ugody zawartej przed mediatorem,
dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzyma- c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzo- nego dla osoby uprawnionej,				
wych, za które to świadczenia przysługuje.
d) zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,			
przypadku ubiegania się o świadczenie wycho- e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu
wawcze na pierwsze dziecko:		
przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem ty1.
zaświadczenie
lub
oświadczenie
do- tułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności,
kumentujące
wysokość
innych
docho- w szczególności w związku z:
dów niż podlegające opodatkowaniu po- - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
datkiem dochodowym od osób fizycznych;
- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miej2. oświadczenie o deklarowanych dochodach
sca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
osiąganych przez osoby podlegające przepisom f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó- przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alirych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; mentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.		
3. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu- 4) W przypadku utraty lub uzyskania dochodokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie
du- dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskadochodu oraz ich wysokość (np. Pit-11, świadectwo
nie dochodu oraz ich wysokość (np. Pit-11, świadecpracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym).
two pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym).
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza
osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko
do ukończenia 18 roku życia.
Ponadto w zależności o indywidualnej sytuacji, w
przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego czy na pierwsze czy na drugie i kolejne dziecko wnioskodawca zobowiązany
jest również do dostarczenia zaświadczenia lub
oświadczenia oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym
w sprawie o przysposobienie dziecka,		
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,				
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego,					
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości
świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny
okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wyplata tego
świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres
złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc
październik 2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na
kolejny okres 2017/2018 przyjmowane są w sali obsługi interesantów od dnia 01 sierpnia 2017r. w godzinach urzędowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do
1500, w czwartki w godzinach od 730 do 1700 w pokoju nr 3.

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z
rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku w
przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne:
1) zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące
wysokość innych dochodów niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób;
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
3) prawomocny wyrok rozwodowy lub orzekający
separację;
4) wyrok lub ugoda alimentacyjna;
5) oświadczenie, że żaden z członków rodziny nie
mieszka i nie pracuje za granicą;
6) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub
szkoły wyższej;
7) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o
okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy;
8) w przypadku utraty lub uzyskania dochodu- dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość (np. Pit-11, świadectwo
pracy, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym).
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2017r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
2017r. następuje do dnia 30 listopada 2017r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia
01 października 2017r. do dnia 30 listopada 2017r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2017r.,
następuje do dnia 31 grudnia 2017r.
Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego 2017/2018 składa się do dnia zakończenia
okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny
albo roczne przygotowanie przedszkolne, tj.: do dnia
31 października 2017r.
Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku rodzinnego jest rok kalendarzowy
2016.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń
rodzinnych na kolejny okres 2017/2018 przyjmowane są w sali obsługi interesantów od dnia 01
września 2017r. w godzinach urzędowania MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od
730 do 1500, w czwartki w godzinach od 730 do 1700 w
pokoju nr 3.

Jednocześnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że w chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat w/w świadczeń można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie
na sali obsługi interesantów oraz u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w pokoju nr 3 lub telefonicznie
pod wskazanymi numerami: 94 3419 444,
94 3419 445,
94 3419 446,
94 3419 462
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Świętojańska noc
Nad Zalewem

24 czerwca nad Zalewem
Polanowskim tradycyjnie
już odbyły się obchody
Nocy Świętojańskiej.
Tegoroczna impreza przebiegała pod hasłem „Sobótkowe prezentacje zespołów, kapel oraz twórców
ludowych”. Na plenerowej
scenie swój dorobek zaprezentowało sześć zespołów
folklorystycznych: „Olszyna” z Żydowa, „Jarzębiny”
ze Świeszyna, „Swaty”,
„Jantarowy Kwiat”, „Złoty
Dukat” z Węgorzewa Koszalińskiego oraz „Bursztyny” z Sianowa.
Punktem
kulminacyjnym
był konkurs na najładniejszy wianek świętojański.
Zgłoszono 21 wieńców o
rozmaitych konstrukcjach:
w kształcie tortu, łódek, postaci z bajek. Każdy z nich
był misternie wypleciony
girlandami z kwiatów. Ostatecznie wybrano pięć wyróżniających się wianków,
których autorami byli: Alan
Rajtar, Natalia Galus, Aleksandra i Emilia Prądzyńskie,

Polanów

Justyna Roman, Nela Czarkowska. Nagrodzeni zostali
jednak wszyscy uczestnicy
konkursu.
Po ogłoszeniu wyników biesiadnicy korowodem udali
się nad zalew na tradycyjne
puszczanie wianków. Podczas późniejszej zabawy
przeprowadzono konkursy
z nagrodami adresowane do
dzieci i dorosłych. Fundatorami nagród był Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu
oraz Fundacja „Nauka dla
Środowiska”.
Imprezie towarzyszyły stoiska z rękodziełem artystycznym, plac zabaw dla dzieci,
loteria fantowa zorganizowana przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej w Polanowie, w której nagrodą
główną był rower miejski
ufundowany przez firmę
„Maced”. Podczas imprezy
odbył się event animacyjny
w ramach realizacji projektu
pt: „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Polanów
na lata 2017-2023”.
Źródło: POKiS

Gmina Polanów

Animacyjne
eventy

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta
i Gminy Polanów na lata
2017-2023”, w miejscowościach naszej gminy, które
poddane zostaną procesowi
rewitalizacji, organizowane
są eventy animacyjne.
W trakcie wydarzeń mieszkańcy
rewitalizowanych
miejscowości mogą wziąć
udział w warsztatach integracyjnych oraz konkursach
z nagrodami. Eventy to także
dobre miejsce do spędzenia
czasu dla wszystkich, łącznie z rodzinami z dziećmi.
Dodatkowe atrakcje to ogniska z kiełbaskami i zabawa
taneczna.
Pierwszy event odbył się w
sobotę 24 czerwca Nad Zalewem w Polanowie, połączony z obchodami Sobótki.
Drugi miał miejsce na boisku w Rzeczycy Wielkiej, 1
lipca. Eventy w pozostałych
miejscowościach odbędą się:
14 lipca na placu przy świetlicy wiejskiej w Nacławiu,
21 lipca na boisku w Cetuniu
oraz 28 lipca na placu przy
przystanku w Chociminie.

www.polanow.pl

Pytanie do Burmistrza

Dostali sołeckie granty

Pytanie do Burmistrza:
W czwartek 29 czerwca
do Urzędu Miejskiego w
Polanowie przyjechał Wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego
Tomasz Sobieraj. Celem
wizyty było podpisanie
umów o przyznanie grantów sołeckich. Które sołectwa otrzymały granty?

Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa:
Po raz pierwszy
Urząd Marszałkowski województwa
zachodniopomorskiego uruchomił
możliwość pozyskiwania środków finansowych na rzecz
sołectw.
Maksymalny grant
jaki może uzyskać
sołectwo
wynosi
10 000 zł.
Z gminy Polanów
złożonych zostało siedem
wniosków, dwa zostały zaakceptowane: sołectwo Gołogóra otrzyma dofinansowanie w wysokości 9700 zł
na zagospodarowanie placu
naprzeciwko świetlicy, a sołectwu Dadzewo przyznano
grant w wysokości 10 000 zł
na zakup i montaż urządzeń
do fitnessu na świeżym po-

wietrzu.
Podpisanie umów o przyznanie grantu z Wicemarszałkiem
województwa
zachodniopomorskiego, panem Tomaszem Sobierajem,
odbyło się przy udziale sołtysów i radnych reprezentujących te sołectwa.
Cieszy również sukces sołectwa Sowinko, które pozyskało grant na remont boiska w kwocie 17 000 zł w
ramach wojewódzkiego programu rozwoju infrastruktury sportowej.
W Sowinku bardzo aktywnie funkcjonuje drużyna piłkarska, która w organizowanych w marcu rozgrywkach
sołeckich powiatu koszalińskiego wywalczyła mistrzostwo powiatu.
Cieszymy się, że młodzież
z Sowinka będzie miała lepsze warunki do uprawiania
piłki nożnej.

Poniżej: beneficjenci sołeckich grantów z władzami Miasta
i Gminy Polanów i wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem

Rewitalizacja
to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów, na których
występują pewne utrwalone
problemy społeczne, jak np.
bezrobocie, ubóstwo, niski
poziom edukacji czy kapitału społecznego. Podstawą
wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź
na problemy społeczne, a
celem – doprowadzenie do
ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody
użytkowania i jakości życia
mieszkańców oraz odtworzenie więzi społecznych.

Polanów

Bożenice

Podążać za marzeniem - Joseph Do czytania na własnym
nośniku
Conrad, patron roku 2017”

Zbudowali nową
drogę gminną
Od stycznia do początku czerwca 2017 r. trwała przebudowa drogi
w Bożenicach. W ramach inwestycji, na odcinku 468 metrów wybudowano chodnik, a na jezdni położono nową nawierzchnię bitumiczną oraz wybudowano wjazdy na posesje. Wartość zadania
wyniosła prawie 600 tys. zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po przebudowie droga w Bożenicach uzyska kategorię drogi gminnej.

Bożenice: droga przed remontem...

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Polanowie wraz z bibliotekami
powiatu koszalińskiego
i Koszalińską Biblioteką
Publiczną od 1 czerwca 2017 przystąpiły do
współpracy w zakresie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów gościła Cecylię udostępniania publikacji
Judek, Sekretarza Naukowego Książnicy Pomorskiej w Szcze- elektronicznych - „Powiacinie. Okazją do spotkania była 160 rocznica urodzin Josepha towa Czytelnia E-booków
Conrada Korzeniowskiego, który został ustanowiony przez Legimi".
Sejm jednym z patronów roku 2017. Pani Cecylia przeprowadziła prelekcję z prezentacją multimedialną na temat życia i Dzięki temu nasi czytelnitwórczości pisarza, skierowaną do uczniów gimnazjum i liceum cy będą mogli bezpłatnie
z Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie. Prelekcja nosiła tytuł korzystać z książek elek„Podążać za marzeniem-Joseph Conrad, patron roku 2017”.
tronicznych firmy Legimi,
Tekst i fot. BPMiG
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która w swoich zbiorach
posiada ok. 20 000 tytułów.
Polanowska Biblioteka dysponuje 55 kodami w tym 14
kodów finansowanych jest z ... i po remoncie.
dotacji Starostwa Powiatowego w Koszalinie.
Aby skorzystać z e-booków
firmy Legimi wystarczy
przyjść do Biblioteki, odebrać kod, zalogować się na
stronie www.legimi.pl/kbp,
aktywować kod i pobrać
bezpłatną aplikację na swoje
urządzenie (tablet, smartfon,
czytnik, komputer).
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Wydarzenia

Bukowo
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Polanów

Festyn jakich Pierwszy taki Dzień Dziecka
mało

Festyn Parafialny
w Bukowie to jedna
z najdłuższych
cyklicznych imprez
w gminie Polanów.

zabawa.
Organizatorzy
wraz z księdzem Proboszczem Parafii Niepokalanego Serca NMP, Janem
Sosnowskim, zapewnili
zgromadzonym gościom
Połączony z obchodami oprawę muzyczną, loterię
Dnia Dziecka XVI Festyn fantową, konkursy, atrakParafialny odbył się w cje dla dzieci oraz dania i
niedzielę 25 czerwca.
wypieki miejscowych goWydarzenie rozpoczęło spodyń.
się mszą świętą o godzi- Choć kapryśna pogoda
nie 11:00, a następnie dawała się we znaki, imprzeniosło się na boisko preza udała się i trwała do
przy szkole podstawo- wieczora.
wej, gdzie miała miejsce

1 czerwca w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Polanowie odbył się po raz pierwszy
Gminny Dzień Dziecka.
Udział w imprezie wzięli
uczniowie ze wszystkich szkół
w gminie z klas 0-6.
Do dyspozycji dzieci oddano
zamki dmuchane i quady, a
zabawę i konkursy prowadził
zaprzyjaźniony ze szkołą DJ
Przemo. Przez cały czas trwania
imprezy dzieci mogły sprawdzić
swoje sportowe umiejętności w
rozmaitych konkurencjach. Każde dziecko otrzymało upominek
za udział, a najlepszym wręczo-

no cenne nagrody. Dzieci mogły
obejrzeć bojowe wozy strażackie oraz motocykle policyjne
udostępnione przez strażaków z
OSP w Polanowie i policję.
Ponadto uczestnicy imprezy
wzięli udział w plenerach malarskich oraz wykonywaniu makaronowej biżuterii.
SK Caritas zorganizowało „Kulę
szczęścia”, w której główną nagrodą były dwa rowery – jeden
ufundowany przez Burmistrza
Polanowa, drugi przez Caritas.
Imprezę zorganizowali Burmistrz Polanowa, Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu i
Szkoła Podstawowa w Polanowie.
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Gmina Polanów

Zakończenie roku szkolnego

Koniec czerwca dla uczniów oznacza jedno – wakacje! Zanim jednak oficjalnie rozpoczęto okres dwumiesięcznego odpoczynku, w środę 21 czerwca w Domu Kultury uroczyście zakończono rok przedszkolny w Przedszkolu Gminnym w Polanowie. Dzień później polanowskie gimnazjum żegnało
absolwentów klas trzecich, a 23 czerwca w pozostałych szkołach gminy Polanów odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Pożegnanie absowentów Gimnazjum w Polanowie

Szkoła Podstawowa
w Polanowie

Szkoła Podstawowa w Żydowie

Szkoła Podstawowa w Bukowie

Przedszkole Gminne w Polanowie
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70 lat Szkoły Podstawowej w Bukowie

Piłka Nożna

Finał w Polanowie

„Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się
przyszło” – pod tym hasłem,
będącym cytatem z twórczości
Cypriana Kamila Norwida, w
Bukowie obchodzono jubileusz
70-lecia Szkoły Podstawowej.

Uroczystość odbyła się w sali
gimnastycznej szkoły.
W holu na specjalnie przygotowanej wystawie można było
oglądać gromadzone pieczołowicie w ostatnich miesiącach
fotografie z różnych okresów

działania szkoły.
W uroczystości wzięli udział
uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele szkoły, a także władze
Gminy Polanów i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty.
Po wystąpieniu dyrektor Szkoły

Podstawowej w Bukowie Reginy Pooch, uczniowie zaprezentowali bogaty repertuar tańców,
wierszy i piosenek w ramach
programu artystycznego.

Żydowo

Taneczne popisy przedszkolaków

W sobotę 10 czerwca polanowski orlik przeżywał prawdziwe oblężenie młodych
adeptów piłki nożnej.
W Polanowie rozgrywano
bowiem Turniej Finałowy
KOZPN 8. edycji Ligi Bałtyckiej Orlik 2012!
Udział wzięło 16 zespołów, a
wśród nich młodzi piłkarze
z takich miast jak Koszalin,
Szczecinek czy Wałcz. Drużyny podzielono na cztery grupy,
a spotkania odbywały się równolegle na czterech boiskach.
Każdy mecz trwał czternaście
minut (2 x 7 minut). Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy
awansowały do ćwierćfinału, a
zespoły z pozostałych miejsc
rywalizowały systemem pucharowym o miejsca 9-16.
Zawodnicy Gryfa Polanów rywalizowali w grupie A z dru-

żynami UKS Czwórka/Orzeł I
Wałcz, SP Junior I Kalisz Pomorski i MKS Sokół Karlino.
Niestety, mimo ambitnej postawy nie udało im się wygrać
żadnego ze spotkań. Gospodarze z zerowym dorobkiem
punktowym i bilansem bramek
1-7 uplasowali się na ostatnim,
czwartym miejscu w grupie.
W kolejnych spotkaniach Gryf
pokonał AP Kotwicę II Kołobrzeg 3-2, a następnie minimalnie uległ Pomorzaninowi Sławoborze (3-4). Turniej udało
się jednak zakończyć zwycięstwem: w meczu o 11 miejsce
drużyna z Polanowa pokonała
UKS Unię IV Białogard 1-0.
Turniej wygrał AP Szczecinek
I, który w finale po rzutach
karnych pokonał KKPN Bałtyk I Koszalin. Trzecie miejsce
zajęła MKS Drawa I Drawsko
Pomorskie.

I Gminny Przegląd Tańców
Przedszkolaków zorganizowano w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie.
Przedszkolaki z Żydowa zaprezentowały publiczności taniec
ludowy, taniec nowoczesny
przypadł w udziale dzieciom z
Polanowa, zaś grupa z Nacławia
przedstawiła oryginalną choreografię z szarfami.
Swoje choreografie prezentował
zaproszony na imprezę trener
zumby z Polanowa, Grzegorz
Trafny.
Uczestnicy przeglądu otrzymali
na koniec pamiątkowe dyplomy,
wręczono również statuetki i nagrody rzeczowe.
Kolejny Gminny Przegląd Tańców Przedszkolaków – za rok.

Piłka Nożna

Gryf ósmy w lidze

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania
Księżom, Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom,Kolegom i
Koleżankom Grzegorza, Znajomym, Sąsiadom, Przedstawicielom
Firm Motoryzacyjnych i Warsztatów z Koszalina i okolic, Strażakom,
Motocyklistom, Kolegom z Orkiestry, Nauczycielom, Pracownikom
i Uczniom Szkół z Gminy Polanów i Samochodówki oraz Przytocko,
Dyrekcji i Pracownikom ZUK i ZOZ-u, Sołectwu ze Świerczyny i Jacinek, DPS w Żydowie, Opiekunom z Terapii Zajęciowej, Zakładowi Pogrzebowemu A.D.Bubień, Organiście, Pracowni Florystycznej
z Koszalina i Wszystkim Tym, którzy tak tłumnie uczestniczyli w
Ostatniej Drodze

Naszego Ukochanego Męża i Tatusia

Ś.P. GRZEGORZA OBIAŁY
Bardzo wdzięczna za wszelką pomoc,modlitwy, wsparcie i okazane serce w tych trudnych chwilach.

Żona z Dziećmi

Sezon 2016/17 w IV Lidze
Zachodniopomorskiej
dobiegł końca.

poziom ligowy wyżej, w
kolejnym sezonie mniej lub
bardziej desperacko walczą
o przetrwanie. Tymczasem
Piłkarze Gryfa Polanów za- podopieczni trenera Maciekończyli rozgrywki na wy- ja Mikulskiego od początku
sokim jak na beniaminka, rozgrywek usadowili się w
ósmym miejscu.
średnich stanach czwartoliW większości przypadków gowej tabeli, osiągając całkluby awansujące o jeden kiem niezłe rezultaty.

W 34 kolejkach piłkarze z pozostałych dziewięciu mePolanowa zdobyli 48 punk- czach. Bilans bramkowy
tów, wygrywając trzyna- Gryfa na koniec sezonu to
ście spotkań, przegrywając 50 strzelonych goli i 52 straw dwunastu i remisując w cone.
03.06.
07.06.
10.06.
17.06.

Ostatnie mecze:
Osadnik Myślibórz – Gryf Polanów
Gryf Polanów – Drawa Drawsko Pom.
Olimp Gościno – Gryf Polanów
Gryf Polanów – Ina Goleniów

Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. Lipowa 2c/2		
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727
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Druk: Rondo Koszalin
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Żydowo

Rozpoczęcie wakacji
ze strażakami

Koniec czerwca oznacza zakończenie roku szkolnego.
Poza oficjalnymi uroczystościami zakończenia roku szkolnego, wakacje w gminie Polanów
witano także mniej formalnie.
24 czerwca w Żydowie po raz
kolejny odbyła się impreza pod
hasłem „Rozpoczęcie wakacji
ze strażakami”, organizowana
przez OSP Żydowo oraz Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu w punkcie ekologicznym
„Winniczek”.
Oprócz zabaw, zawodów, konkursów i ogniska z kiełbaskami,

dodatkową atrakcją były pokazy
umiejętności strażaków z OSP
Żydowo. Młodzież miała okazję
obejrzeć pokazy wozów strażackich, ratownictwa medycznego i
technicznego, a także gaszenia
pożarów.
Wydarzenie dla rozpoczynającej wakacje młodzieży trwało
od godziny 15:00 do 18:00, a
następnie imprezę „przejęli” dorośli.
Sołtys i rada sołecka Żydowa
zorganizowali wspólne obchody
„Sobótki”, które nie mogły oczywiście się obyć bez ogniska i
puszczania wianków na wodzie.

Działo się

www.polanow.pl

Polanów
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Przyjacielska wizyta strażaków

Delegacja OSP Żydowo
gościła w dniach 16.18. 06. 2017r. z wizytą
w partnerskim Lindau,
gdzie strażacy-ochotnicy
obchodzili swój jubileusz
110-lecia.
Oprócz udziału w oficjalnych uroczystościach i
tradycyjnym
korowodzie,
druhowie mieli możliwość
zwiedzić jednostkę zawodowej straży pożarnej w Magdeburgu i zapoznać się z jej
wyposażeniem oraz zasadami funkcjonowania.
Pobyt obfitował w niezwykle interesujące towarzyszące uroczystościom imprezy

artystyczne i koncerty.
dotychczasowej i dalszej patycznymi
spotkaniami
Poza tym odbyły się rozmo- współpracy naszych jedno- i dowodami gościnności,
wy partnerskie z władzami stek.
przebiegała w przemiłej,
Lindau i Zerbst na temat Wizyta, wypełniona sym- przyjacielskiej atmosferze.
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