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Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
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Fot: Aleksander Andrzejewski

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Klasa mundurowa w polanowskim liceum
1 września 2016r. we wszystkich szkołach gminy
Polanów rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Wesoły gwar
uczniów ponownie zagościł w budynkach szkolnych.
W czterech szkołach podstawowych nowy rok szkolny rozpoczęło 482 uczniów, 165 przedszkolaków w

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom jak najlepszych wyników
Przedszkolu Gminnym oraz 299 uczniów w Zespole
w nauce, nauczycielom oraz pracownikom szkół i przedszkoli satysfakcji z pracy
Szkół Publicznych.
W szkolnych uroczystościach uczestniczyli uczniowie i sukcesów zawodowych.
wraz z rodzicami, pracownicy szkoły oraz zaproszeni
Józef Wilk - przewodniczący
Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa.
goście.
Rady Miejskiej w Polanowie
Do życzeń tych przyłącza się także zespół redakcyjny Polanowskich Wiadomości Samorządowych

		

Początek

* o godz. 12.30 msza za plony
w kościele NMP
w Polanowie
* od godz. 14.00
- impreza
nad Zalewem

Zapraszamy

Szczegółowy
program na str. 5

Już znamy listę Chiny w Polanowie
projektów
zgłoszonych do

Budżetu

Obywatelskiego 2017

Uwaga!

0d 12 do 30 września
głosujemy na
wybrane projekty
Szczegóły
i lista projektów na str. 3

Razem odkrywajmy świat...
- 24 września 2016/sobota/
godz.12.00
- hala widowiskowo-sportowa

Zapraszamy
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Gmina Polanów

Wakacje to czas inwestycji
Jak co roku, okres wakacji, to czas intensywnych prac, przy ważnych dla lokalnej społeczności inwestycjach. W tym roku priorytet miały remonty dróg gminnych oraz przygotowanie budynków
placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego. Wspólną inwestycją Powiatu Koszalińskiego i Gminy Polanów był remont 3 kilometrowego odcinka drogi Jacinki - Świerczyna.
Wyremontowany został też dach na szkole w Żydowie oraz droga dojazdowa do szkoły w Nacławiu (wraz z chodnikiem). Wykonano także szereg innych robót. Poniżej fotograficzy przegląd
Fot: Aleksander Andrzejewski
najważniejszych inwestycji.

Głosuj na budżet obywatelski 2017

Do finiszu zbliża się ustalenie Budżetu Obywatelskiego dla Miasta i Gminy
Polanów na rok 2017
W poniedziałek, 5 września
Burmistrz Polanowa ogłosił
listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego.
Od 12 do 30 września odbędą się konsultacje z mieszkańcami gminy Polanów w
sprawie wyboru projektów
(zadań) do realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Będzie można na nie głosować za pośrednictwem strony internetowej:
www.budzet.polanow.pl

Droga Świerczyna - Jacinki

Droga i chodnik w Świerczynie

Ulica Partyzancka w Polanowie

Nowy dach na szkole w Żydowie

Tablice kierunkowe
ułatwią dotarcie do
małych miejscowości

Ulica Świerczewo w Polanowie (remont w ramach „schetynówki).
W miesiącu wrześniu
i październiku br. na
terenie 20 sołectw gminy
Polanów stawiane będą
tabliczki kierunkowe do
przysiółków i pojedynczych posesji oddalonych
od miejscowości.

Droga i chodnik do szkoły w Nacławiu

Droga w Jacinkach

Pierwszy etap obejmuje sołectwa: Gołogóra, Kępiny,
Jacinki, Bożenice, Świerczyna, Krytno, Sowinko, Krąg,
Powidz, Bukowo, Nowy i
Stary Zolibórz, Rzeczyca
Wielka, Buszyno, Kościer-

nica, Rekowo, Karsinka,
Cetuń, Rosocha, Warblewo.
Pozostałe sołectwa i miasto
Polanów z uwagi na koszty
w przyszłym roku.
- Tablice ułatwią szybsze
dotarcie np. służb medycznych, komunalnych czy
kurierskich do danej posesji - mówi Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
- Wykonane zostały bardzo
solidnie i estetycznie. Myślę, że będą służyć przez
wiele lat - dodaje.
(r)

Nr

LISTA PROJEKTÓW POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANYCH
przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
Tytuł projektu
Lokalizacja
Orientacyjny koszt
(krótki opis projektu)

www.polanow.pl

Polanów
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Ogrodzenie i piłkochwyt na stadionie

Projekty realizowane na terenie miasta Polanowa
DUŻE Projekty (zadania)
1.
2.

Budowa miejsca rekreacji dla dzieci
i dorosłych, etap I - Plac zabaw dla
dzieci (budowa placu zabaw)
Utworzenie Izby Pamięci Ziemi
Polanowskiej (zakup wyposażenia do
utworzenia Izby Pamięci celem wyeksponowania eksponatów nawiązujące do
przeszłości miasta i jego mieszkańców)

Ulica Zacisze

14.000

Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu

11.000

Spotkajmy się na ławce (Zakup ławek
z oparciem i koszy na odpady)
Ławeczka dla każdego (Zakup ławek z
oparciem i koszy na odpady)
Zielona ławeczka osiedlowa (Zakup
ławek z oparciem i koszy na odpady)
Mała architektura miejska (Zakup
ławek z oparciem i koszy na odpady)

Ulica Partyzancka		

5.400

Ulica Zacisze 		
Ulica Sławieńska
Ulica Mariańskie		
Wzgórze
Ulica Stawna 		
Ulica Cmentarna

5.400

MAŁE Projekty (zadania)
3.

4.
5.

5.400

Do 15 października nastąpi
ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.

6.

Przypomnijmy: Burmistrz
Polanowa na projekty przewidziane do realizacji w
ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. przeznaczył łącznie 100.000 zł.
Z tego na projekty realizowane na terenie miasta Polanowa – 40 tys. zł i na projekty realizowane na terenie
gminy Polanów – 60 tys. zł.

7.

Zbudujmy boisko w Krytnie. Ofiaruj
nam swój cenny głos a połączy nas
sport i rekreacja (budowa boiska
do piłki nożnej oraz boiska do piłki
siatkowej)

Miejscowość 		
Krytno

11.000

8.

Rekultywacja boiska w Buszynie
(Wykonanie nawierzchni boiska, zakup
siatek do bramek, montaż ławek)
Siłownia pod chmurką w Gołogórze
(Budowa siłowni fitness)

Miejscowość 		
Buszyno

10.700

Miejscowość 		
Gołogóra

18.000

Miejscowość		
Żydowo
Miejscowość 		
Jacinki
Miejscowość		
Dadzewo
Miejscowość 		
Rzeczyca Wielka

2.000

Miejscowość		
Warblewo

2.500

Państwa aktywność przy głosowaniu umożliwi realizację
zgłoszonych projektów oraz
będzie wyrazem społecznej
odpowiedzialności za zadania podejmowane na rzecz
miasta i gminy Polanów.
Zapraszamy do głosowania na projekty przedstawionych w tabeli obok.

Gmina Polanów

Droga i chodnik wokół szkoły w Bukowie

Wydarzenia

5.150

Projekty realizowane na terenie gminy Polanów
DUŻE Projekty (zadania)

9.

MAŁE Projekty (zadania)

10. Spotkanie pod daszkiem w Żydowie
(Zakup namiotu plenerowego)
11. Rybny Raj w Jacinkach (Częściowe
oczyszczenie stawu w Jacinkach)
12. Altana marzeń w Dadzewie (Budowa
altany drewnianej z zadaszeniem)
13. Zagospodarowanie terenów zielonych
przy budynku świetlicy wiejskiej w
Rzeczycy Wielkiej wraz z zakupem namiotu plenerowego (Nasadzenia roślin,
wykonanie trawnika przed świetlicą oraz
zakup namiotu)
14. Poprawa wyglądu wsi Warblewo
(Zakup kosiarki)

Robert Grzywacz i Grzegorz Lipski

Wreszcie skończą się uciążliwości osób obsługujących
mecze na polanowskim
stadionie miejskim.

dionu miejskiego w Polanowie,
zamontowany zostanie piłko
– chwyt, dokończone ogrodzenie oraz zakupiony sprzęt sportowy. Stosowną umowę, kilka
Podczas rozgrywanych tu me- tygodni temu podpisali Robert
czy, gdy piłka wypadnie za Grzywacz, wicemarszałek woboisko, często muszą biegać jewództwa
zachodniopomordaleko poza ogrodzenie. Dzięki skiego oraz Grzegorz Lipski
dofinansowaniu remontu sta- – burmistrz Polanowa.

Polanów

Nowoczesne urzędzenie dla ZOZ-u

7.000
9.500
6.000

Aby zagłosować należy wejść na stronę www.budzet.polanow.pl i wypełnić interaktywną kartę do głosowania. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy miasta i gminy Polanów, którzy ukończyli 18 lat.
Wybrać można jeden projekt duży i jeden mały w kategorii MIASTO oraz analogicznie po jednym projekcie
dużym i małym w kategorii GMINA. Łącznie można wybrać do 4 projektów zaznaczając odpowiednie pole w
kolumnie WYBÓR. Głosowanie należy odbyć w terminie od 12 do 30 września 2016 r.

Uwaga! Ważne

Powiatowy
Rzecznik
Konsumentów
w Koszalinie
ostrzega:

Polanów

Powstaje nowa siedziba
Nadleśnictwa
O nowoczesny ultrasonograf japońskiej firmy Hitachi-Aloka
wzbogacił się polanowski Zespół Opieki Zdrowotnej. Zakupiony ultrasonograf służy do badań kardiologicznych, naczyniowych i urologicznych. To drugie takie urządzenie znajdujące się w posiadaniu ZOZ-u.

Nasza
udaje
Orange

PRK w Koszalinie ostrzega
przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi stosowanymi przez
przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej "Nasza S.A." z siedzibą w Warszawie.
Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firmy
"Orange Polska S.A.". Rzecznik
apeluje o rozwagę i ostrożność
oraz o czytanie dokumentów
przed ich podpisywaniem.
Wszystkich pokrzywdzonych
rzecznik zaprasza do biura
mieszczącego się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Polanów

Jak tu ładnie!

Przy wjeździe do Polanowa,
przy ulicy Klonowej, od
kilku miesięcy firma Skanska
buduje nową siedzibę Nadleśnictwa Polanów.
Do końca października 2017 r.
ma tu powstać dwu piętrowy
budynek biurowy o kubaturze
6616,1 m3 i powierzchni zabudowy – 685,62m2. Projektowa-

Tak będzie wyglądała nowa siedziba Nadleśnictwa Polanów

na wysokość obiektu to 11,50 m.
Znajdą się w nim biura Nadleśnictwa, pomieszczenia socjalne oraz magazyny techniczne.
Nie zabraknie też sali konferencyjnej dla wykładów i prezentacji. Obok budynku głównego
powstaje też wolnostojący, parterowy obiekt gospodarczy. Ten
będzie miał 224,18 m2 zabudowy i kubaturę 1240,2 m3. Bę-

dzie też prawie o połowę niższy
od budynku głównego (5,8 m).
W zakresie prac znalazło się
także wykonanie zewnętrznej
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej, drogi dojazdowej
i placów parkingowych i manewrowych, ogrodzenia oraz
innych elementów zagospodarowania terenu.

Pięknie utrzymane rabaty kwiatowe przyciągają wzrok i
powodują, że Polanów jest pięknym miastem
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Święto miłośników historii i militariów

Fot: Aleksander Andrzejewski

O tym jakie, wojenne tajemnice kryje Ziemia Polanowska i tereny w jej
sąsiedztwie, podczas IV
Komorowskiej
Biesiady
Historycznej można było
porozmawiać z członkami
Grupy
Poszukiwawczej
Gross Born - Pollnow. Nie
zabrakło też ciekawych,
historycznych
znalezisk
z naszego regionu. Obowiązkiem było obejrzenie
jedynej w Europie, w pełni
funkcjonalnej repliki niemieckiego stanowiska ar-

tyleryjskiego Pantherturm
II Stahlunterstand stanowiącego połączenie wieży
słynnego czołgu Pz.Kpfw.
V Pantera i stalowego
schronu. Prym wiodły rekonstrukcyjne i historyczne
pojazdy wojskowe, militarne samochody, motocykle
(między innymi Sokół) i
wolontariusze w typowych
mundurach z okresu wojen
światowych.
Zobaczyliśmy także konną musztrę
ułańską i pokazy strzelania z ciężkich karabinów
maszynowych. Wielkim
zainteresowaniem licznie
zebranej publiczności cieszył się także mini turniej
rycerski
prezentowany
przez członków Bractwa

Rycerskiego Księcia Bogusława V ze Słupska. Jak
na Biesiadę przystało serwowano też starodawne
kulinaria w tym pieczonych na ognisku kiełbaski,
polędwiczki, wędzonych
na miejscu ryb, domowego
chleba, smalcu, czy gulaszu z kotła, przygotowanego według przepisu sprzed
600 lat oraz innych regionalnych wyrobów przyrządzonych przez wspierające
przedsięwzięcie sołectwa
gminy Polanów. Ponadto
każdy z uczestników, przez
cały dzień bezpłatnie mógł
spróbować swych sił w obsłudze broni hukowej lub
celowac do darczy z łuku.
O duchowy aspekt zadbał

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Żydowo

IV Komorowska Biesiada Historyczna

Już po raz czwarty w
Komorowie w Gminie
Polanów odbyła się
Komorowska Biesiada
Historyczna.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: lipiec-sierpień 2016

Fot: Aleksander Andrzejewski

proboszcz parafii, ks. Jan
Sosnowski
odprawiajac
w komorowskim kościele
mszę świętą
Zasadą Biesiady Historyczej jest zwrócenie uwagi na unikatowy zabytek
znajdujący się w Komorowie. To kościół zbudowany
w XV w., w którego wnętrzu znaleźć można m.in.
oryginalne, gotyckie tabernakulum, renesansowy
dzwon czy wykonane w
pierwszej połowie XVII w.
ołtarz, ambona i chrzcielnica. M.in. dzięki wysiłkowi
pasjonatów oraz parafian,
świątynia, która jeszcze
kilka lat temu popadała w
ruinę, od blisko 4 lat odzyskuje swój pierwotny blask.

By wspomóc te działania,
w czasie Biesiady odbyła
się również licytacja środkowopomorskich
pamiątek, przekazanych przez
darczyńców z regionu i nie
tylko.
Organizatorami II Komo-

rowskiej Biesiady Historycznej są Gmina Polanów
oraz Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu, terenu
natomiast użyczają właściciele gospodarstwa agroturystycznego w Komorowie.

Gmina Polanów

Za festynem - festyn

Znów zbierali na kościół

Już po raz dwunasty, w
Żydowie na placu przy
remizie strażackiej, odbył
się Festyn Parafialny,
zorganizowany przez
Proboszcza ks. Tomasza
Rembelskiego, Radę Parafialną i działający przy
parafii Caritas.

dowych, liczne konkursy i
licytacje. Na najmłodszych
czekały dmuchane zjeżdżalnie, euro-bungee, kule
wodne i konne przejażdżki.
Nie zabrakło również loterii
fantowej, w której każdy zakupiony los był nagradzany.
Pachnące stoiska kulinarne
zachęcały do kupowania doOrganizatorzy imprezy jak mowych specjałów, grillokażdego roku, zaoferowa- wanych potraw i przepyszli wiele atrakcji dla dzieci nych wypieków.
i dorosłych. Były występy Imprezę jak co roku prowaprzedszkolaków, lokalnych dziła Elżbieta Sekuła, na co
zespołów śpiewaczych i lu- dzień dyrektor Przedszkola

Wakacje upłynęły pod znakiem festynów i imprez organizowanych w wielu
miejscowościach gminy Polanów.

Kościernica

Rzeczyca Wielka

Polanów

Trzeźwi na Świętą Górę
Letni festyn odbył się między atrakcją było też strzelanie
innymi w Kościernicy. Jego z wiatrówki, ale najbardziej
organizatorzy włożyli dużo oczekiwanym momentem
wysiłku: podstawą zabawy zabawy była loteria z główbyły bogato zaopatrzony ną nagrodą w postaci roweru.
bufet oraz zespół muzycz- Oczywiście nie zabrakło też
ny przy którym bawili się dmuchańców i konkursów
i młodzi i ci starsi. Wielką dla dzieci.

Jacinki

Fot: Aleksander Andrzejewski

Już po raz 15., tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia na Świętej Górze Polanowskiej pielgrzymi z regionu modlili się o
trzeźwość własną, swoich rodzin i całego narodu. Na trzykilometrową trasę wyruszyli z polanowskiego kościoła parafialnego. Szli do Maryi Bramy Niebios. Pielgrzymowali nie tylko ci, którzy walczą o swoją trzeźwość, ale również ci, których choroba alkoholowa dotknęła poprzez uzależnienie najbliższych. Do pątników w marszu w intencji trzeźwości dołączył również bp
Krzysztof Zadarko. We franciszkańskiej pustelni na szczycie Świętej Góry przewodniczył później Mszy św. w ich intencjach.
Po Mszy św. na na pielgrzymów czekała agapa, a chętni mogli wziąć udział w mitingu anonimowych alkoholików we franciszkańskiej pustelni. Pielgrzymkę Trzeźwości na Święta Górę Polanowską organizuje od 15 lat Polanowski Klub AA „Feniks”.

Festyny w Jacinkach odby- pyszności (przygotowanych
wają się od ładnych kilku lat. przez mieszkanki sołectwa).
Za każdym razem są okazją Każdy z przybyłych gości
do spotkania z przyjaciółmi, oraz mieszkańców znajdzie
rodziną, wspaniałej zabawy na takiej wiejskiej zabawie
i konsumpcji prawdziwych coś dla siebie.

W tej miejscowości, podczas
parafialnego festynu zbierano środki na remont kościoła. Wielkim powodzeniem
cieszyły się wyśmienite
ciasta i pierogi (szczególnie
te z kurkami). Ich sprzedaż

szła jak woda. Równie dużym powodzeniem cieszyła
się sprzedaż losów loterii
fantowej. A dla wszystkich
uczestników imprezy przygotowano liczne konkursy i
zabawy.

Rekowo

Największą atrakcją tutej- konkursy i zabawy, a dla
szego festynu była możli- dorosłych atrakcyjny bufet
wość zwiedzenia wozu stra- i smaczne ciasta. Uwagę
żackiego, obejrzenia starych uczestników
przyciągnął
traktorów oraz przejażdżka także pokaz sztuki wycinawozem konnym.
nia pilarką łańcuchową.
Dla dzieci przygotowano

Gminnego w Polanowie.
nie Polanów, o czym może łych bywalców, ale również
Festyn Parafialny w Żydo- świadczyć rosnąca z roku mieszkańców z całej gminy,
wie bez wątpienia jest jedną na rok frekwencja. Miła powiatu a nawet z odległych
z bardziej wyczekiwanych i "sąsiedzka" atmosfera zakątków Polski.
wakacyjnych imprez w gmi- przyciąga już nie tylko sta- Zebrane podczas festynu

pieniądze zostaną przeznaczone na remont przykościelnej dzwonnicy.
Tekst i foto:
Agnieszka Kaczka
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Powstaje staw życia

Powiatowy Urząd
Pracy w Koszalinie
informuje, iż realizuje dwa projekty ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

W pracy, swoim sprzętem pomogła miejscowa firma Agro - Dad

Po kilku godzinach z chaszczy zaczęło się wyłaniać lustro wody

Tylko 2,5 tys. zł z programu
„Działaj Lokalnie” oraz
wspólna praca mieszkańców Dadzewa wystarczą,
aby w tej miejscowości powstało piękne miejsce dla
wypoczynku i rekreacji.

życia” robimy tu miejsce dla
wszystkich
mieszkańców
wsi – mówi Arkadiusz Kazimierczak, sołtys Dadzewa.
W ramach prac planowane
jest częściowe wykarczowanie krzaków, wyrównanie

Jacinki

terenu, postawienie kilku Po wykonaniu wszystkich
ławek oraz wiaty.
prac mieszkańcy Dadzewa
Wkładem własnym jest pra- będą mogli spędzać czas
ca mieszkańców, których nad wodą, a nawet łowić
swoim sprzętem wspoma- ryby, bo staw został już zaga miejscowa firma Agro rybiony.
– Dad.
(sim)

Gmina Polanów

Drewniany skarb Życie pozornie fikcyjne

1. Projekt dla osób bezrobotnych do 29 roku
życia, realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
- „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto
Koszalin (II)”.
W ramach programu
przewidziano następujące formy wsparcia:
* staże u pracodawcy,
* prace interwencyjne,
* jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
* bony zasiedleniowe.
Więcej informacji o
projekcie: http://www.pup.
koszalin.pl/urzad_pracy/
PO_WER_2016.html

Polanów

Informacje
dotyczące
Zespołu Opieki
Zdrowotnej
w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

(wygrany za 5 000 zł projekt z
Działaj Lokalnie)
Głównym celem projektu jest
zintegrowanie lokalnej społeczności przez wspólną pracę
i poczucie odpowiedzialności
za to co stworzyli i mamy nadzieję że staną się inspiracją
do dalszych działań podejmowanych na terenie naszego
Sołectwa. Powstałe miejsce
będzie przyjazne naszym
mieszkańcom i mamy nadzieję że również osobom z poza
naszej miejscowości,ponieważ w niedalekiej przyszłości
przez naszą miejscowość ma
przebiegać trasa rowerowa,stworzona przestrzeń będzie
idealnym miejscem na odpoczynek dla zmęczonych rowerzystów.
Powstała wiata stanie się sercem naszej wsi i służyć będzie jako miejsce spotkań dla
mieszkańców podczas festy-

nów ,imprez okolicznościowych dla dorosłych i dzieci.
W trakcie realizacji projektu
będą również przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie,które poprowadzi zaprzyjaźniony
z naszym Sołectwem leśnik
Sołtys Sołectwa Karsina p.
Krzysztof Dyk.
Podczas wspólnego spotkania
Pan Krzysiu zdradzi nam tajniki rzeźbiarstwa,beneficjenci
projektu nauczą się obcowania
z drewnem i dłutem, powstałe
pierwsze rzeźby będą służyły
do zabawy w grę szukanie
drewnianych skarbów,które
zakończą realizację projektu ogniskiem dla wszystkich
przybyłych osób.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich do odwiedzenia
naszego Sołectwa pod koniec
września do obejrzenia finału
nasze wspólnej pracy.
Sołtys i Rada Sołecka.

1. Projekt dla osób powyżej 29 roku życia, realizowany
w
ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – „Aktywizacja osób pozostających
bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku
pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto
Koszalin – II”.

W ramach programu
przewidziano następujące
formy wsparcia:
* staże u pracodawcy,
* prace interwencyjne,
* jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
* wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Więcej informacji o
projekcie: http://www.pup.
koszalin.pl/urzad_pracy/
RPO_WZ_Dzia.html
Rekrutacja osób bezrobotnych odbywa się na podstawie kryteriów dostępu określonych w projektach.
Osoby bezrobotne oraz
przedsiębiorców serdecznie
zapraszamy do składania
wniosków.
Szczegółowe informacje
udzielane są w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy
w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13.

Z okazji 65 lecia pożycia małżeńskiego, czyli
Żelaznych Godów, Burmistrz Polanowa wręczył
Państwu Annie i Edmundowi Cybulskim Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cetuń

Nad jeziorem mają czysto

Z tej okazji dzieci Jubilatów
zorganizowały uroczystość,
podczas, której zostały wręczone Medale.
Pani Anna urodziła się 28 grudnia 1928 roku w miejscowości
Wojtkowa, w Bieszczadach, a
Pan Edmund 30 października
1928 r. w miejscowości Kamień koło Brodnicy.
Oboje, w wieku lat 19, a więc
w 1947 roku przyjechali na

nie do miejscowości Świerczyna w gminie Polanów.
Pani Anna przyjechała z
Bieszczad, zaś Pan Edmund
uciekł z Niemiec, dokąd był
wywieziony na roboty.
Po 4 latach znajomości postanowili się pobrać.
Ślub kościelny wzięli 4 lutego
1951 roku w Polanowie, zaś
cywilny dwa lata później – 12
lipca 1953 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Polanowie.
Pan Edmund przez cały czas,
aż do emerytury pracował w
Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Świerczynie - najpierw jako traktorzysta,
a od 1958 roku, po uzyskaniu
stosownych kwalifikacji, jako
kierowca samochodów ciężarowych.
Pani Anna zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowaniem czwórki dzieci.
Państwo Anna i Edmund Cybulscy mają 9 wnuków oraz 11
prawnucząt.
Jubilatom z okazji tak wspaniałej rocznicy życzymy
wszystkiego dobrego oraz doczekania w zdrowiu kolejnych
rocznic.

Ruszyła budowa...

Za nami kolejna ważna akcja Koła Ligi Ochrony Przyrody nr 17, która miała
na celu poprawę stanu czystości wokół jeziora Cetuń. W akcję zaangażowani zostali również mieszkańcy miejscowości Rosocha i Cetuń. Podczas akcji
posprzątany został teren plaży wokół jeziora Cetuń, usunięto m.in. stare
zalegające na plaży liście oraz posprzątano śmieci, wybudowano dwa nowe
stoły oraz ławki.
Za ten spontaniczny, bardzo wartościowy wkład lokalnej społeczności w
poprawę czystości naszych pięknych lasów i jezior, serdecznie dziękujemy.
Niedawno podpisano umowę na budowę świetlicy w Świerczynie, a
już mury pną się do góry.

Polanów

Bezpieczniej
w przedszkolu

… to tytuł serialu kręconego na terenie gminy
Polanów.
We wrześniu 2016 roku
Stocznia Filmowców, z Koszalina przystąpiła do produkcji pierwszego odcinka
serialu fabularnego o tym
tytule. Docelowo ma powstać 8 odcinków 1 sezonu.
Fabuła serialu mówi o tym,
jak Europol nakazał Polskiemu Wywiadowi inwigilację
dwójki ekstrasenserów Adama i Ewy, gdyż jest podejrzenie, iż są to bardzo niebezpieczni reakcjoniści. Do
zadania zostaje wydelegowana sekcja złożona z weteranów zasłużonych w terenie
(walczyli w Afganistanie).
Po długiej i bezowocnej obserwacji podejrzanych zaczyna wyłaniać się ich zgoła
odmienny obraz i faktycznie
ich umiejętności nadprzyrodzone zaczynają wywoły-
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Świerczyna

Samorząd wspomógł strażaków

Aleja Bukowa

W Jacinkach pełną parą
ruszył Drewniany Skarb
- czyli postawienie wiaty
przystankowej nad stawem

www.polanow.pl

PUP – informacja Polanów
65 lat razem czyli jubileusz Państwa Cybulskich
dla bezrobotnych
Ziemie Odzyskane, konkret-

Dadzewo

W sobotę około 25 mieszkańców Dadzewa porządkowało staw przy wjeździe do
miejscowości.
- Dostaliśmy pieniądze z fundacji polsko-amerykańskiej
i w ramach projektu „Staw

Rozmaitości

Operator Anna Rzepka przy pracy.

wać zagrożenie i trwogę. Do
gry włączają się obce wywiady: Białoruski i Mosad.
Zaczyna tworzyć się bardzo
niebezpieczna gra.
Serial „Życie pozornie fikcyjne” oprócz wątku sensacyjnego ma na celu pokazanie świata alternatywnego,
w którym coraz więcej ludzi
chce funkcjonować.
Zdjęcia w większości realizowane są na terenie województwa zachodniopomorskiego (także w Polanowie

i okolicach). Wiele wątków
odnosi się do historii tego
regionu, starożytnych miejsc
kultu, najpiękniejszych plenerów województwa oraz
tzw. Miejsc Mocy (czakramy Ziemi).
- Poprzez umiejscowienie
fabuły serialu w najciekawszych miejscach regionu
chcemy pokazać szerokiej
publiczności „perełki” przyrody, architektury, historii
– mówi Bartosz Brzeskot, reżyser serialu.

Polanowski samorząd dba o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
uczęszczających do gminnych
placówek.

Burmistrz Polanowa - Grzegorz Lipski spotkał się z Zarządami Ochotniczej Straży Pożarnej z Polanowa, Nacławia i Żydowa. Omawiano
działania jednostek OSP w 7 miesiącach roku 2016 oraz plany na rok 2017. Miłym akcentem spotkania było przekazanie dla strażaków
sprzętu ochrony osobistej zakupionej przez Gminę Polanów z 50% dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W tym roku, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w
Polanowie sfinansował „Remont
budynku przedszkola z przystosowaniem do przepisów przeciwpożarowych”. Między innymi została

tam osadzona stolarka przeciwpożarowa wewnętrzna oraz drzwi zewnętrznych.
Ponadto wykonano instalację wodociągową przeciwpożarową oraz
zamontowano 3 hydranty oraz instalację oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonano także wiele innych
prac zwiększających bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Do tej pory
wydano na ten cel 436 tys. zł.
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Piłka Nożna

Jan Bednarek, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej wręcza pamiątkowy
puchar z okazji awansu do IV ligi.
Bardzo udanie, w IV
lidze zadebiutował Gryf
Polanów, który na własnym boisku pokonał
zespół Astry Ustronie
Morskie (2:0). Mecz w
Polanowie odbył się w
atmosferze święta piłki
nożnej. Tuż przed nim,
drużyna Gryfa otrzymała, z rąk Jana Bednarka,
prezesa Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej, pamiątkowy
puchar z okazji awansu
do IV ligi.
Miejski Klub Sportowy „Gryf”
w Polanowie awansując do IV
Ligi zachodniopomorskiej czekał na rozlosowanie spotkań
na nowy sezon rozgrywkowy
2016/2017. Po losowaniu terminarza rundy jesiennej okazało się, że pierwszy mecz inauguracyjny rozegrany zostanie
w Polanowie z drużyną Astry
Ustronie Morskie. Mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny 2 – 0, a strzelcem
bramek został Konrad Romańczyk. Przed meczem Prezes Zachodniopomorskiego Związku

Piłki Nożnej w Szczecinie Pan
Jan Bednarek i Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski wręczyli drużynie Puchar za awans do
IV Ligi oraz w prezencie przekazali kilkanaście piłek.
Mecz drugiej kolejki rozgrywaliśmy w Koszalinie z miejscowym spadkowiczem z III
Ligi Bałtyckiej Bałtykiem Koszalin. W 45 minucie spotkania
wyszliśmy na prowadzenie po
celnym strzale Mateusza Czai.
Po zmianie stron drużyna gospodarzy w 69 min doprowadziła do wyrównania. Mecz
zakończył się remisem 1 – 1.
Spotkanie trzeciej kolejki zostało rozegrane na stadionie
w Polanowie z bardzo silną
drużyną Dąb Dębno. Wynik
to bezbramkowy remis. Natomiast mecz czwartej kolejki
Gryf rozegrał na wyjeździe
pokonując 1:0 zespół Arkadii
Malechowo. Z kolei ostatni
mecz - w sobotę 3 września,
Gryf rozegrał z Hutnikiem
Szczecin, remisując 2:2.
Dzięki tym wynikom, Gryf Polanów z dorobkiem 9 punktów,
zajmuje wysokie - 7 miejsce w
tabeli ligowej.

W kolejnych meczach
rundy jesiennej przeciwnikiem Gryfa będzie:
10-09 Energetyk Gryfino
(u siebie)
17-09 Sparta Węgorzyno
(wyjazd)
24-09 MKP Szczecinek (u siebie)
01-10 Piast Chociwel (wyjazd)
08-10 Gryf Polanów - Rasel
Dygowo (u siebie)
15-10 Jeziorak Szczecin (wyjazd)
22-10 Kluczevia Stargard (u
siebie)
29-10 Gryf Kamień Pomorski
(wyjazd)
05-11 Osadnik Myślibórz (u
siebie)
12-11 Drawa Drawsko Pom.
(wyjazd)
19-11 Olimp Gościno (u siebie)
26-11 Ina Goleniów (wyjazd)

Fot: Aleksander Andrzejewski

Fot: Aleksander Andrzejewski

Gryf awansował i wygrywa

Gryf Polanów - Astra Ustronie Morskie 2:0

Podziękowanie dla kibiców po meczu Arkadia Malechowo - Gryf Polanów 0 - 1

Polanów

Plażówka nad basenem

Piłka Nożna

Turniej na
zakończenie lata
Aż 11 drużyn zgłosiło się
do udziału w Turnieju Piłki Nożnej „Na zakończenie
lata”, który w Polanowie
zorganizowało Nadleśnictwo Polanów razem z
burmistrzem Polanowa i
radnym Rady Miejskiej
Danielem Wernerem.

miejsce przypadło zespołowi
Kocham Siatkówkę.
Tytuł „Króla Strzelców" zdobył Łukasz Miklasiński z
B13. A „Najlepszym Bramkarzem" został Kacper Salamon.
Co ważne - drużyny Zacisze
zagrały dla Kingi!
Impreza była bardzo udana.
Pierwsze miejsce zajęła dru- Było wiele atrakcji dla dzieżyna B13. Na drugiej pozycji ci.
uplasował się Gryf II Junior. Wszystkim dziękujemy za
Trzecie miejsce zajął Heli- udział oraz za zaangażowakopter Żwirowa. Czwarte nie!

Zwycięzcy turnieju: Waldemar Węgierski i Mariusz Kowalik

Czasami kibice byli zbyt blisko

16 drużyn wzięło udział
w Turnieju Plażowej Piłki
Siatkowej, który rozegrano
nad Basenem Miejskim w
Polanowie.

integracyjna biesiada przy
ognisku. Ćwierćfinały, półfinały i finał rozegrano w
niedzielę. Ostatecznie wygrali Waldemar Węgierski
i Mariusz Kowalik przed
Andrzejem Stanulewiczem
i Marcinem Stanulewiczem

cy z tak odległych miejscowości jak Bytów, Miastko,
Koszalin, Postomino, Sowinko czy Rekowo. Turniej
rozegrano systemem każdy
z każdym w czterech gruNa zawody, oprócz gospo- pach. W sobotę były elimidarzy, przyjechali zawodni- nacje, po których odbyła się
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oraz Maciejem Siach i Bartoszem Siach.
Organizatorem imprezy był
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu przy olbrzymim
wsparciu zawodników z Polanowa. (r) Foto. POKiS

Druk: Rondo Koszalin

