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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów 
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Szanowni Państwo przy-
pominamy o możliwości 
bezpłatnego korzystania z 
Gminnego Systemu Powia-
damiania przy wykorzysta-
niu kanały SMS. 

Użytkownicy systemu otrzymu-
ją powiadomienia o ważnych 
dla funkcjonowania gminy wy-
darzeniach a także o wydanych 
przez IMGW ostrzeżeniach 
meteorologicznych 2 i 3 stop-
nia dla obszaru gminy Polanów. 
Ostrzeżenia najczęściej zawie-
rają informację o rodzaju zagro-
żenia a często również w jakich 
godzinach zagrożenie to będzie 
szczególnie niebezpieczne. 

Osoby, które z różnych wzglę-
dów nie chcą otrzymywać 
powiadomień SMS mogą sko-
rzystać z aplikacji mobilnej do-
stępnej w Google Play „wiem.
co”. 
Po jej instalacji należy udo-
stępnić swoją lokalizację a na-
stępnie w zakładce subskrypcie 
wybrać gminę Polanów. Dzięki 
tej aplikacji można otrzymy-
wać powiadomienia sieciowe 
zawierające te same informacje 
jak w przypadku kanału SMS. 
Zachęcamy do skorzystania. 

Szczegóły dostępna na stronie 
internetowej polanow.pl

Polanów

Gminny system 
powiadamiania SMS

Burmistrz Polanowa 
wprowadza dedyko-
waną nowo narodzo-
nym mieszkańcom 
akcję promocyjną 
„Polanowska Wypraw-
ka”. 

Każde dziecko urodzo-
ne od 1 stycznia 2022 r. 

otrzyma od niego upo-
minek, który będzie nie 
tylko wyrazem symbolicz-
nego powitania dziecka 
w naszej społeczności, 
ale i też sposobem na 
budowanie więzi między 
gminą a jej mieszkańca-
mi już od przysłowiowej 
„kołyski”.

Polanowska Wyprawka 
- dla dzieci urodzonych 

w 2022 roku

dokończenie na str. 11

W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanowie odbyło się uroczyste wręczenie „Stypendiów Burmistrza” 
uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Polanów za najlepsze wyniki w nauce w 
I półroczu 2021/2022. Lista stypendystów na str. 2

Burmistrz docenił najlepszych

Pomoc dla Ukrainy

Gmina Polanów okazuje solidarność z ogarniętą wojną Ukrainą i organizuje akcję pomocy 
sąsiadom uciekającym przed rosyjską napaścią na ich kraj. Pomóc można finansowo oraz 
rzeczowo, a także w zapewnieniu schronienia. Więcej na str. 3



Gmina Polanów zakupiła ciągnik, zamiatarkę i przyczepę do działań 
związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Po-
lanów. Sprzęt został dofinansowany w wysokości 50% ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Polanów
Nowy sprzęt 
do utrzymania czystości

Planowana inwestycja 
budowy nowego zaplecza 
szatniowo – sanitarnego przy 
stadionie miejskim w Polano-
wie doczekała się realizacji. 

Burmistrz Polanowa podpisał 
umowę z firmą Union Invest 
na budowę nowego obiektu, 
dofinansowanego ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach programu 
Polska Sportowa. 
W czwartek 17 lutego br. doko-
nano rozbiórki wiekopomnego 
budynku z 1945 r. w którym ro-
dził się polanowski football. 
Już niebawem powstanie w tym 
miejscu obiekt spełniający nor-
my techniczno – budowlane.

       Polanów
Budowa nowego zaplecza 
szatniowo – sanitarnego 
przy stadionie

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Leś” Paweł Leś rozpoczę-
ło adaptację pomieszczeń części obiektu Szkoły Podstawowej w 
Żydowie na świetlicę wiejską. Zgodnie z założeniami mieszkańcy 
sołectwa Żydowo będą mogli z niej korzystać już w połowie roku. 
Prace postępują w ekspresowym tempie.

Świetlica w Żydowie
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Stypendyści Burmistrza 2022

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Bukowie

Stypendyści Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie

Dorota Wójcicka-Popowicz 
- radna Rady Miejskiej w Pola-
nowie znalazła się w gronie 32 
samorządowców, którzy zostali 
wyłonieni do udziału w Pracow-
ni Samorządowej. 
Jest to ogólnopolskie przedsię-
wzięcie realizowane od 2019 
roku przez Fundację Batorego. 

Polanów
Sukces radnej

Uczestnikami są samorządowcy 
pełniący funkcje: radnej/radne-
go, wójciny/wójta, burmistrzy-
ni/burmistrza lub prezydentki/
prezydenta miasta, których łą-
czy gotowość do współpracy z 
mieszkańcami i do poszukiwa-
nia innowacyjnych rozwiązań 
dla lokalnych problemów.
Przez najbliższe dwa lata 
Uczestnicy i Uczestniczki Pra-
cowni Samorządowej otrzyma-
ją wsparcie ekspertów zajmują-
cych się tematyką samorządową, 
prawem, finansami publicznymi, 
komunikacją społeczną, par-
tycypacją lokalną oraz pomoc 
w codziennych wyzwaniach w 
pracy i szansę testowania no-
wych partycypacyjnych rozwią-
zań w samorządzie.

Gmina Polanów zakoń-
czyła nabór wniosków w 
ramach projektu granto-
wego „Termomodernizacja 
budynków jednorodzin-
nych na terenie gminy 
Polanów” - Działanie 2.15 
Termomodernizacja 
budynków jednorodzin-
nych – Zachodniopomorski 
Program Antysmogowy".

Jest spore zainteresowanie 
wsparciem na wykonanie 
pełnej lub częściowej ter-
momodernizacji połączonej 
z wymianą źródła ciepła w 
budynkach jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Polanów. Główny ele-
ment, a zarazem obowiązko-
wy to docieplenie budynku 
+ wymiana pieca. Sama wy-
miana pieca , okien czy drzwi 
nie jest kwalifikowana. 
O kwalifikacji do programu 
przesądzi audyt energetycz-
ny. Spotkania z wniosko-
dawcami rozpoczną się w II 
połowie lutego. Wykonanie 
termomodernizacji oznacza 

konieczne docieplenie ścian 
zewnętrznych budynku i/lub 
stropodachu, poddasza, wy-
miany okien czy drzwi itp. + 
wymiana pieca. 
Docieplenie ma prowadzić 
do osiągnięcia efektywności 
energetycznej EPH+W maks. 
150 kWh/m2 na rok. Każdy 
budynek mieszkalny zakwa-
lifikowany do programu musi 
spełniać warunek minimalnej 
efektywności energetycznej 
(25%). Takie założenia mają 
wpłynąć na mniejsze rachun-
ki za ogrzewanie budynku i 
redukcje emisji CO2. Audyt 
określi minimalną technolo-
gię robót - grubość i normy 
styropianu, okien, drzwi itp 
oraz rodzaj pieca. 
Granty są wsparciem bez-
zwrotnym, a zostaną przeka-
zane dopiero po wykonaniu 
i odbiorze robót. Grant sta-
nowi dopłatę 25 tys. lub 50 
tys. Wstępnie szacujemy, że 
wnioski wpłynęły na kwotę 
1.5mln, jednakże ostateczna 
kwota znana będzie po aud-
tycie.

Zakończenie naboru wnio-
sków na termomodernizację

Stypendia otrzymali:
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Danuty 
Siedzikówny ps. INKA 
w Polanowie
Emilia Prądzyńska kl. 5c / 
śr. 5,58 /– uczennica osiąga 
bardzo wysokie wyniki w 
nauce, jest uczennicą uzdol-
nioną, o licznych zaintereso-
waniach. Reprezentuje szko-
łę w konkursach i zawodach 
na terenie szkoły i w środo-
wisku lokalnym. Wychodzi 
z inicjatywami imprez kla-
sowych, jest koleżeńska i 
wyróżnia się bardzo wysoką 
kulturą osobistą.

Aleksander Szalbierz kl. 5a 
/ 5,43 /– klasowy geniusz in-
formatyczny, uczeń rozwija 
swoje liczne zainteresowa-
nia, m.in. muzyczne – uczy 
się gry na gitarze; bardzo 
aktywny w wyrażaniu swo-
ich opinii na różne tematy. 
Uczeń sumienny i chętny do 
zdobywania wiedzy.

Maja Domowicz kl. 8b / 
5,33 /– uczennica bardzo 
sumienna, ambitna, zawsze 
obecna na zajęciach; uczest-
niczy w wielu konkursach, 
osiągając wysokie noty; 
uzdolniona plastycznie; do-
stała się do etapu wojewódz-
kiego kuratoryjnego konkur-
su z matematyki.

Uczniowie Zespołu 
Szkół Publicznych 
klasy Liceum Ogólno-
kształcącego w Pola-
nowie
Dagmara Bednarz kl. 2 LO 
/ 5,25 / – uczennica bardzo 
aktywna, zaangażowana 
w życie klasy i szkoły (go-
spodarz klasy, członkini Sa-
morządu Uczniowskiego). 
Bierze udział w wielu kon-
kursach, w których rozwija 
swoje uzdolnienia i zainte-
resowania. Udziela się w ak-
cjach ekologicznych, grupie 
ekoturystyki, konkursach 
polonistycznych, fotogra-
ficznych oraz w strzelectwie, 
w którym uzyskuje wysokie 
wyniki . Bierze udział w do-
datkowych zajęciach eduka-
cyjnych. Stypendystka Pre-
zesa Rady Ministrów.

Grzegorz Stec kl. 2 LO 
/ 5,15 / – uczeń sumienny, 

zawsze przygotowany do 
lekcji, ciekawy nowych wia-
domości. Chętny do pozna-
wania nowych dziedzin wie-
dzy. Odznaczający się dużą 
kulturą osobistą.

Weronika Hełminiak  kl. 3 
LO / 4,89 / - uczennica za-
angażowana w życie klasy 
i szkoły; chętnie udziela się 
w wolontariacie; cechuje 
ją uczynność, pomocność i 
sumienność.  Stypendystka 
Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Bukowie
Magda Kurasz  kl.7 / śr. 
5,57 /  uczennica osiąga 
najwyższe wyniki w szkole. 
Jest bardzo sumienna, sys-
tematyczna i ambitna. Ma 
zamiłowanie do aktorstwa, 
posiada uzdolnienia arty-
stycznie 
i literackie- pisze swoją 
książkę.
Jest wzorem zachowania i 
postępowania dla innych.

Wiktoria Czajkowska  kl.7 / 
śr. 5,14 /  uczennica sumien-
na, pracowita i koleżeńska. 
Chętnie poszerza swoją wie-
dzę oraz aktywnie działa na 
rzecz klasy i szkoły.
Odznacza się bardzo wyso-
ką kulturą osobistą.

Gabriel Matusiak  kl.7 / śr. 
5,14 / uczeń ambitny i kul-
turalny. Jego zamiłowaniem 
jest poszerzanie wiedzy z 
matematyki i fizyki. Jest 
bardzo spostrzegawczy, do-

ciekliwy, zadaje dużo pytań, 
posiada bogatą wyobraźnię 
oraz oryginalne i ciekawe 
pomysły rozwiązań.
Natan Radomski  kl.5 / śr. 
5,14 / uczeń bardzo ambitny 
i systematyczny, osiągający 
wysokie wyniki w nauce. 

Prezentuje wzorową po-
stawę moralną i społeczną, 
która jest godna naśladowa-
nia.  Zawsze z szacunkiem 
odnosi się do nauczycieli i 
kolegów. Aktywnie działa 
na rzecz klasy.
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W Polanowie podpisano 
pierwszą umowę w Zachod-
niopomorskim na zakup 
komputerów dla dzieci z 
rodzin byłych pracowników 
PPGR

17 lutego 2022 r. w czwartek 
w sali posiedzeń Urzędu Miej-
skiego w Polanowie odbyła się 
konferencja prasowa Pawła 
Szefernakera, sekretarza sta-
nu w MSWiA. Wiceminister 
podsumował program zaku-
pu komputerów dla dzieci z 
rodzin byłych pracowników 
PGR-ów w Zachodniopomor-
skiem. Pandemia COVID-19 
pokazała wiele problemów, a 
jednym z nich jest nauka zdal-
na na terenach popegeerow-
skich. Ujawniła ona utrudnie-
nia w realizacji obowiązków 
szkolnych przez dzieci. Projekt 

„Granty PPGR” ma na celu wy-

eliminowanie tych ograniczeń. 
Podczas spotkania została 
podpisana pierwsza w naszym 
województwie umowa na prze-
kazanie pieniędzy z programu 

„Polska Cyfrowa". Gmina Po-
lanów na ten cel otrzyma 952 
tys. zł, w ramach, czego zakupi 
365 komputerów. Zaplanowa-
no także ubezpieczanie sprzętu 
komputerowego i zakup opro-
gramowania specjalistyczne-
go dla osoby słabowidzącej. 
Niebawem Gmina Polanów 
przeprowadzi postępowanie 
przetargowe. Prognozowany 
termin przekazania laptopów 
dla dzieci to wrzesień 2022 r. 
 

„Ta wielka liczba kompute-
rów, bo jest ich 365, pozwo-
li, aby edukacja dzieci w tym 
trudnym okresie przebiegała 
bardzo sprawnie. Niewątpli-
wie podpisanie pierwszej w 

województwie zachodniopo-
morskim umowy w ramach 
programu jest ważnym wyda-
rzeniem dla naszej małej, nie-
bogatej gminy.” - powiedział 
podczas konferencji Burmistrz 
Polanowa Grzegorz Lipski. 
 
Burmistrz Polanowa wyraził 
wdzięczność za przyznane z 
rządowego programu środ-
ki finansowe oraz w sposób 
szczególny podziękował pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Polanowie za sprawne i pro-
fesjonalne przeprowadzenie 
naboru wniosków, ich weryfi-
kację oraz obsługę programu 
mimo utrudnień wynikają-
cych z ograniczeń sanitarnych. 
Podkreślił również ważną rolę 
samorządów w realizacji i 
wdrażaniu rządowych progra-
mów.       Agnieszka Kaczka

Polanów

Pierwsza umowa podpisana

Szanowni Państwo,
   Początek roku jest doskona-
łą okazją do tego, aby podzie-
lić się z państwem planami in-
westycyjnymi naszej gminy.
    W rok 2022 wchodzimy 
bardzo ambitnie, ale też ra-
cjonalnie, ponieważ budżet 
naszej gminy został opraco-
wany na miarę naszych moż-
liwości. Co najistotniejsze rok 
2022 będzie niewątpliwie ro-
kiem inwestycji. Planowane 
wydatki inwestycyjne osiągną 
rekordową dla naszej gminy 
kwotę aż 17 milionów zł.
Chcemy, aby planowane in-
westycje odpowiadały na 
potrzeby wszystkich miesz-
kańców. Ich realizacja będzie 

możliwa dzięki środkom wła-
snym gminy oraz zewnętrz-
nym źródłom finansowania 
m.in. funduszom unijnym i 
rządowym.
   Już niebawem ruszamy z 
długo zapowiadaną budowa 
świetlicy wiejskiej w Doma-
chowie.
   Firma Leś właśnie rozpo-
czyna prace remontowe w 
budynku byłej szkoły pod-
stawowej w Żydowie w celu 
adaptacji budynku na potrze-
by świetlicy wiejskiej.
  W ramach Programu Polska 
Sportowa, rozpocznie się bu-
dowa budynku szatni z zaple-
czem sanitarnym przy stadio-
nie miejskim w Polanowie.

Polanów

Ambitne plany inwestycyjne 
  Wykonany zostanie remont 
dachu głównej bryły budynku 
Polanowskiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu.
  Aktualnie gmina Polanów 
ogłosiła już przetarg na prze-
budowę 8 gminnych dróg o 
długości prawie 3,5 km.
Powstaną również nowe 
mieszkania komunalne. W 
tym zakresie Gmina złożyła 
już stosowne wnioski o po-
zwolenie na budowę.
   Rozpoczęliśmy realizację 
projektu pn. „Termomoder-
nizacja budynków jednoro-
dzinnych na terenie gminy 
Polanów”.
  Jesienią zostanie zakończona 
największa z gminnych inwe-
stycji – rewitalizacja rynku 
miejskiego w Polanowie wraz 
z otoczeniem.
    Warto wspomnieć, że nowe 
wnioski na pozyskanie do-
datkowych środków finanso-
wych wspierających rozwój 
gminy Polanów są cały czas 
składane.
   W ramach II naboru Pol-
skiego Ładu zostaną złożone 
wnioski na remonty dróg w 
miejscowościach: Bukowo, 
Świerczyna, Dadzewo. Wnio-
sek na zagospodarowanie 
kąpielisk w Krągu i Wieliniu, 
na budowę oczyszczalni w 
nacławiu oraz budowę od-
działów przedszkolnych przy 
Zespole Szkół Publicznych 
w Polanowie, oraz budowę 
świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Cetuń.

I. POMOC FINANSOWA  - NAJBARDZIEJ OCZEKIWA-
NA FORMA POMOCY 

POMOCY DLA UKRAINY  można udzielać w formie 
finansowej poprzez wpłaty na zbiórki organizowane 
przez organizacje charytatywne. Lista zbiórek jest 
dostępna na rządowej stronie www.pomagamukra-
inie.gov.pl.

Dla potrzeb zbiórki środków finansowych z terenu 
naszej gminy  został specjalnie utworzony rachunek 
bankowy Stowarzyszenia ŁĄCZY NAS POLANÓW, na 
który można wpłacać darowizny:

94 9317 1038 3903 7182 2000 0030
z dopiskiem „POMOC DLA UKRAINY”

Pamiętaj, żeby zachować ostrożność
i weryfikować zbiórki pieniężne zanim przekażesz swoje środki.

II. POMOC RZECZOWA

Gmina Polanów włącza się w krajowy system zbiórki POMOCY 
HUMANITARNEJ DLA UKRAINY skoordynowany na pozio-
mie Polski przez organy administracji rządowej. 
Według wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego zgro-
madzone w zbiórce  rzeczy  zostaną przewiezione na terytorium 
Ukrainy po uprzednim transporcie do składnicy Rządowej Agen-
cji Rezerw Strategicznych.
W związku z powyższym Gmina Polanów dla potrzeb prowa-
dzonej  ZBIÓRKI uruchamia punkt w Remizie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Polanowie, przy ul. Magazynowej 12 czynny w 
godz. 8.00-15.00. Poza wskazanymi godzinami możliwe przeka-
zanie darów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 
606 851 443. 

Lista produktów i środków, które mogą być przeka-
zane potrzebującym na terytorium Ukrainie:
Koce zwykłe i termiczne
Śpiwory 
Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii alumi-
niowej
Materace
Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:
Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Grzebienie
Bielizna damska, męska, dziecięca
Podpaski
Pampersy
Pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy i ręczniki papierowe
Ręczniki (w tym z mikrofibry) 
Worki na śmieci
Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji 
Maski filtrujące lub jednorazowe 

Inne:
Zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
Zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciw-
bólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) 

DO PUNKTU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE:
Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub 
zezwolenia
Żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia, trudno 
przechowywalna
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej

III. POMOC W ZAPEWNIENIU SCHRONIENIA  

 Gmina Polanów aktualnie przygotowuje lokale, w 
których będzie możliwe zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy. 
Wspieramy inicjatywy mieszkańców naszej gminy,  którzy zde-
cydowali się przyjąć pod swój dach uchodźców. W takim przy-
padku fakt przyjęcia obywateli Ukrainy należy zgłosić do Urzę-
du Miejskiego w Polanowie kontaktując się mailowo na adres: 
pomagamukrainie@polanow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 519 
195 839. 
Zadaniem gminy będzie pomoc w załatwieniu spraw formalnych. 
Status uchodźcy dotyczy osób, które opuściły Ukrainę w związ-
ku z toczącymi się działaniami wojennymi po dniu 24.02.2022r. 
Pod wskazany wyżej adres e-mail oraz nr telefonu mogą się rów-
nież kontaktować osoby chętne do przyjęcia ukraińskich uchodź-
ców na długotrwały pobyt.

OTWÓRZYMY NASZE SERCA DLA POMOCY NASZYM 
SĄSIADOM

Miejmy świadomość, że wszelkie działania będą 
mieć charakter długoterminowy  

(mogące trwać latami)

 POMAGAMY UKRAINIE – FORMY POMOCY  
Gmina Polanów włącza się  we wszechstronną POMOC DLA UKRAINY
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Od 1 stycznia 2022 r. 
elektroniczne wnioski o 
świadczenia „500 plus” 
można składać do ZUS, 
aby uzyskać prawo do 
świadczenia na okres do 
31 maja 2022 r. - to w 
przypadku jeśli rodzic 
dziecka obecnie nie po-
biera tego świadczenia.

Jeśli w zeszłym roku skła-
daliście już Państwo już 
wniosek o „500 plus”, nie 
ma potrzeby składać go po-
nownie. Gminy kontynuują 
wypłaty już przyznanych 
świadczeń do końca maja 
2022 r.
Od 1 lutego 2022 r. będzie 
można złożyć wniosek do 
ZUS na nowy okres świad-
czeniowy, który będzie 

Informacje ważne dla mieszkańców naszej gminy.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego, 
wnioski do wypełnienia można uzyskać 

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Polanowie. 

Urząd Miejski w Polanowie 94 3188351
93 3188387

NUMER ALARMOWY

Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112

Zespół Opieki Zdrowotnej 94 3188399

Lekarz Dyżurny w godz.: 18:00-8:00
600 440 999

Straż Pożarna 998 lub 112
94 3188398

Policja 997 lub 112
94 3429213

Patrol Policji 606 897 033

Posterunek Energetyczny 991
94 3483861

Zakład Usług Komunalnych 94 3188206

Ośrodek Pomocy Społecznej 94 3188385

Telefon Zaufania 94 3419461

Lex Crimen 781 025 998

Aplikacja na smartfona
MOJA KOMENDA

możliwość kontaktu z 
dzielnicowym

Aplikacja na smartfona
KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ

możliwość dokonywania 
zgłoszeń

Aplikacja na smartfona WIEM.CO
Gminny System Powiadamiania

możliwość rejestracji w usłudze 
bez aplikacji za pośrednictwem 

strony https://polanow.pl

WAŻNE TELEFONY
W GMINIE POLANÓW

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy możesz złożyć tylko elektronicznie: 

 na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl 

 przez bankowość elektroniczną 

 na portalu emp@tia 
 
 

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, 
który założy go dla Ciebie 
Zapraszamy  9 marca 2022 

     13 kwietnia 2022   godz. : 11.00-13.00 
MGOPS w Polanowie, ul. Wolności 7   

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, to także numer 
rachunku bankowego 
 
 

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie 
Jak to zrobić, sprawdź www.zus.pl albo zadzwoń: 
22 290 55 00 (pn.–pt. 8.00–15.00) lub 22 560 16 00 (pn.–pt. 7.00–18.00) 
Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet  
 

  
www.zus.pl 

trwał rok i rozpocznie się 
od 1 czerwca 2022 r. Szcze-
gółowe informacje w linku 
na stronie www.zus.pl.
Od 1 stycznia 2022 r. na dru-
gie i każde kolejne dziecko 
w rodzinie w wieku od 12. 
do 35. miesiąca życia, przy-
sługuje nowe, dodatkowe 
świadczenie – Rodzinny ka-
pitał opiekuńczy (RKO). 

Jest ono realizowane przez 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. W ramach RKO 
rodzice otrzymają maksy-
malnie 12 tys. zł. Świad-
czenie będzie wypłacane 
w miesięcznych częściach 
– po 500 zł miesięcznie 
przez dwa lata lub po 1000 
zł miesięcznie przez rok, w 
zależności od wyboru rodzi-

ca. Wsparcie jest niezależne 
od dochodów rodziny, a 
środki nie są opodatkowane. 
Szczegółowe informacje w 
linku na stronie www.zus.
pl.
Wnioski o przyznanie 
świadczenia „500 plus” i 
RKO można przesyłać tyl-
ko elektronicznie przez 
Platformę Usług Elek-

tronicznych (PUE) ZUS, 
portal Empatia lub przez 
bankowość elektroniczną. 
Ustalanie uprawnień do 
świadczeń oraz ich wypła-
tę przejął ZUS. Wszystkie 
pisma, informacje i decyzje 
będą przekazywane elektro-
nicznie na PUE ZUS i będą 
tam dostępne dla zalogowa-
nych klientów. Sam sposób 

wypłaty świadczeń rów-
nież się zmienił. Będą one 
wypłacane wyłącznie bez-
gotówkowo na wskazany 
przez wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.
ZUS chce pomóc wszystkim 
rodzicom i opiekunom, któ-
rzy potrzebują informacji 
jak złożyć wniosek o „500 
plus” oraz RKO. 

Klienci mogą skorzystać 
ze specjalnej infolinii pod 
numerem 22 290 55 00 lub 
umówić się na e-wizytę. 

Pracownicy ZUS pomogą 
również wypełnić wniosek 
o świadczenia we wszyst-
kich placówkach Zakładu.
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27 586,09 zł 
w zbiórce, w 30. finale WOŚP

Za nami 30. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy pod hasłem „Przejrzyj na 
oczy". Jak co roku w akcję 
włączyła się również gmina 
Polanów, aby pozyskać środki 
na zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostyki i 
leczenia wzroku u dzieci.

Mieszkańcy miasta i gminy 
Polanów i tym razem dali wy-
raz swojej wielkiej hojności i 
szczodremu sercu. Polanowski 
sztab, pomimo fatalnych warun-
ków atmosferycznych, stanął na 
wysokości zdania. 37 wolonta-
riuszy, którzy przez cały dzień 
zbierali fundusze oznaczonych 
czerwonymi serduszkami pu-
szek pojawiło sie na ulicach 
miasta a także wielu sołectw.
Podczas finału nie zabrakło ak-
centów muzycznych, kulinar-
nych, a najbardziej wyczekiwa-
nym momentem imprezy były 
licytacje.
Na scenie pojawił się lokalny ze-
spół COVER_19 oraz gościnnie 
zespół DOFX ze Szczecinka.
Między występami odbyła się 
licytacja gadżetów z symbolami 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy oraz przedmiotów i 
usług ofiarowanych przez dar-
czyńców.
W tym roku na aukcję Burmistrz 
Polanowa przekazał wyjątko-
wy voucher, po wylicytowaniu 

którego zwycięzca będzie miał 
niepowtarzalną okazję spędzić 
jeden dzień w fotelu Burmi-
strza Polanowa i przekonać się 
jak wygląda zarządzanie gminą 
Polanów na co dzień. Licytacja 
wzbudzała od początku naj-
większe emocje, a wylicytowa-
na kwota okazała się najwyższą 
w tegorocznej edycji.

W Polanowie 30 Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy uzyskał piękny wynik 
w wysokości: 27 586,09 zł!

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Oaza” w Krągu 
świadczy usługi dostosowane 
do szczególnych potrzeb 
osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i niepełnospraw-
nością intelektualną.

Realizuje je poprzez pracę so-
cjalną, psychoterapię, rehabili-
tację zawodową, usprawnianie, 
organizację czasu wolnego. 
Terapeuci dostosowują swoje 
działania do zmieniających się 
potrzeb i możliwości osób ko-
rzystających ze wsparcia.
Dom zapewnia swoim uczest-
nikom oparcie społeczne w 
środowisku lokalnym, pozwala 
na zaspokojenie ich podsta-
wowych potrzeb życiowych 
i poprawę funkcjonowania 
społecznego zmierzającego do 
usamodzielnienia w jak naj-
większym stopniu, zapobiega 
izolacji społecznej i umożliwia 

integrację ze środowiskiem. 
Uczestnicy czują się ważni, ak-
ceptowani społecznie, a przede 
wszystkim czują się wartościo-
wymi ludźmi, potrzebnymi w 
społeczeństwie i czują się czę-
ścią tego społeczeństwa.
Mogą korzystać z wszelkich 
dóbr i osiągnięć kultury i cywi-
lizacji. Pobyt w ośrodku wspar-
cia i świadomość pomocy w 
każdym momencie, wpływa na 
poczucie ich bezpieczeństwa.
ŚDS wykorzystuje potencjał 
każdego uczestnika, daje szan-
sę wyrażenia siebie i swoich 
zdolności, pobudza do twór-
czości, wzmacnia samodziel-
ność. 
Kształtowane są, wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzin, właściwe postawy 
społeczne  a zwłaszcza zrozu-
mienie, tolerancja, życzliwość 
i przeciwdziałanie ich dyskry-
minacji.

Krąg

Jest taki DOM...

Za nami jedenasta edycja 
Rankingu Bibliotek. 
Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 
w Polanowie uplasowała 
się na 3 miejscu w powiecie 
koszalińskim, 6 miejscu w 
województwie zachodnio-
pomorskim i 115 miejscu w 
Polsce w Rankingu Bibliotek 
2021. 

Do Rankingu przystąpiło w 
tym roku ponad 800 bibliotek. 
Celem rankingu organizowa-

nego przez Instytutu Książki 
i dziennik „Rzeczpospolita” 
jest nagrodzenie najlepszych 
bibliotek w Polsce, doceniając 
w ten sposób zaangażowanie 
samorządów, które uznały, że 
dobrze działająca biblioteka 
publiczna jest najlepszym spo-
sobem zapewnienia wszystkim 
mieszkańcom bezpłatnego 
dostępu do kultury, literatu-
ry, wiedzy i nowych mediów. 
Oceniano między innymi po-
wierzchnię biblioteki i filii, 
budżet, wielkość księgozbioru, 
średnie zatrudnienie. Brano 

również pod uwagę działające 
przy bibliotece koła czytel-
nicze, artystyczne, bądź lite-
rackie, a także współpracę z 
organizacjami pozarządowymi 
i umiejętność aktywizowania 
lokalnej społeczności. 
Pełny dodatek Rankingu bi-
bliotek dostępny jest na stronie 

"Rzeczpospolitej" lub do pobra-
nia https://www.rp.pl/assets/
pdf/RP379216126 

Więcej: https://biblioteka.polanow.
pl/n,ranking-bibliotek-2021

Polanów

Wysoko w Rankingu Bibliotek 2021

„Załoga” Biblioteki w 2021 r. Pierwsza z prawej Bożena Wruszczak, była dyrektor placówki (do XI 2021 r.)



Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

W styczniu ogłoszono, że w 
tym roku ruszy największa in-
westycja ostatnich lat w Gmi-
nie Polanów. Niebawem rynek 
miejski, położony w sercu Pola-
nowa, nabierze nowego blasku. 
Plac, służący teraz przede 
wszystkim jako parking i plac 
targowy, zamieni się w miejsce 
spotkań, odpoczynku, wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych.

Na początku stycznia, do Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa przy Szpitalu Woje-
wódzkim w Koszalinie, trafił separator 
komórkowy MCS+ do pozyskiwania 
osocza z krwi potrzebnego w leczeniu 
COVID19. 
Aparat został ufundowany między 
innymi gminę Polanów, która na ten 
szczytny cel przekazała środki finan-
sowe w wysokości 10 000 zł.

W kwietniu Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 
w Polanowie rozpoczęła 
realizację projektu „Sieć 
na kulturę w podregionie 
koszalińskim”. 

Projekt współfinansowany był 

ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, realizo-
wany przez Fundację Wspiera-
nia Zrównoważonego Rozwoju. 
Projekt miał na celu między 
innymi rozwijanie kompetencji 

cyfrowych dzieci i młodzieży, 
pokazanie nowych możliwości 
samokształcenia, zdobywania 
wiedzy i rozwoju poza szko-
łą. W projekcie udział wzięła 
młodzież w wieku 13-16 lat z 
gminy Polanów.

29 maja 2021 r., tuż po ko-
lejnej rocznicy pierwszych 
w Polsce wolnych wyborów, 
otwarto w Polanowie aleję 
spacerową, która będzie pa-
miątką trzech dekad samo-
rządności. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Polanowie nada-
no jej nazwę „Alei 30-lecia 
Samorządu Terytorialnego 
imienia Piotra Drewli”, od-
wołując się do działalności 
społecznej dwukrotnego 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Śp. Piotra Drewli i 
jego osobistej postawy nace-
chowanej stałą troską o jakość 
kontaktów międzyludzkich. 

Styczeń

17 lutego 2021 r. Burmistrz Polanowa Grzegorz 
Lipski oraz Kierownik Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Justyna Plucińska 
odebrali nagrody za pierwsze miejsce w Konkursie 
Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spi-
sanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

1 marca 2021 r. Burmistrz Pola-
nowa Grzegorz Lipski, podob-
nie jak przedstawiciele gmin 
Gościno, Sławoborze, Biało-
gard, Brzeźno oraz Wałcz, pod-
pisał porozumienie w ramach 
rządowego programu „Czyste 
Powietrze” w koszalińskim 
biurze Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Podpisana 
umowa oznacza ułatwienia dla 
mieszkańców gmin, ponieważ 
będą mogli wszelkie formal-
ności związane z programem 

„Czyste Powietrze” załatwić w 
urzędach gmin.

W Urzędzie Miejskim w Polanowie zostały podpi-
sane umowy w ramach I naboru na rok 2021 „Pro-
gram Społecznik na lata 2019-2021”, realizowanego 
przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Zachodniopomorskie-
go. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 
5 wniosków złożonych przez uprawnione do tego 
organizacje pozarządowe z terenu gminy Polanów. 
Wszystkim przyznano po 4000 zł na realizację mi-
kroprzedszięwzięć. Są to: Stowarzyszenie Łączy 
Nas Polanów – „SzydełkoweLOVE”, MKS Gryf 
Polanów – „Rodzinna majówka pod flagą”, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Polanowie - „Razem w 
kuchni, warsztaty międzypokoleniowe”, Stowarzy-
szenie na rzecz wspierania aktywności seniorów 
Młodzi duchem w Polanowie – „Otwarte serca na 
polanowską poezję”, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Żydowie „Wspólnie zadbajmy o naszą planetę".

Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Polanowie podpisał kontrakt z 
Zachodniopomorskim Oddzia-
łem Narodowego Funduszu 
Zdrowia na mobilne szczepie-
nia przeciwko COVID-19 osób, 
które nie mogą samodzielnie 
poruszać się albo są obłoż-
nie chore. Medycy i karetka z 
Polanowa działają na terenie 
powiatów: koszalińskiego, bia-
łogardzkiego, kołobrzeskiego, 
sławieńskiego i świdwińskie-
go.

26 maja br. Burmistrz 
Polanowa Grzegorz 
Lipski w obecności 
Skarbnika Gminy Mar-
ty Kleinszmid podpisał 
umowę firmą Harat Sp. 
z o.o. z Miastka, która 
wygrała przetarg na 
rewitalizację polanow-
skiego rynku. Odbudo-
wa serca miasta kosz-
tować będzie ponad 
4.098 tys zł, z czego 
aż 85% stanowią unij-
ne środki pomocowe. 

Noc Świętojańska w Polanowie „Sobótka nad wodą” to wyda-
rzenie o wieloletniej tradycji, które po wielu latach powróciło 
nad jezioro „Kacze”. W sobotę (26.06) przy nowym pomoście 
miejskiego basenu pojawiły się setki osób, które odpowiadając 
na zaproszenie organizatorów: Polanowskiego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu oraz Gminy Polanów, przywitały pierwsze dni lata. 
Impreza obfitowała w liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, wy-
stępy muzyczne m.in. zespołu 5S oraz konkursy... 

Gminny Dzień Dziecka odbył się 
w parku miejskim w Polanowie to 
jedna z największych i najbardziej 
kolorowych imprez przygotowana 
dla najmłodzych mieszkańców ca-
łej gminy Polanów. Organizatorami 
byli: Gmina Polanów i Polanowski 
Ośrodek Kultury i Sportu.

W sobotę 12 czerwca 2021 r. odbył VII Odpust Kaszubski, zainicjowany w 2014 r. przez o. Janusza 
Jędryszka, pustelnika i gospodarza kaplicy na Górze Polanowskiej. Uroczystość mogła odbyć się dzię-
ki zaangażowaniu i współpracy z wieloma instytucjami. Są to m.in.: Gmina Polanów, POKiS, ZUK, OSP. 
Kaszubi z całego Pomorza m.in. uczestniczyli w uroczystej plenerowej Msza św., pod przewodnictwem 
następcy Apostoła Pomorza - abp Ludwig Schick z Bambergu - honorowego obywatela Polanowa.
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W sobotę, 17 lipca, mieszkańcy naszej gminy stawili się tłumnie w parku miejskim na imprezie zor-
ganizowanej przez Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu „Bezpieczne wakacje".Tematyczne działa-
nia z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przeprowadzili m.in.: Komenda Miejska Policji w 
Koszalinie oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Żydowa. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji zarów-
no dla dzieci,  jak i dla dorosłych.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Po rocznej przerwie 7 
sierpnia w Komorowie 
znów zawrzało. A to za 
sprawą wielkiej, plenero-
wej wyprawy w przeszłość, 
jaką niewątpliwie była 
VIII Komorowska Biesia-
da Historyczna. Grupy re-
konstrukcyjne, zabytkowe 
pojazdy, pokazy, warsztaty 
historyczne, średniowiecz-
ne tańce, wystawa współ-
czesnej broni strzeleckiej, 
regionalne przysmaki oraz 
wiele innych ciekawych 
atrakcji przez cały dzień 
czekały na miłośników 
dawnych epok.

W motoryzacyjnym 
świecie Polanów ko-
jarzy się, przede 
wszystkim ze Zlotem 
Motocykli. Kilka dni 
temu zorganizowano 
Wrak Race, Nietuzin-
kowy Wyścig Wra-
ków Nad Zalewem w 
Polanowie - imprezę, 
która może stać się 
podobną atrakcją, 
przyciągającą tury-
stów i rozsławiającą 
Polanowską Ziemię, 
jak wspomniany zlot.

11 września 2021 r. w parku miejskim w Polanowie odbył się festyn 
celebrujący „życie”, który połączył dwie inicjatywy na rzecz zdrowia: 
szczepień przeciw covid-19 oraz profilaktyki raka piersi. „Bieg na 
szpilkach” był zapowiedzią do kolejnego etapu projektu, jakim są za-
planowane warsztaty z profilaktyki i samobadania piersi, które przepro-
wadzą panie ze Stowarzyszenia Koszalińskiego Klubu „Amazonek”.

Obostrzenia epidemiczne spo-
wodowały, że w Polanowie nie 
było tradycyjnych dożynek. 
Pomimo tego, władze samorzą-
dowe Polanowa zorganizowały 
skromną uroczystość - „Piknik 
Rolniczy nad Zalewem Pola-
nowskim”. Podczas jej otwarcia 
Burmistrz Polanowa Grzegorz 
Lipski, witając przybyłych go-
ści, mieszkańców, a w szczegól-
ności rolników dziękował im za 
ciężką pracę, za zebrane plony i 
radość z owoców ich pracy.

Na przełomie września i października 
przy ulicy Wolności zaczął dzialalność dodat-
kowy oddział przedszkolny. Termin otwarcia 
przedszkola przedłużały procedury odbioru 
technicznego, ale już w poniedziałek, 27 wrze-
śnia 2021 r. po raz pierwszy rozległ się tam 
długo wyczekiwany gwar dwóch najmłodszych 
grup. Do dyspozycji dzieci oddane zostały 2 sale 
zabaw, pomieszczenie zajęć indywidualnych, ła-
zienka oraz zaplecze kuchenne i sanitarne

Na zakończenie wakacji i pod-
sumowanie lata w parku miej-
skim w Polanowie odbył się II 
Piknik Profilaktyczno-rodzinny 

„Czas dla Rodziny”. 
Organizatorami byli Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Polanowie, Polanow-
ski Ośrodek Kultury i Sportu 
oraz Gmina Polanów.
Podczas imprezy odbył się 
konkurs rodzinny, w którym 
kilka rodzin zmagało się w 
konkurencjach sprawnościo-
wych, sportowych oraz łami-
główkach.

W środę 27 października 2021 r., podczas sesji Rady Miejskiej w Polanowie, odbyło się pożegnanie 
długoletnich pracowników polanowskiego samorządu, którzy zdecydowali się przejść na zasłużoną 
emeryturę: pani Bożeny Wruszczak i pana Piotra Górniaka.Oboje większość swojego zawodowego ży-
cia poświęcili pracy na rzecz rozwoju miasta i gminy Polanów. Pani Bożena Wruszczak pełniła funkcję 
dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Polanów przez 38 lat, natomiast Piotr Górniak funk-
cję Zastępcy Burmistrza Polanowa sprawował 6 kolejnych kadencji od 1998 r.

Gmina Polanów w wyjątkowy sposób obchodziła w tym roku zainicjowane przez Burmistrza Pola-
nowa uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tuż po mszy świętej w intencji Oj-
czyzny, mieszkańcy miasta i gminy rozwinęli 50-metrową flagę w barwach narodowych przy placu 
remizy OSP. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, biało-czerwona parada w asyście gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych przemaszerowała przez centrum miasta wzdłuż ul. Wolności aż do 
placu targowego. Tam odbyła się kolejna już edycja Polanowskiego Biegu Niepodległości, w którym 
wystartowało blisko 80 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. 

Zgodnie z tradycją okres świąteczny zaczął się już 6 grudnia, w Mikołajki, czyli dzień, na który czekają 
wszystkie dzieci. Święty Mikołaj nie zapomniał o milusińskich z Polanowa. Odwiedził szkoły, przed-
szkola i świetlice oraz prywatne domy. Wszędzie sprawił dzieciom wiele niespodzianek. Największą, 
gminną imprezę zorganizowano w hali sportowej na Wichrowym Wzgórzu.

W Urzędzie Wojewódzkim w 
Koszalinie odbyło się spotkanie 
z Ministrem Pawłem Szefer-
nakerem, i wojewodą Zbignie-
wem Boguckim, na którym 
samorządowcy otrzymali sym-
boliczne czeki na cyfryzację. 
Gmina Polanów otrzyma kwotę 
255.960 zł. Te środki finansowe 
są bardzo potrzebne, aby zmo-
dernizować system komputero-
wy urzędu.

Minął rok

W listopadzie nadeszła wiado-
mość, że uwzględniono wniosek 
dotyczący przebudowy 8 dróg 
gminnych w Polanowie. Z Fundu-
szu Polski Ład do  Gminy Pola-
nów trafi niebawem 5 mln zł z 
przeznaczeniem na remont 8 
dróg gminnych w miejscowości 
Polanów. Przebudowane zosta-
ną ulice: Cmentarna, Przytorze, 
Młyńska, Partyzancka, Dwor-
cowa, Kolejowa, Pietrzaka, Żwi-
rowa.
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Trzy pary z terenu gminy 
Polanów obchodziły 
jubileusze pożycia małżeń-
skiego.

Pod koniec grudnia 2021 r., 
w sali ślubów Urzędu Miej-
skiego w Polanowie odbyła 

Diamentowe i Żelazne Gody

W czwartek, 27 stycznia br., 
w gabinecie Burmistrza Po-
lanowa odbyło się oficjalne 
pożegnanie przechodzącej 
na emeryturę pracownicy 
Urzędu Miejskiego - Pani 
Ewy Spyry.

Burmistrz Polanowa Grze-
gorz Lipski podziękował 
za lata sumiennej i pełnej 
zaangażowania pracy na 
stanowisku Inspektora ds. 
księgowości podatkowej. 
Pani Ewa z polanowskim 
Urzędem związana była od 
1979 roku. 
Szczęśliwej Emerytce ży-
czymy zdrowia i radości z 
życia na zasłużonym odpo-
czynku.

Zasłużona emerytura
Na początku roku 2022, 
Druh Mieczysław Kłód-
kowski, po 52 latach czyn-
nej służby w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Polano-
wie przeszedł w „stan spo-
czynku".

Za swoją długoletnią ak-
tywność został odznaczony 
Złotym Znakiem Związku 
OSP RP. Wczoraj w Urzę-
dzie Miejskim zasłużonego 

„emeryta” pożegnali Bur-
mistrz Polanowa Grzegorz 
Lipski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Polano-
wie Józef Wilk. W dowód 
uznania za ponad pół wieku 

bezinteresownej, bardzo ak-
tywnej służby na rzecz bez-
pieczeństwa polanowskiej 
społeczności (ok. 50 akcji 
rocznie), Pan Mieczysław 
otrzymał list gratulacyjny 
i pamiątkową statuetkę św. 
Floriana.

Wspomnieć należy, że Pan 
Mieczysław Kłódkowski 
pochodzi z rodziny, która w 
myśl słów „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” nazna-
czona jest strażacką służbą 
i poświeceniem dla innych. 
Oprócz braci w szeregach 
OSP Polanów pozostaje syn 
Bartosz.

Druh Mieczysław 
Kłódkowski przeszedł 
w stan spoczynku

Barbara i Kazimierz Grzelakowie

Annelise i Jan Gierszewscy
się skromna, ze względu na 
sanitarne obostrzenia, uro-
czystość „Diamentowych 
Godów” Państwa Barbary i 
Kazimierza Grzelaków.
Choć prawdziwa miłość nie 
liczy godzin i lat, to przyznać 
należy, że jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego to 
rocznica niezwykła, tak jak 
niezwykli są małżonkowie, 
którzy pobrali się 23 grudnia 
1961 r. w Polanowie. Uczu-
cie, które połączyło Panią 
Barbarę i Pana Kazimierza 
nadal trwa i jest bez wątpie-
nia pięknym przykładem dla 
młodego pokolenia.
Z okazji tak wspaniałego 
jubileuszu Burmistrz Pola-
nowa Grzegorz Lipski oraz 
Zastępca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego w Po-
lanowie Mariola Domańska 
wręczyli jubilatom list gra-
tulacyjny, oraz kwiaty. Nie 
zabrakło życzeń i pełnych 
uznania słów i gratulacji za 
godne i długie pożycie mał-
żeńskie.

Z kolei Państwo Annelise i 
Jan Gierszewscy z Warble-
wa obchodzili Jubileusz 65-
lecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji Burmistrz Pola-

nowa Grzegorz Lipski oraz 
Zastępca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Mario-
la Domańska złożyli dostoj-
nym Jubilatom wizytę.
Z okazji Żelaznych Godów 
życzymy małżonkom przede 
wszystkim długich lat w 
zdrowiu i dobrej kondycji.

Żelazne Gody obchodzili 
też Państwo Aleksandra i 
Jarosław Wruszczakowie 

z Polanowa, którzy 65 lat 
temu - szczęśliwi, zakocha-
ni, ślubowali sobie miłość i 
wierność, do końca swoich 
dni. Słów przysięgi złożonej 
15 marca 1957 r. w Garbnie 
dotrzymują do dnia dzi-
siejszego. Wytrwali z sobą 
w zdrowiu i w chorobie, w 
smutkach i radościach. Są 
niewątpliwie wzorem dla 
młodszych par. Dziś z oka-
zji Żelaznych Godów do-

stojnych Jubilatów z najser-
deczniejszymi życzeniami 
odwiedził Burmistrz Pola-
nowa Grzegorz Lipski oraz 
Zastępca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego Mariola 
Domańska. Państwo Wrusz-
czakowie zostali również 
odznaczeni medalami przy-
znanymi przez Prezydenta 
Reczypospolitej Polskiej  za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie.

Aleksandra i Jarosław Wruszczakowie



Straż Miejska w Polanowie  na podstawie  
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach informuje o obowiązkach  jakie spo-
czywają  na właścicielach nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez: 
1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemni-
ki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 
utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sa-
nitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie 
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 
gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady 
gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w 
całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kana-
lizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanaliza-
cyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 
przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieru-
chomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych; 
3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem okre-
ślonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 
1; 
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bez-
odpływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepi-
sami odrębnymi; 
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpo-
średnio przy granicy nieruchomości; właściciel nierucho-
mości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na 
którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych; 
5) realizację innych obowiązków określonych w Regula-
minie uchwalonym przez Rady Miejską w Polanowie,

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają 
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz 
właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiąza-
ni do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek 
określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udo-
kumentowania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez:
 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych lub
 2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, 
o którym mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
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Dzieci  alkoholików 
dorastają w środowisku, 
w którym panuje szaleń-
stwo! 

Zdrowa rodzina daje poczu-
cie przynależności poprzez 
pozytywne, spoiste więzi,  
a jednocześnie szanuje indy-
widualne różnice poszcze-
gólnych jej członków. Tym-
czasem dzieci alkoholików 
poznają swoją tożsamość po-
przez zamglony rodzicielski 
wzrok i toksyczne słowa. Al-
kohol w rodzinie zaciemnia 
dziecku obraz własnej oso-
by, a także obniża poczucie 
własnej wartości. W takich 
domach dzieci nie wiedzą, 
na czym stoją: zachowanie, 
które pochwalono w ponie-
działek, we wtorek może się 
potkać z naganą.

Dzieci – niepewne, co się 
zdarzy – stają się małymi, 
karnymi żołnierzykami, któ-
re zawsze mają się na bacz-
ności i w ramach samoobro-
ny uprzedzają pojawienie się 
kłopotów. Stają się dzielny-
mi wartownikami, próbują-
cymi zdobyć kontrolę nad 
sytuacją nie do opanowania. 
W rodzinach alkoholików 
spoiwem jest wzajemna kry-
tyka, przemoc, brak konse-
kwencji, przytłaczająca siła. 
Walka o przetrwanie zastę-
puje rozwój.

Osiągnięcia dzieci spotyka-
ją się z pochwałą w zależ-
ności od dobrego nastroju 
alkoholika, częste więc są 
nagany. W butelkach do-
mowego barku drzemią 
możliwości fizycznych, 
lub psychicznych nadużyć. 
Oczekiwania zmieniają się  
w miarę zmiany poziomu 
alkoholu we krwi. Kiedy po-
jawia się chęć „na jednego”, 
zachęty przechodzą w obelgi. 
Rodziny alkoholowe wal-
czą o utrzymanie porządku  
w systemie, którego podsta-
wową cechę stanowi brak 
konsekwencji.

Najważniejsze jest zaprze-
czenie temu, jakoby cokol-
wiek złego się działo. Ro-
dzina, która udaje, że nie 
zauważa zachowania alko-
holika, oddaje się grze po-
zorów. „Rodzinną tajemni-
cę” chronią maski i ostrożne 
rozmowy. Dzieci udają, że 
są takie jak inne, tak jakby 
żyły na scenie. Często są naj-
lepszymi uczniami. Kierując 
się instynktem samozacho-
wawczym za wszelką cenę 
próbują być takimi, jakimi 

„powinny być”, byleby obraz 
ich rodziny pozostał niena-
ruszony.

Uwięzienie pomiędzy nie-
przewidywalnością zda-
rzeń a szaleństwem, dzieci 
alkoholików rzadko są w 
stanie ocenić, jakie będą 

Dziecko w rodzinie alkoholowej

W świecie chaosu i pozorów
konsekwencje ich działa-
nia. Konieczność natych-
miastowego rozwiązywania 
problemów uniemożliwia 
zastanawianie się i analizo-
wanie sytuacji. W rezultacie 
ogólny zamęt zamienia się w 
całkowity chaos, a dziecko 
popada w bezustanny lęk.

Niemożność przewidzenia 
rodzicielskich oczekiwań 
i reakcji wywołuje strach 
przed nieznanym. Z jakiego 
powodu tatuś wywoła dzisiaj 
awanturę? Czy mama będzie 
pijana, kiedy wrócę do szko-
ły? Za co dostanę dziś burę?
U dzieci ze środowisk al-
koholowych równie częsty 
jest strach przed czyimś 
gniewem, gdyż gniew w 
ich domu był irracjonalny. 
Oznaczał krzyk, wrzask i 
wzajemne oskarżenia. Był 
czymś porażającym. Nara-
żone na te wybuchy dzie-
ci uczą się robić wszystko, 
żeby tylko uniknąć następ-
nej takiej sytuacji.

Z powodu wiecznych oskar-
żeń rzucanych w złości, 
dzieci alkoholików często 
mają poczucie winy. Wielu 
z nich jest przekonanych, że 
to one ponoszą winę za za-
chowanie pijanego rodzica 
lub że powinny umieć to po-
wstrzymać.: „Gdybym tylko 
był mądrzejszy (albo nie taki 
nieśmiały, albo miał lepsze 
stopnie), tata nie złościłby 
się tak i tyle nie pił”.

W chaosie, jaki stwarza al-
koholowe otoczenie, nie-
wiele można znaleźć miejsc  
bezpiecznych i w pełni kon-
trolowanych. Nie można 
ufać ojcu ani matce, nie da 
się przewidzieć zdarzeń co-
dziennego dnia, trzeba tłu-
mić w sobie bolesne uczu-
cia, stać się podejrzliwym 
wobec własnych emocji i 
przystosować się do sytuacji. 
Tak jak ujęła to córka alko-
holika: „Dorastając w tych 
warunkach musiałam zamie-
nić skórę na zbroję”.

„Niczego nie potrafię zrobić 
jak należy” - to bolesne prze-
konanie często jest rezulta-
tem negatywnego sprzężenia 
zwrotnego, jakiego dzieci 
alkoholików doświadczają 
w domu. Wciąż na nowo Jaś 
próbuje coś zrobić tak, żeby 
tata był zadowolony, ale za 
każdym razem ponosi klę-
skę. Raz za razem Janeczka 
słyszy pretensje i dowiaduje 
się w słowach lub poprzez 
wzniesienie oczu do nieba, 
że nie dorasta do oczeki-
wań rodziców. Tam, gdzie 
nadużywa się alkoholu, tak-
że osądza się i obwinia. Po 
kilku latach takiego trakto-
wania dziecko staje się bo-
jaźliwe i ostrożne. Nie chce 
podejmować ryzyka, boi się 
iść naprzód, a więc nie chce 

się też rozwijać.

Negowanie rzeczywistości 
ułatwia powstanie przeko-
nania, że „nie potrafię my-
śleć prawidłowo”. Kiedy 
dziecko przeżywa A, nato-
miast wmawia mu się, że 
doświadcza B, uczy się nie 
ufać własnemu myśleniu. 
Taka nieufność rodzi się, gdy 
ktoś fałszywie tłumaczy za-
chowania pijanego rodzica: 

„Nie przeszkadzaj tatusiowi, 
wczoraj pracował do późna” 
lub uzasadnia jego zachowa-
nie: „Tatuś tak ciężko dla nas 
pracuje. Rozumiecie chyba, 
że czasami  musi się trochę 
rozerwać?”.

Ignorowanie takich zacho-
wań również zniekształca 
proces myślenia. „Kiedy by-
łam dzieckiem – odpowiada 
Paulina, - nikt nie potępiał 
mamy za to, że piła. Tatuś, 
moi dwaj bracia i ja udawa-
liśmy, że wszystko jest w 
porządku. Żadne z nas na-
wet nie pisnęło o tym, co się 
dzieje. Chyba myśleliśmy, 
że może problem zniknie, 
jeśli tylko będziemy postę-
pować tak, jak gdyby nic się 
nie działo”.

Gdyby ktoś powiedział gło-
śno, co dzieje się w domu al-
koholika, wówczas problem 
stałby się „rzeczywisty” i 
jako taki wymagałby roz-
wiązania. Zamiast tego ro-
dziny alkoholików, broniąc 
się, często wolą ignorować 
to, co się dzieje. Boją się 
głośno potwierdzić istnie-
jący stan rzeczy, bo czyż to 
nie zdezorganizuje, a może i 
całkiem nie zniszczy rodzi-
ny? Poza tym prawidłowe 
myślenie i nazwanie proble-
mu po imieniu ma posmak 
zdrady, a zdrada pogłębia 
poczucie winy. Udawanie 
wydaje się bezpieczniejsze 
niż sprzeciw.

Dzieci, które doświadczają 
niekonsekwentnych reakcji 
rodziców, cierpią na skutek 
ich nieadekwatnych zacho-
wań wywołanych naduży-
ciem alkoholu i starają się 
sprostać ich kapryśnym 
oczekiwaniom, aż w końcu 
przekonują się, że nie mogą 
im ufać.

Wiele dzieci dorastało bojąc 
się przyprowadzać do domu 
przyjaciół. Niektóre z nich 
doświadczyły przerażenia 
jadąc samochodem, któ-
ry prowadził pijany rodzic. 
Równie częsty jest lęk przed 
pożarem w domu czy lęk 
przed fizyczną,  albo słowną 
przemocą. Strach przenika 
każdą chwilę codziennego 
życia. Zaufanie budzi się, 
kiedy otoczenie postępuje 
uczciwie i zapewnia dziecku 
poczucie bezpieczeństwa – 
dwie rzeczy tak często nie-

obecne w środowisku, gdzie 
nadużywany jest alkohol.

Dzieci wzrastające w do-
mach alkoholowych uczą 
się tłumić uczucia. Uczą się 
tego od rodziców, którzy 
sami nie chcą się zajmować 
własnymi uczuciami. Uczą 
się tego również wysłuchu-
ją krytycznych lub kpiących 
uwag, którymi rodzice kwi-
tują ich dziecięce próby wy-
rażania uczuć. Więc i tu śro-
dowisko opanowane przez 
alkohol wzmacnia złudzenia, 
a neguje rzeczywistość.

Głodne miłości, niedowarto-
ściowane dzieci alkoholików 
czasami za wszelką cenę 
starają się przypodobać bliź-
nim. Poświęcają swoją oso-
bowość, byle zyskać spokój 
i powierzchowne uznanie. 
Dogadzanie innym pochła-
nia mnóstwo energii. 
Te dzieci nie są w stanie znieść 
gniewu ani w sobie, ani w 
bliźnich, więc dosłownie  
z zaciśniętymi zębami wal-
czą o spokój.

Perfekcjonizm to jeszcze 
inna cecha dzieci alko-
holików. Aby spełnić ro-
dzicielskie oczekiwania, 
mały perfekcjonista stara 
się osiągnąć doskonałość  
w każdej dziedzinie. Czuje, 
że musi być doskonały, jeśli 
ma być kochany.
 
W alkoholowych domach 
dzieci wierzą, że są nie-
chciane, więc stają się nikim,   
żeby je zaakceptowano. ”Je-
żeli nie będę niczego żądać, 
jeżeli nie będę rzucać się  
w oczy, może mnie poko-
chacie? Jeżeli nie będę miała 
żadnych potrzeb, żadnych 
uczuć, może mnie polubi-
cie?”
Takie dzieci są jak powie-
trze – nie widać ich ani nie 
słychać. Są przekonane, że 
otrzymały informację: „Le-
piej, żeby cię tu nie było”.
 
Te dzieci dorastające pozo-
stają samotne i gniewne. Nie 
pojmują dlaczego ponoszą 
klęskę. Nie znają swoich po-
trzeb i nie potrafią pytać.

(na podstawie: Patty McConnel: Po 
deszczu jest słońce. Eko - Kapio, Gdańsk 

1996).

Pełnomocnik Burmistrza Polanowa
ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Innych Uzależnień

Dyżury Pełnomocnika
Środa - godz. 15.00 – 16.00
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Polanowie, telefon 94 341 94 56
Czwartki godz. 15.00 – 16.00
Urząd Miejski w Polanowie. Przyziemie pokój nr 04, 
telefon 94 318 83 31
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Bożenice 
W święto zakochanych, 
uczestnicy zajęć w świetlicy 
wykazali się kreatywnością i 
własnoręcznie wykonali "wa-
lentynkę" dla tej wyjątkowej 
osoby. Ich walentynkowe 
dzieła były naprawdę wyjąt-
kowe - piękne i od serca! 

Chocimino: 
Ferie niestety już za nami, no 
i czas oczekiwania na wakacje 
rozpoczęty. W czasie prze-
rwy od szkoły, nawet przez 
moment nie narzekaliśmy na 
nudę 

Jacinki 
Ferie w świetlicy w Jacinkach 
minęły bardzo intensywnie
Coroczne święto zakochanych 
stało się okazją do wykonania 
przez jacinkowskie dzieci ory-
ginalnych kartek walentynko-
wych. 
Dzieci przygotowały też-
prezentowe torebki i rożki z 
czekoladkami dla kochanych 
Babć i Dziaków z okazji ich 
styczniowego święta

W czwartkowy poranek (3 
lutego), wspólnie z dziećmi i 
młodzieżą z Kościernicy wy-
braliśmy się do kina Zorza w 
Sianowie (serdeczne podzię-
kowania dla organizatorki wy-
jazdu-P. Moniki Giergiel) na 
film pt." Piotruś Pan i Alicja w 
Krainie Czarów", była to opo-
wieść o ośmioletniej Alicja i 
jej psotnym bracie Piotrusiu, 
którzy spędzając błogie lato 
na wsi, dawali upust wyobraź-
ni – organizując herbaciane 
przyjęcia, walki na drewniane 
miecze i wymyślone przygo-
dy na statkach pirackich. Po 
sensie udaliśmy się na wspól-
ny "obiad"- pizza, frytki- cho-
ciaż wiemy, że są niezdrowe 
(dlatego rzadko sobie na nie 
pozwalamy;-) smakowały wy-
bornie. 

  Ferie nudne nie były

Świerczyna 
Na zakończenie ferii zimo-
wych rozegrano w świetlicy 
wiejskiej w Świerczynie świe-
tlicowy turniej tenisa stołowe-
go. Uczestnicy zawzięcie wal-
czyli o jak najwyższe miejsca 
na podium...
Jednak rywalizacja nie przy-

słoniła im "wyższego celu" 
tych zawodów, czyli dobrej 
zabawy. Zawodom towarzy-
szyły same pozytywne emocje 
i właśnie o to w tym chodzi, o 

"dobrą zabawę"!!!
Dziękujemy Oli Świderskiej 
za pyszną i kolorową watę cu-
krową!!!

Świerczyna Jacinki

Kościernica

Rzeczyca Wielka

Bożenice

Chocimino

Kościernica 
Dzień Babci i Dziadka w 
świetlicy w Kościernica
Co roku w styczniu obchodzi-
my dwa piękne święta: Dzień 
Babci i Dzień Dziadka, przy-
padające kolejno na 21 i 22 
stycznia. 
Dziękujemy im zazwyczaj 
za wszystkie dobre słowa, 
zabawy, dodatkowe kieszon-
kowe, smakowite potrawy i 
słodycze bez ograniczeń. W 
końcu babcie i dziadkowie 
są od rozpieszczania . W tym 

roku Świetlica w Kościernicy 
postanowiła uczcić te święta 
dosyć nietypowo. 
Dzięki wsparciu Pani Sołtys, 
Rady Sołeckiej oraz pomocy 
mam naszych podopiecznych, 
udało się zorganizować wspa-
niałą loterię. 
Babcie i dziadkowie mieli 
okazję wylosować wspaniałe 
nagrody, wśród których zna-
lazły się m.in. ciasteczka w 
słoikach zdobionych przez 
dzieci, smakowite czekoladki, 
kawy, herbaty, zdrowotne sy-

ropy owocowe, przybory ku-
chenne czy kwiatki. Oprócz 
tego, każdy uczestnik loterii 
mógł się poczęstować pyszną 
muffinką 

Rzeczyca Wielka 
W Świetlicy w Rzeczycy 
Wielkiej wielkie gotowanie, 
pieczenie i blendowanie. Pie-
czone warzywa i mleko bana-
nowe smakowały wybornie. 
A to wszystko w walentynko-
wym tonie 

Pracowicie minęły ferie w 
Świetlicach Miasta i Gmi-
ny Polanów. Podległe Pola-
nowskiemu Ośrodkowi Kul-
tury i Sportu tętniły yciem 
każdego dnia. 
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Rekrutacja do Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej oraz Oddziałów Przedszkolnych na Rok Szkolny 2022-2023 – Zespół Szkół Publicznych w Polanowie.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas pierwszych SP oraz do oddziałów przedszkolnych przy ZSP Polanów na rok szkolny 2022-2023, które znajdują 
się w menu bocznym strony: https://zsp.polanow.pl, w zakładce „Rekrutacja SP - Klasa I i Oddziały Przedszkolne”.

Sztafeta Pokoleń to projekt 
dwóch Klubów Sportowych: 
UKS Grad Polanów i UKS 
Lotnik Rosnowo mający na 
celu zaangażowanie pokolenia 
50+ w aktywizację młodszego 
pokolenia - dzieci i młodzie-
ży poprzez włączenie ich w 
atrakcyjne zajęcia strzeleckie, 
szachowe, gier planszowych, 
kreatywne (ekokreatywność 
i modelarstwo) oraz aktyw-
ności fizycznej (gimnastyka i 
ekoturystyka).

Podsumowaniem projektu bę-
dzie zorganizowanie zawodów/ 
turniejów/, wystaw pozwalają-
cych zaprezentować aktywność 
uczestników oraz wspólny wy-
jazd uczestników projektu po-
wiązany z udziałem w warszta-
tach ekologicznych.
Dodatkowymi celami niższego 
rzędu jest wsparcie rodzin po-
przez pogłębianie więzi poko-

leniowych, zwiększanie aktyw-
ności obywatelskiej wśród osób 
młodych i seniorów poprzez 
włączenie ich w działalność 
Klubów, promowanie postaw 
proekologicznych wśród od-
biorców projektu, podtrzymy-
wanie tradycji narodowej przez 
działania grupy modelarskiej i 
wystawę jej prac.
Ideą projektu jest uczestniczenie 
w zajęciach par uczestników se-
nior - junior na zasadzie wspie-
rania młodych ludzi przez osoby 
z większym doświadczeniem, 
ale też wzajemne poznawanie 
sposobu myślenia.
Starsi uczestnicy pełnią rolę 
mentorów dla młodszych part-
nerów, młodsi zarażają star-
szych aktywnością i potrzebą 
poznawania świata. W czasie 
zajęć wspomagają kształtować 
takie cechy u młodszych uczest-
ników jak odpowiedzialność i 
bezpieczeństwo (strzelectwo), 

umiejętność współpracy i cier-
pliwość (modelarstwo), umie-
jętność radzenia sobie z emo-
cjami i porażkami, szacunku 
do rywala i zasad fair play (gry 
planszowe/szachy). 
Zdobyte umiejętności podnio-
są poczucie własnej wartości u 
uczestników co ułatwi im an-
gażowanie się w dalszą działal-
ność Klubów. 
Zajęcia prowadzone będą rów-
nolegle dla grup z Polanowa i 
Rosnowa, w każdej miejscowo-
ści po 5 w/w grup. 
Sprawdzianem efektywności 
projektu i włączenia uczest-
ników do życia społecznego 
swoich miejscowości będą 
przygotowane przez uczestni-
ków imprezy dla społeczności 
lokalnych: 2 turnieje strzeleckie, 
2 turnieje szachowe, 2 turnieje 
gier planszowych i 2 wystawy 
prac grupy ekokreatywności/ 
modelarskiej. 

Rusza Sztafeta Pokoleń

sto i gminę Polanów”. – powie-
dział Burmistrz Polanowa Grze-
gorz Lipski.

Wraz z listem powitalnym dzie-
ci otrzymają zestaw tekstyliów, 
tj. kocyk i body. Wszystko opa-
trzone oficjalnym znakiem gra-
ficznym: Gmina Polanów Góry 
Północy.

Aby otrzymać „Polanowską Wy-
prawkę” wystarczy być szczęśli-
wym rodzicem maluszka, który 
urodził się w roku 2022, jest 

dokończenie ze str. 1
Narodziny dziecka to bardzo 
ważna chwila dla naszego sa-
morządu, szczególnie kiedy ro-
dzice wiążą z gminą przyszłość 
swoją i swoich dzieci. 
Polanowskie władze nieustan-
nie dokładają wszelkich starań, 
aby budować tu miejsce atrak-
cyjne do zamieszkania i założe-
nia rodziny. 
Bogata oferta kulturalno-spor-
towa, edukacyjna oraz ciągła 
rozbudowa oddziałów przed-
szkolnych i miejsc w żłobku 
to inwestycja w wychowanie 
przyszłego pokolenia miesz-
kańców Gminy Polanów.

„Chcę osobiście powitać wszyst-
kie nowo narodzone w gminie 
Polanów dzieci, ponieważ to 
właśnie one w przyszłości będą 
rozwijać i troszczyć się o mia-

Polanowska Wyprawka 
- dla dzieci urodzonych w 2022 

Każde z tych wydarzeń będzie 
również okazją do spotkania i 
wymiany doświadczeń uczest-
ników.
Efektem długofalowym projektu 
ma być zaangażowanie nowych 
osób w działalność Klubów 

(utworzenie sekcji seniorów) 
jak i wzmocnienie potencjału 
Klubów poprzez włączenie se-
niorów w działalność organiza-
cyjną (przygotowywanie turnie-
jów, wystaw, udział w kolejnych 
projektach). 

Będzie to rozszerzenie działal-
ności obu Klubów, które do tej 
pory skupiały się wyłącznie na 
działaniach dla uczniów szkół z 
Polanowa i Rosnowa.   

Promocja projektu NOWE FIO 
– Magdalena Olejnik

mieszkańcem naszej gminy oraz 
złożyć w Urzędzie Miejskim w 
Polanowie poprawnie wypełnio-
ny wniosek.
    Szczegółowe zasady przy-
znawania „Polanowskiej Wy-
prawki” określone zostały w 
Regulaminie akcji, który wraz 
z wnioskiem dostępny jest na 
stronie internetowej Urzędu. 
www.polanow.pl

Wszelkich informacji udziela 
Inspektor ds. promocji gminy 
tel. 94 348 0741.
  Akcję promocyjną wspiera 
radna Rady Miejskiej w Polano-
wie Dorota Wójcicka-Popowicz. 

„Mała istota, która od narodzin 
staje się wartościową częścią 
naszej gminnej społeczności, 
niech z dumą się z nią utożsa-
mia. Zapraszam do udziału w 
programie” - powiedziała.
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W sobotę, 5 lutego 2022 r., 
po rocznej przerwie, na 
polanowską halę widowi-
skowo-sportową, powró-
cił Turniej Piłki Nożnej 
Halowej Sołectw o Puchar 
Burmistrza Polanowa. 

W szóstej edycji zawodow 
organizowanych przez Gmi-
nę Polanów i MKS Gryf, w 
szranki stanęło 5 drużyn 
reprezentujących sołectwa: 
Bukowo, Dadzewo, Sowin-
ko, Rzeczyca Wielka i Ży-
dowo.

Sołectwo Sowinko i tym 
razem nie oddało tytułu mi-
strza turnieju i po raz szósty 
z rzędu wygrało zawody. W 
nagrodę będą reprezentować 
już za miesiąc Gminę Pola-
nów podczas powiatowych 
rozgrywek. Drugie miejsce 

wywalczyło sołectwo Żydo-
wo, a trzecie sołectwo Rze-
czyca Wielka.

Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Adam Nader, 
który zdobył dla sołectwa 
Sowino aż 14 bramek.

Nad prawidłowym przebie-
giem meczu czuwał sędzia 
Grzegorz Purcel, opiekę 
medyczną sprawowała 
Maja Byrzykowska.

Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary z rąk Burmi-

strza Polanowa Grzegorza 
Lipskiego, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Po-
lanowie Józefa Wilka oraz 
Prezesa MKS Gryf Toma-
sza Knitter

        Halowa Piłka Nożna

Sowinko znów najlepsze (po raz 6.)

Uczniowie ZSP w Polanowie 
(zawodnicy MKS Gryf Po-
lanów): Miłosz Szor, Mar-
cin Kwapis i Maksymilian 
Smoliński uczestniczyli w 
Konsultacjach Selekcyjnych 
ZZPN 10 i ZZPN 11 
w  Koszalinie. 

Po kilkutygodniowym oczeki-
waniu na wyniki otrzymaliśmy 
informację, że nasz wycho-
wanek Maksymilian Smoliń-
ski został wyróżniony przez 
Zachodniopomorski Związek 
Piłki Nożnej i otrzymał powo-
łanie na mecze kontrolne kadr 
powiatowych na obiektach Po-
goni Szczecin.                       
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów 

                                  Tekst: Piotr Idzi

19.01.2022 r. młodzi zapa-
śnicy z ZSP w Polanowie: 
Antoni Prorok, Olaf Tutaj, 
Dominik Myśliński i Ju-
lian Dywan uczestniczyli 
w treningu w Zapaśni-
czym Klubie Sportowym 
w Koszalinie.

Trening poprowadził trener 
Dawid Kret. Każdy z nich 
stoczył trzy walki z zapaśni-
kami ww. Klubu. 
Wyjazd miał na celu przy-
gotowanie naszych zawod-
ników do występów w tur-
niejach zapaśniczych.

Tekst i foto: 
Janusz Rygielski

Piłka Nożna 

Powołani na Turniej Kadr Powiatowych

Zapasy 

Trening w ZKS w Koszalinie


