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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Wakacje „Sobótką” zaczęte...

Imponująco
wypadło
tegoroczne rozpoczęcie wakacji. „Noc Świętojańska nad
Zalewem” - impreza od wielu
organizowana w Polanowie, w
tym roku wzbogacona została
„II Sobótkowymi Prezentacjami
Zespołów, Kapel i Twórców Ludowych Powiatu Koszalińskiego”. Pod tym właśnie hasłem,
23 czerwca odbyły się obchody
Nocy Świętojańskiej. Nad malowniczo położonym zalewem
stanęła scena plenerowa, na
której zaprezentowało się 16
zespołów folklorystycznych. Dla
licznie zebranej publiczności
była to niebywała uczta kulturalna. Więcej na str. 5

Kaszubi poszli na Świętą Górę

O IV Odpuście Kaszubskim na
Świętej Górze Polanowskiej
czytaj na str. 4
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Informacja dotycząca realizacji
przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polanowie Rządowego programu
„Dobry start”
Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,00 zł. przysługuje raz w
roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Co ważne, świadczenie Dobry start jest świadczeniem niezależnym od
dochodu rodziny.

Polanów

Pół wieku po ślubie

Anna Maria Zarzyczna
(nazwisko rodowe) i
Franciszek Stanisław
Swat poznali się w roku
1965
w Buszynie.
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Nasze rozmowy:

Pytanie
do burmistrza

Blue Gaz związana
jest z gazyfikacją
gmin i miast pozbawionych dostępu
do tradycyjnej sieci gazu ziemnego,
a proces dostawy
odbywa się w oparciu o skroplony gaz
ziemny, który autocysternami transportowany jest do
stacji regazyfikacji
skroplonego gazu
ziemnego (LNG).

Wniosek o świadczenie Dobry start należy złożyć:
Pani Anna pracowała w
• do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie w
sklepie oraz w klubie w
przypadku rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dziecka
Buszynie, a Pan Franciszek
oraz pełnoletniej osoby uczącej się,
mieszkał w Wieliniu oraz
• do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w przypadku
pracował na stanowisku
dzieci przebywających w pieczy zastępczej – wniosek o świadczenie skła- gajowego. Po trzech latach
da rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor znajomości postanowili się
placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczopobrać. W dniu 29 czerwca
terapeutyczne,
1968 r. wzięli ślub cywilny
Postępowanie w sprawie świadczenia Dobry start prowadzi organ
właściwy, którym jest:
• wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie Dobry start lub otrzymującej świadczenie Dobry start,
• starosta właściwy ze względu na miejsce:
- zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie Dobry start
lub otrzymującej świadczenie Dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,
- zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnioną
w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie Dobry start lub otrzymującą świadczenie Dobry start,
- siedziby placówki opiekuńczo wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej
(w przypadku dziecka
umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej).
Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku dzieci
lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
WAŻNE! Świadczenie Dobry start nie przysługuje:
• jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu
pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub
innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

w Polanowie oraz kościelny
w Krągu. Ten dzień był piękny i słoneczny, jak wspominają
Jubilaci, a do kościoła szli piechotą. Po ślubie zamieszkali w
leśniczówce w Buszynie. Pan
Franciszek był leśniczym, a
Pani Anna nadal pracowała w

klubie. Później Pani Anna pro- dwoje dzieci – Renatę i Macieja
wadziła gospodarstwo rolne, aż oraz dwóch wnuków – Sylwedo emerytury, a Pan Franciszek stra i Przemysława i wnuczkę
aż do emerytury był leśniczym. - Igę. Obecnie Państwo SwatoPrzez wiele lat był sołtysem wie mieszkają w miejscowości
sołectwa Krąg (4 kadencje). Doły w pięknie położonym
Pani Anna i Pan Franciszek mają domu, w pobliżu lasu i jeziora.
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Zwrot za olej napędowy

r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta,
burmistrza
lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT
Każdy ROLNIK, który
(lub ich kopiami)
chce odzyskać część piestanowiącymi
niędzy wydanych na olej dowód zakupu oleju napęnapędowy używany do dowego w okresie od 1 luteprodukcji rolnej powinien go 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
zbierać faktury VAT.
.
w ramach limitu zwrotu poW terminie od 1 sierpnia datku określonego na 2018 r.
2018 r. do 31 sierpnia 2018

Limit zwrotu podatku
akcyzowego w 2018 r.
wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków
rolnych

Pieniądze wypłacane
będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w
przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2018
r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek
bankowy podany we
wniosku.

facebook.com/PomZachodnie

Przyznanie świadczenia Dobry start nie wymaga wydania decyzji.
W przypadku podania adresu poczty elektronicznej Ośrodek prześle Wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia.
Odmowa przyznania świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polanowie.

- Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa: Mija już
rok, gdy gmina Polanów
podpisała z firmą Blue Gaz
sp. z o.o. list intencyjny
dotyczący współpracy prowadzącej do gazyfikacji jej
terenu, który dziś jest białą
plamą na gazowej mapie województwa zachodniopomorskiego. Działalność spółki

wzp.pl • wrir.wzp.pl

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start będą
przyjmowane:
• od 1 lipca do 30 listopada 2018r.– w przypadku wniosków składanych
drogą elektroniczną przy pomocy Platformy Informacyjno- Usługowej
CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie
www.empatia.mrpips.gov.pl (czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii) oraz
za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
• od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r.– w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie z siedzibą przy ul. Wolności 7.
WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.
• wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia,
• w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września 20
18r.,
• w przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku
wraz z dokumentami.

- Ostatnio wiele dzieje
się jeśli chodzi o gazyfikację Polanowa...

Instalacja przy ulicy
Przytorze

Jeszcze w ubiegłym roku zostały
wydane decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowę
stacji zagazowania skroplonego gazu ziemnego LNG
w Polanowie, przy ul. Przytorze oraz na budowę sieci
gazowej średniego ciśnienia
na terenie miasta Polanowa.
To oznacza pierwszy krok
do gazyfikacji Polanowa.
Inwestorem jest firma Blue
Gaz Sp. z o.o. z Krakowa,
która po opracowaniu koncepcji przeprowadzi etapami
gazyfikację. W I etapie do
sieci gazowej będą przyłączone obiekty użyteczności
publicznej i firmy, których
zapotrzebowanie na gaz
ziemny jest większe. W kolejnym etapie przyłączeni
mogą zostać odbiorcy indywidualni, którzy będą zainteresowani skorzystaniem
z oferty przedsiębiorstwa
gazowego. Obecnie w Polanowie możemy zaobserwować zbiornik zlokalizowany w obrębie stacji przy ul.
Przytorze, ruszyły też prace
związane z budową sieci.
Celem projektowanej gazyfikacji w technologii
LNG jest stworzenie alternatywy dla mieszkańców
w zakresie dostępności
do nowych źródeł energii.
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Absolutorium jednogłośnie
Na LIV sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy między sesjami
Rady Miejskiej sprawozdania Policji, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Straży
Miejskiej na temat Bezpieczeństwa publicznego
na terenie Miasta i Gminy
Polanów.
Kolejnym punktem obrad
była ocena
działalności
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Polanowie. Tu sprawozdanie złożył Dyrektor ZOZ
w Polanowie. Wszystkie te
sprawozdania pozytywnie
oceniła Komisja Socjalna,
Rodziny i Zdrowia.
a. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie
absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania
budżetu Gminy Polanów za
2017 rok.
Otrzymał je jednogłośnie.
Ponadto radni zapoznali się
z realizacją projektu Erasmus+ (informację przedstawiło ZSP w Polanowie)
oraz podjęli szereg uchwał.
Między innymi dokonali
zmian w budżecie gminy Polanów na 2018 rok,
udzielili pomocy finansowej
Powiatowi Koszalińskiemu
oraz ustalili maksymalną
liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie gminy Polanów.
Podjęli też uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy
Polanów. Przenieśli też siedzibę
Przedszkola Gminnego w
Polanowie na ul. Dworcową.
Podczas sesji miała miejsce
miła uroczystość, na której
radni, sołtysi i
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy podziękowali za wieloletnią pracę
na stanowisku Skarbnika
Gminy odchodzącej w lipcu
na emeryturę Pani Renacie
Gierszewskiej. Na wniosek
Burmistrza Polanowa na
skarbnika została powołana
przez Radę Miejską Pani
Marta Kleinszmid, która w
lipcu obejmie stanowisko.

Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego zaprasza

aktywnych sołtysów działających na terenie
województwa zachodniopomorskiego do udziału
w 6. edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku”
www.wrir.wzp.pl
Przyjmowanie zgłoszęń 20.07.2018 r.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród
2.09.2018 r.

dla 3 laureatów nagroda finansowa w wysokości
5 000 zł brutto
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Granty sołeckie edycja 2018

Obradowała Rada Miejska w Polanowie.

Informacja o klęsce suszy rolniczej

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronach

www.polanow.pl

Burmistrz Polanowa informuje, iż w związku z IV raportem suszowym, ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach, Województwo Zachodniopomorskie jest narażone na straty w uprawach
rolnych, ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, jakim jest susza.
Poszkodowani rolnicy, zainteresowani oszacowaniem szkód w swoich gospodarstwach zobowiązani są złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego w Polanowie
do dnia 10.07.2018 r. Wnioski złożone po tym terminie też będą rozpatrywane.
Ważne! Podczas szacowania, polegającego na lustracji w terenie należy dysponować kopią wniosku o przyznanie płatności obszarowych.

Dla 4 sołectw z gminy
Polanów dotacje w ramach
Grantów Sołeckich.
W środę, 4 lipca, w Urzędzie
Miejskim
wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego - Tomasz Sobieraj
podpisał podpisał z
Burmistrzem Polanowa Panem Grzegorzem Lipskim
umowy, dzięki którym w
czterech sołectwach powstaną nowe obiekty rekreacyjne.
W Bożenicach wybudowana
zostanie mini siłownia. W ramach projektu „Sport i zdrowie to fitness sam w sobie”
zamontowane zostaną ławki
do ćwiczeń i prostownik ple-

ców, wahadło, biegacz oraz
orbiterek wolnostojący.
W Wietrznie powstanie plac
przystankowo-rekreacyjny,
gdzie zamontowane zostaną komplety rekreacyjne w
formie ławek ze stolikami,
stoły drewniane wraz z obustronnymi ławami, betonowe
kosze na śmieci, stojak na
rowery oraz tablica informacyjna.
W Żydowie zabudowany
zostanie teren rekreacyjny
poprzez postawienie drewnianej wiaty, wyrównanie
terenu oraz zasianie trawy.
W tym celu zakupiona i zamontowana zostanie wiata,
obrzeża oraz beton.

W Krytnie, na terenie „Julianówki”, powstanie nowy
obiekt rekreacyjny, a będzie
to kącik aktywności ruchowej. W ramach realizacji
projektu zakupione zostaną:
huśtawka drewniana z siedziskiem płaskim, zawiesie
z siedziskiem huśtawkowym
gumowym („koszyk” z zapięciem), ścianka gimnastyczna, bujak ważka, twister
+ wahadło wolnostojące, wyciskanie siedząc wolnostojące oraz sadzonki krzewów
rokitnika i ognika.
Na wykonanie projektów
Gmina Polanów otrzymała
po 10.000 zł na sołectwo.
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Kaszubi przyszli na Świętą Górę Polanowską

Procesja miała uroczystą oprawę

Uczestniczyli w niej pielgrzymi przybyli z całego Pomorza (i nie tylko)

Za nami IV pielgrzymka
Kaszubów i odpust na Świętej Górze Polanowskiej.

gorz Lipski była bardzo udany.
Uczestniczyli w niej nie tylko
goście z całego Pomorza (między innymi licznie przybyli

I tym razem uroczystość organizowana przez franciszkanina o. Janusza Jędryszka
przy udziale burmistrza Grze-

darłowiacy), a nawet górale.
Obok krótka fotorelacja z uroczystości w fotografii Aleksandra Andrzejewskiego.
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Niezwykła „Sobótka” nad Zalewem

23 czerwca „Nad Zalewem” królowały barwne i
rozśpiewane kapele, które
wirowały na scenie, w kolorowych strojach, śpiewając znane ludowe piosenki
i zachęcały do wspólnego
biesiadowania rozbawioną
widownię.

Ponadto na placu imprezy
znajdowały się stoiska z
rękodziełem i twórczością
ludową.
Można się tu było zaopatrzyć w biżuterię, ceramikę,
wiklinę, zabawki ręcznie
szyte, wiklinę papierową, a
także miody, nalewki i chleb

ze smalcem.
znano wyróżnienia.
cierska, Zuzanna Idzi, JustyNieodłącznym elementem Po ogłoszeniu wyników na Roman, Amelia Kiełbasa,
sobótki był konkurs na naj- biesiadnicy udali się ko- świetlica w Świerczynie.
ładniejszy wianek święto- rowodem nad zalew, aby Wieczorem, po zakończeniu
jański.
przeprowadzić tradycyjny prezentacji
folklorystyczDo konkursu zgłoszono 20 obrzęd puszczania wianków nych na scenie wystąpił zewieńców. Spośród nich wy- na wodę.
spól disco polo Dance Probrano 5 najciekawszych, a Autorami najładniejszych ject, a tuż po nim rozpoczęła
pozostałym autorom przy- wianków zostali: Kinga Cie- się zabawa taneczna, która

trwała prawie do białego
rana.
II Prezentacje Zespołów,
Kapel i Twórców Ludowych
Powiatu Koszalińskiego zostały dofinansowane przez
Powiat Koszaliński.

Z okazji Dnia Dziecka pamiętaliśmy o najmłodszych
Burmistrz Polanowa był patronem Gminnego Dnia Dziecka zorganizowanego na terenach zielonych
przy ZSP na Gradowych Wzgórzach. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele darmowych
atrakcji zasponsorowanych przez polanowski samorząd. Mogli więc uczestniczyć w wielu zabawach,
grach i konkursach. Między innymi były dmuchane zjeżdżalnie, trampolina, kule wodne, przejażdżki
quadami czy malowanie twarzy. Do tego darmowe smakołyki i wiele bardzo dobrej zabawy!

W odpuście między innymi uczestniczyli: biskup Edward Daj- Kaszubski pokłon, czyli taniec feretronów to nieodłączny ele- Przed pustelnią na Świętej Górze, pielgrzymów witał biskup
czak, księża a także włodarze Polanowa i Darłowa.
ment kaszubskich procesji i pielgrzymek.
Edward Dajczak

Żydowo

Integracja DPS-ów

Festyny na początek
lata

Początek lata to czas zabaw
i festynów organizowanych
przez poszczególne sołectwa.
Właśnie na takich imprezach w czerwcu bawili
się mieszkańcy Bukowa i
Jacinek, którzy stwierdzili,
że zabawy były wyjątkowo
udane. Dochód z festynu w
Jacinkach został przeznaczony na leczenie Adama, byłego
mieszkańca

Kościernica to jedna z
wielu miejscowości, gdzie
zorganizowano Dzień
Dziecka. Z tej okazji były
tam gry, zabawy, konkurencje i słodkie przekąski...
Dla milusińskich, z okazji
Podczas Gminnego Dnia ich święta, przygotowano
Dziecka w Polanowie przygowiele atrakcji zarówno
towano wiele atrakcyjnych
dla dzieci stoisk, do których rozrywkowych, jak i eduustawiały się długie kolejki kacyjnych.
chętnych

Bukowo
Jacinki

Mieszkańcy domów pomocy
społecznej i środowiskowych
domów samopomocy z powiatu
koszalińskiego doskonale bawili
się na IV Festynie Sportowo Integracyjnym w DPS Żydowo.
Podczas festynu przeprowadzono
wiele emocjujących konkuren-

cji sportowych. Organizatorzy
zatroszczyli się o zimne i ciepłe
napoje, słodkie wypieki, owoce,
słodycze, lody oraz pyszne przekąski na ciepło i zimno. Mimo
niesprzyjającej pogody do zabawy
tanecznej na świeżym powietrzu
nie brakowało chętnych.

Dożynki Powiatowe
nad Zalewem w Polanowie
15 września 2018 r.

30 maja, na placu obok
świetlicy wiejskiej w Kościernicy, zorganizowano
bajkowy i bardzo radosny
Dzień Dziecka. To wszystko za sprawą pracowników
świetlicy wiejskiej i Rady
Sołeckiej, którzy przygotowali
przedsięwzięcie.
Tego dnia na wszystkie
dzieci, i te młodsze i te starsze, czekały chipsy, ciastka oraz kiełbaski z grilla.

Każde dziecko, które wzięło
udział w imprezie otrzymało
mini pakiet imprezowy, czyli
loda, sok w kartoniku i mały
drobiazg w postaci książeczki, naklejki odblasku i lizaka.
Ponadto na dla wszystkich
milusińskich przygotowano
różne gry i zabawy. Była
chusta animacyjna i gra
w gorące krzesła. Oprócz
tego dzieci mogły wcielić
się w rolę wędkarza.
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Pożegnali szkołę, przywitali wakacje!
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Z życia biblioteki

Polanów

www.polanow.pl

7

Polanów

Noc Bibliotek 2018

Sposób na stres

Z uśmiechem na twarzy podsumowali
rok szkolny 2017-2018 i przywitali wakacje.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego,
uczniowie otrzymali nie tylko gratulacje i wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce, ale również nagrody
za osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz sporcie.
Nie
zapomniano
również
o
uczniach,
którzy udzielają się w kołach zainteresowań, godnie
reprezentują
szkołę
i
pomagają
innym.
Podczas uroczystego apelu podziękowano także dyrektorom, nauczycielom i pedagogom, a także rodzicom - za pracą i zaangażowanie w życie placówki.
Teraz na wszystkich czekają 2 miesiące lenistwa i zabawy.
Mamy nadzieję, że wszyscy w pełni wykorzystają czas wakacji, odpocząną od nauki, a także wzbogacą się o nowe doświadczenia i wspomnienia.
Wszystkim życzymy pięknych wakacji
Szkoła Podstawowa w Bukowie

Szkoła Podstawowa w Polanowie
W piątkowy wieczór, 8
czerwca o godz. 18:00 w
polanowskiej bibliotece
rozpoczęła się Noc Bibliotek
2018 pod hasłem. „RzeczpospoCzyta”.
Wydarzenie to odbyło się w
ramach ogólnopolskiej akcji
promującej czytelnictwo i
biblioteki jako otwarte i dostępne instytucje kultury z
ciekawą propozycją, z których zasobów warto korzystać.
Noc Bibliotek w Polanowie adresowana była do
dzieci w wieku 8-13 lat.

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

Przedszkole Gminne w Polanowie

Szkoła Podstawowa w Żydowie

Na wakacje ruszać czas
Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

Przyświecało jej hasło: „Mam pasowała wszystkie dzietę moc – w krainie magii i ci na duszki biblioteki.
czarów”. Bibliotekarki prze- Następnie wszyscy zostali
brane za czarownice zaprosiły zaproszeni na kolację, któdzieci do wspólnej zabawy. rą przygotowały seniorki
Cała
noc
wypełniona przebrane za czarownice.
była różnymi atrakcjami. Do zabawy i wspólnego czyMieliśmy
gry i zaba- tania biblioteka zaprosiła
wy
ruchowe,
konkursy Burmistrza Polanowa Grzeliterackie
i
czytelnicze. gorza Lipskiego, WicestaroDzieci bawiły się między in- stę Koszalińskiego Dariusza
nymi w Poszukiwanie wampi- Kalinowskiego oraz Zastępra, Duch porywa, Uwolnij się cę Burmistrza Piotra Górod czarownicy, Baby Jagi ma- niaka. Pan Burmistrz przegiczne zadania do wykonania. czytał dzieciom książkę pt
Dużym zaskoczeniem była . „Jak pokonać czarownice ?
zakończenie
odbywizyta Białej Damy, która „Na

ła się projekcja filmu familijnego pt. „Tarapaty”.
Taka noc w bibliotece to prawdziwa przygoda. Można się bawić, poznawać nowych ludzi.
Biblioteka staje się innym
miejscem, nie takim jakie
znamy z dnia codziennego.
Nie trzeba mówić szeptem,
można zajrzeć w każdy zakamarek i miło spędzić czas.
Dziękujemy i zapraszamy w
przyszłym roku!		
Tekst i fot. BPMiG

W polanowskiej bibliotece
Seniorzy spotkali się
z pasjonatką kolorowanek dla
dorosłych Lubą Hołubowską z
Żydowa.
Pani Luba opowiedziała o swojej przygodzie z kolorowaniem i
zachęciła wszystkich do spróbowania tej nowej formy spędzania
wolnego czasu. Okazuje się, że
kolorowanie to dobry sposób na
relaks, odstresowanie się po ciężkim dniu pracy i wypróbowanie
swojej kreatywności. Wypełnianie obrysów kolorami pomaga
również zwalczać bezsenność, w
prosty sposób uwalniając głowę z
natłoku myśli. Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski pogratulował

Pani Lubie odkrycia nowej pasji.
Spotkanie połączone było z wystawą prac Luby Hołubowskiej pt.
„Nowy sposób na stres”. Wystawa
dostępna była do końca czerwca.
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Karate

Walczyli o Puchar Dyrektora ZSP
51 szachistów wzięło
udział w XVI Międzyszkolnym Turnieju szachowym w Polanowie .
W turnieju uczestniczyła ośmioosobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Kazimierza
Górskiego w Lejkowie.
W kategorii klas I-IV zawodnicy z Lejkowa zajęli pierwsze pięć miejsc.
Zwycięzcą turnieju został
Oliwier Seweryn, drugie
miejsce dla Dominika Dęgi,
trzecie miejsce przypadło Sebastianowi Misiowi, czwarte - Jakubowi Bińczykowi a
piąte zajął Michał Bińczyk.
W kategorii klas V – VII

drugie
miejsce
za- szachiści z Lejkowa zdojął Patryk Drzewiecki. byli cztery z sześciu możliW klasyfikacji medalowej wych do zdobycia medali .
szkół podstawowych młodzi

Badminton

Czwórka na trójkę

Badmintoniści z Polanowa
wzięli w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży
(Indywidualne Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych)
w Badmintonie.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: maj - czerwiec 2018

chalina Prendecka, Amelia
Gryguła, Maciej Kruszyński i Filip Prendecki.
Najlepiej spisała się Amelia
Gryguła, która w grze mieszanej w parze z Antonim
Jabłońskim (UKS OSiR Badminton Sławno) wywalczyła
IX miejsce, Amelka w grze
podwójnej w parze z Michaliną Prendecką uplasowały
się na XVII miejscu.
Michalina w grze pojedynczej zajęła siedemnastą lokatę, a para juniorów młodszych w grze podwójnej
zajęła to samo miejsce.
W grze pojedynczej Michalina
Prendecka w pierwszej rundzie
uległa rozstawionej z numerem jeden Zuzannie JankowDo
Tarnowa
Podgórne- skiej (Bennica UKS Feniks
go (Wielkopolska) zjechało Kędzierzyn-Koźle), kończąc
125 zawodniczek i zawod- rywalizację na 17 miejscu.
ników z całego kraju.
W grze podwójnej para MichaliMistrzostwa zostały rozegrane na Prendecka - Amelia Gryguła
systemem pucharowym. FKB w pierwszej rundzie przegrały
Polanów reprezentowali: Mi- z parą Laurą Gronkiewicz Olgą Krzemińską (KS Masovia
Płock) i także zajęła 17 miejsce.
W grze mieszanej Amelka
Gryguła z partnerem w pierwszej rundzie pokonali parę
Kacper Krawczyk - Anastazja
Podborska (UKS Korona Pabianice), a grę o ćwierćfinał
przegrali z parą Kajetan Jeziak
(PTS Puszczykowo) - Dominika Chojnacka (niezrzeszona) i zajęli dziewiąte miejsce.
Z kolei Maciej Kruszyński
i Filip Prendecki w grze podwójnej polegli z parą Nikodem Jaśkowiak (UKS Orkan
Przeźmierowo) - Jakub Standar
(PTS Puszczykowo) i oni także
uplasowali się na 17 miejscu.
Ekipa z Polanowa wypadła
na tych zawodach średnio,
ale zdobyła jeden punkt (Michalina Prendecka) w grze
pojedynczej, który będzie się
liczył do klasyfikacji dzieci i
młodzieży prowadzonej przez
Ministerstwo Sportu.
Następne punkty do zdobycia na
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, które odbędą się we wrześniu 2018.r. w
Sianowie, oraz w Mistrzostwach
Polski Juniorów i Młodzieżowców (październik 2018.r.).

24 razy na podium!

Doskonale spisali się
zawodnicy Szkoły Karate & Ju Jitsu Bobolice i
Żydowo na Towarzyskim
Międzyszkolnym Turnieju
w Sportach i Sztukach
Walki w Ustce

Sensei Krzysztof Orlikow- tym bardziej iż otrzymaliski (2 dan) do zawodów wy- śmy puchar i medal za zajęstawił 8 zawodników, którzy cie pierwszego miejsca, jako
zdobyli łącznie aż 24 meda- najlepsza szkoła posiadajęle oraz trzy puchary dla naj- ca, najlepszych zawodników
lepszych zawodników.
podczas zawodów - mówi
- Jestem dumny i szczęśliwy, Krzysztof Orlikowski.

Zapraszamy do wspólnych treningów, a już od września na treningi dla
nowej grupy początkującej dzieci od 5 roku życia.
Więcej informacji - Krzysztof Orlikowski 2 dan - tel 608 422 294
Piłka nożna

Polanowskie Lwy na czele!

Polanowskie Lwy wygrały turniej Woody Cup. Wystartowało w nim 150 zawodników, podzielonych na 14 drużyn. Warunkiem udziału było ukończenie 16-tego roku zycia. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Marcin Zblewski (Polanowskie Lwy).
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