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Tragedia
w Rekowie

Doszczętnie spłonął budynek mieszkalny w
tej miejscowości. Pożar wybuchł w nocy z
wtorku na środę.
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Stawiają na
młodość

Szanowni Państwo!

Gmina Polanów nie należy do
gmin, w których występuje szczególne zagrożenie powodziowe. Tegoroczna zima a przede wszystkim
niespotykana w perspektywie wielu ubiegłych lat ilość zalegającego
śniegu, stwarza jednak zagrożenie
wystąpienia lokalnych podtopień. W
związku z powyższym zwracam się
do Państwa z apelem współuczestniczenia w działaniach, które zapewnią bezpieczeństwo nam wszystkim.
Proszę o zwracanie uwagi na wszelkie dostrzeżone zagrożenia i niebezpieczeństwa związane z topnieniem
śniegu. Odśnieżając swoje posesje
zwracajcie Państwo uwagę na to by
nie składować śniegu w miejscach, w
których jego zaleganie utrudni spływ
wody z roztopów. Właścicielom instalacji kanalizacyjnych zwracam uwagę
na konieczność zabezpieczenie tych
sieci przed przyjmowaniem nadmiaru wody z roztopów. Urządzenia te
nie powinny spełniać roli instalacji
burzowej, albowiem nadmiar wody
może spowodować jej wypływ bezpośrednio w mieszkaniach.
Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski

W numerze:
- budżet miasta i gminy Polanów
uchwalony,
- wydarzenia ubiegłego 2009 r. w
obiektywie fotoreportera,
- o choinkowych zabawach dla
mieszkańców gminy Polanów,
- wiadomości sportowe,

„ W dzieciństwie niewiele zależy od nas,
wiele zaś od tych, którzy są z nami …”
Fragment koncertu finałowego podczas uroczystego podsumowania projektu w sali POKiS-u
Te działania zaowocują w przyszłości. Przez 14 miesięcy dzieci z polanowskiego przedszkola uczyły się
języka angielskiego, uczestniczyły w zajęciach teatralnych, przyrodniczo-ekologicznych, tanecznych
i kulinarnych. A wszystko to za unijne pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Czy jesteś z daleka, czy jesteś stąd, przedszkole zaprasza – nie przyjdziesz to błąd!” realizowanego przez Gminę Polanów.
- Dzięki temu programowi środowisko naszej społeczności szczególnie odczuło korzyści płynące
ze wczesnej edukacji przedszkolnej, która ma wartości nieocenione, zarówno dla dzieci, jak i ich
rodziców – mówi Elżbieta Sekuła, dyrektor Przedszkola w Polanowie. - Bardzo ważne jest, że rodzice podnieśli własną świadomość dotyczącą wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój swojej
pociechy, a dzieci osiągnęły duże postępy w każdej sferze własnego rozwoju.
W zajęciach uczestniczyła ponad setka dzieci. Wszystkie one były objęte opieką psychologiczną,
miały zajęcia logopedyczne oraz gimnastykę profilaktyczno-korekcyjną.
(r)
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Wydarzenia
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Rekowo

Gmina Polanów

Stracili cały
dorobek życia

Zima nie odpuszcza

Bardzo groźny pożar wybuchł 20 strażaków (4 zastępy) z OSP
około godziny 2 w nocy z ponie- i Państwowej Straży Pożarnej.
działku na wtorek (9.02.2010 r.) Akcja trwała około 3,5 godziny
w Rekowie. Całkowice spłonął i zakończyła się po godz. 5:30.
jednorodzinny parterowy dom Przyczyna pożaru nie jest jeszz poddaszem. Pomimo szyb- cze znana. Straty wstępnie
ko podjętej akcji przybyli na oszacowano na około 300 tymiejsce zdarzenia strażacy z sięcy złotych.
Polanowa i Koszalina nie zdo- Gmina Polanów pospieszyła z
łali uratować żadnego dobytku. pomocą pogorzelcom oferując
Dosłownie cudem uratowano im dach nad głową i podstawoprzebywającą w domu kobietę wą pomoc materialną. Potrzeby
z synem. Jej mąż w tym czasie są jednak wielkie, bo stracili
pracował za granicą, a drugi cały dobytek.
syn na studiach w Koszalinie. - To wielka tragedia, pogorzelWłaścicielka domu próbowała cy stracili dosłownie wszystko,
jeszcze ratować dobytek, ale o dlatego apelujemy o pomoc mało nie skończyło się to trage- mówi Piotr Górniak, zastępca
dią - mogła stać się śmiertelną burmistrza Polanowa.
ofiarą ognia, bo złamała nogę. Akcję pomocy koordynuje
Uratowali ją strażacy a teraz Miejsko-Gminny Ośrodek Poczeka ją poważna operacja. W mocy Społecznej w Polanowie.
akcji gaśniczej wzięło udział
(r)

Pomóżmy pogorzelcom

Wszyscy, którzy mogą i chcą pomóc, w formie
darów rzeczowych, proszeni są o kontakt z MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanowie. Tel. 94 318 83 85 Można również dokonywać
wpłat na konto: Bank Zachodni WBK Koszalin
84 1090 2646 0000 0001 0511 4689 tytułem
Pogorzelcy Rekowo

Samorządowcy
u biskupa

Spotkaniem opłatkowym
u Edwarda Dajczaka, biskupa
diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej zaczęli 2010 rok samorządowcy z miasta i gminy Polanów. Ksiądz biskup, łamiąc się
opłatkiem z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polaniowa,
Józefem Wilkiem, przewodniczącym Rady Miejskiej oraz
Dariuszem Kalinowskim, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół a
jednocześnie przewodniczącym

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2010

Rady Powiatu Koszalińskiego, złożył na ich ręce życzenia
pomyślności i wszystkiego najlepszego w Nowym 2010 Roku,
dla wszystkich mieszkańców
polanowskiej ziemi. Przedtem
było wspólne odśpiewanie
kolęd oraz kazanie księdza
biskupa. Samorządowcy wysłuchali także wykładu o „Rozważaniach na temat encykliki
papieża Benedykta XVI”.
(sim)

Śnieg z chodników i dróg wojewódzkich powinien być wywożony przez wynajętą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich firmę z Gryfic. Niestety, nie wywiązuje się ona z nałożonych zadań.
(Fot. archiwum UMiG Polanów)

Gmina Polanów tak jak całe Województwo Za- obowiązków.
chodniopomorskie boryka się ze skutkami zimy. Zadanie prawdopodobnie
Największe utrudnienia
komunikacyjne wystąpiły w
ciągach dróg wojewódzkich,
a dotyczyły pasa drogowego
i w szczególności chodników. Zarządcą dróg wojewódzkich przebiegających
przez Polanów jest Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, na którym ciąży
ustawowy obowiązek utrzymania drożności i zapewnienie poruszanie się po chodnikach m.in. w Polanowie.
Wykonanie tego zadania
ZZDW w Koszalinie zlecił
Firmie
Handlowo-Usługowej Krzysztofa Grabo-

wieckiego z Gryfic, która
wygrała przetarg na odśnieżanie dróg wojewódzkich.
Pomimo zlecenia wydanego
przez Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie od 1 stycznia
2010 r. na wykonanie określonych prac tj. odśnieżania
ciągów ulic i chodników,
wywozu śniegu z dróg i
chodników wojewódzkich,
firma czynności tych nie
wykonuje. Utrudnienia występujące na ciągach pieszych spowodowane były
faktem, że firma z Gryfic nie
wywiązywała się ze swoich

przerosło możliwości tej
firmy, a Prawo Zamówień
Publicznych uniemożliwia
ZZDW zlecenia tego zadania innej firmie.
- Władze Polanowa wystosowały liczne monity telefoniczne i pisemne do Zarządu
Dróg Wojewódzkich o pilne
podjęcie zdecydowanych
działań mających na celu
przywrócenie
dróżności
ciągów pieszych - mówi
Andrzej Kulesza, dyrektor
ZUK w Polanowie.
Determinacja Burmistrza
i działania służb podległych
spowodowały podjęcie rozwiązań zabezpieczających

możliwość
prowadzenia
prac zwalczających skutki
zimy. ZUK Polanów jak i
Zakład Usług Leśnych M.K.
Putonów z Polanowa na zlecenie Burmistrza i spóźnione zlecenie ZZDW Koszalin,
podjęły prace umożliwiające w miarę bezpieczne poruszanie się w Polanowie i
Żydowie przy ciągach dróg
wojewódzkich.
Drogi gminne jak i drogi
powiatowe w ramach odrębnych umów są udrażniane
przez ZUK Polanów, RDP
Koszalin, inne podmioty
usługowe posiadające sprzęt
ciężki na zlecenie Burmistrza.
(r)

Polanów

Przedszkolna sanna

„... Poprzez białe drogi,
z mrozem za pan brat,
pędzą nasze sanie, szybkie
niby wiatr…”
Zima. Gruba warstwa białego śniegu, lekki mróz,
to wspaniały czas na kulig. Skorzystały z niego
przedszkolaki z Polanowa,
które połączyły przyjemne
z pożytecznym - dokarmi-

(Fot. Archiwum Przedszkola Gminnego w Polanowie)

ły zwierzęta w lesie oraz
wzięły udział w przejażdżce.
Przy ognisku, gitarze i zabawach dzieci mogły się
rozgrzać, a w przerwach
popijać ciepłą herbatę i jeść

pieczone kiełbaski. Przyjemność tego dnia była
potrójna: wspaniała sanna,
wyjazd autokarem, pobyt
w lesie.
Dyrekcja, grono pedagogiczne Przedszkola w Pola-

nowie oraz dzieci serdecznie dziękują pracownikom
Nadleśnictwa Polanów za
pomoc w zorganizowaniu
nam tego pięknego zimowego dnia.
(dp)
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W skrócie
Na nadzwyczajnej sesji spotkali się samorządowcy z
Miasta i Gminy Polanów. Powodem nieoczekiwanych obrad była konieczność uchwalenia Planów Odnowy Miejscowości. Pozwoli to na uzyskanie dofinansowania do prac na
terenie Polanowa, Kościernicy, Rzeczycy, Nacławia i kilku
innych miejscowości objętych projektem realizowanym w
ramach programu Lider.
***
Ponad setka dzieci uczestniczyła w zajęciach feryjnych w bibliotece miejskiej w Polanowie i w jej filiach w
Żydowie, Nacławiu i Bukowie. Ponadto organizatorami ferii
były: POKiS, Caritas oraz szkoły z terenu gminy.
***
Trwają prace nad pozyskaniem kolejnych funduszy unijnych.
M.in. na gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, budowę świetlicy w Nacławiu, wyposażenie i budowę
placów zabaw w Polanowie, Żydowie, Bukowie, Świerczynie, Domachowie i Dadzewie oraz wyposażenie świetlicy w
Gołogórze.

Wydarzenia
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Maced, Żak i Feniks docenione

Polanów

Prośba o fotografie i
widokówki związane
z naszym miastem
W związku ze zbli- zamieszczenia w publikacji.
żającą się rocznicą 700-lecia Bardzo liczymy na Państwa
naszego miasta, Polanowski pomoc i zaangażowanie. ZaOśrodek Kultury i Sportu pewniamy, że wszystkie zezamierza wydać publikację brane zdjęcia zostaną zwródotyczącą historii Polanowa. cone właścicielom.
Zwracamy się z prośbą do
Prosimy o dostarczanie
wszystkich osób będących materiałów do pana Jana
w posiadaniu fotografii i Starka w Domu Kultury
widokówek z lat 1945-1990, w Polanowie ul. Polna 4, w
o ich nieodpłatne udostęp- godz. 8.00-15.00, w terminienie w celu ewentualnego nie do 28 lutego 2010 r.

Nagrodę z rąk Romana Szewczyka, starosty koszalińskiego i Dariusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Koszalinie, w imieniu UKS „Żak” Polanów, odebrał Robert Wrona.

Klub Badmintona „Maced”, Stowarzyszenie
Klubu Abstynenta „Feniks” oraz Uczniowski
Klub Sportowy „Żak” (wszyscy z Polanowa) to organizacje społeczne, które zostały w tym roku nagrodzone przez Starostę Koszalińskiego za swoją
działalność. Uroczyste wręczenie statuetek miało
miejsce podczas 11 Spotkania Samorządowego
w Koszalinie. Uczestniczyli w nim przedstwiciele
całego powiatu koszalińskiego oraz z zaprzyjaźnionych z nim sąsiednich samorządów.

Polanów

Budżet na miarę możliwości

Poniżej charakterystyki wyróżnionych:
Zakładowy Klub Badmintona „MACED” w
Polanowie
działalność prowadzi od
2006 roku. Założycielem
Klubu jest Edmund Macionga, prezes Zarządu MACED
sp. z o. o. Instruktorem i
trenerem jest Marian Pietruszyński. Celem działalności
klubu jest promocja sportu i
aktywnych form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów
(w tym dzieci pracowników
firmy MACED) w oparciu
o dyscyplinę sportu – badminton. W ramach zajęć dla
uczniów szkół i gimnazjum
z terenu miasta i gminy Polanów mających na celu
wszechstronny rozwój ich
sprawności fizycznej, jedno
sekcyjny Klub Badmintona
MACED bierze udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na poziomie krajowym
i regionalnym.
Największe osiągnięcia Klubu w 2009 roku to m.in.:

- I miejsce w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików w Badmintonie,
III miejsce w Krajowym Turnieju Juniorów Badmintonie
(Lena Szwed) w 2008 roku
– wicemistrzostwo w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
- czołowe miejsca w krajowym Turnieju Juniorów w
Badmintonie. Warto dodać,
że zawodnik Zakładowego
Klubu Badmintona MACED
– Norbert Miarka w klasyfikacji indywidualnej Polskiego
Związku Badmintona znalazł
się na 6 miejscu w Polsce.
Stowarzyszenie Klubu
Abstynenta „Feniks” w
Polanowie
od 1996 roku prowadzi Klub
Abstynenta na terenie miasta i gminy Polanów. Celem
działalności Stowarzyszenia
jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji dysfunkcyjnych
rodzin borykających się z
problemami uzależnień zamieszkałych na terenie miasta i gminy Polanów.
dokończenie na str 6

Informujemy, że

Poważna budżetowa sesja miała swój moment humorystyczny, gdy Piotr Drewla, były przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, iż na poprzednim posiedzeniu ktoś zamienił się z nim płaszczem
Ponad 36 milionów złotych
planują w bieżącym roku
wydać polanowscy samorządowcy na potrzeby gminnej
społeczności. W kwocie tej
mieszczą się wszystkie wydatki na inwestycje, pomoc
społeczną, oświatę, funkcjonowanie urzędu itd. Dochody do budżetu określono
na kwotę ponad 31 mln. zł.
Planowany deficyt ma być
pokryty
wyemitowanymi
obligacjami. Największe nakłady inwestycyjne (około

3,5 mln. zł) polanowski samorząd poniesie na budowę
kanalizacji sanitarnej w Rzeczycy Wielkiej oraz części
Polanowa. Planowana jest
także rozbudowa kanalizacji
dla Polanowa, Domachowa,
Jacinek, Dadzewa i Świerczyny a także przygotowanie dokumentacji na adaptację dawnego pawilonu
handlowego GS na Centrum
Społeczno Kulturalne. Gmina wyda także pieniądze na
przygotowanie dokumenta-

cji na budowę wodociągu z
Gilewa do Rosochy oraz na
dokumentację budowy kanalizacji z Osiedla DPS w Żydowie do oczyszczalni ścieków. W tym roku także mają
być też zbudowane świetlice
w Rzeczycy Wielkiej i Kościernicy oraz chodnik w Nacławiu. Sporo, bo aż 7 mln.
zł gmina wyda na opiekę
społeczną. Z tego aż ponad
4,6 mln. zł pochłoną zasiłki.
O nakładach na wszystkie te
i inne nie wymienione w tek-

ście potrzeby zadecydowali
radni podczas sesji budżetowej w miniony czwartek.
Oprócz, przegłosowania jakże ważnej sprawy budżetu
na rok 2010, samorządowcy
wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie przedstawionego przez
kierowników odpowiednich
służb: Straży Miejskiej, Policji i Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz podjęli szereg
uchwał dotyczących spraw
bieżących.
(sim)

pracownicy Drugiego Urzędu
Skarbowego
w Koszalinie

pełnić będą dyżury podatkowe
w celu umożliwienia
składania zeznań rocznych za 2009 rok w dniach:
22 marca 2010 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 14.00
19 kwietnia 2010r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 14.00
w Sali Nr 3 Urzędu Miejskiego w Polanowie
Ponadto informujemy, że druki (formularze) PIT-36 ,
PIT -37, PIT/O, PIT/B
są dostępne w pok. Nr 5 Urzędu Miejskiego w Polanowie (sekretariat)
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Styczeń. Oficjalnie została zakończona największa, od 1945 r., inwestycja w Polanowie. Kilka dni
temu oficjalnie oddano do użytku przechodzące przez teren miasta drogi wojewódzkie. W ramach
trwających dziewięć miesięcy prac, przebudowywano cztery ulice: Koszalińską, Bobolicką, Wolności i Sławieńską będące w ciągu dróg wojewódzkich oraz część ulicy Partyzanckiej. Zmodernizowane ulice uzyskały nie tylko nową nawierzchnię. Przy okazji przebudowano kanalizację deszczową,
wybudowano nowe zatoki autobusowe, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Miasto wzbogaciło się też o tereny zielone w obrębie ciągów komunikacyjnych oraz nowe i zmodernizowane
przejścia dla pieszych. W uroczystym otwarciu przebudowanych dróg, oprócz władz samorządowych, udział wzięli: Władysław Husejko, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Andrzej
Chmielewski, wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Bogdan Krawczyk, dyrektor ZZDW.

Kwiecień. W ramach przygotowań Polski do organizacji, wraz z Ukrainą mistrzostw Europy 2012
coraz częściej otwarte zostają nowe boiska użytku publicznego w gminach. Tak również stało się w
Polanowie. 27 kwietnia uroczyście powitano nowe obiekty: jeden do piłki nożnej, a drugi (dla fanów
innych sportów). Nowy obiekt oferuje do dyspozycji boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki
ręcznej (jak obiecał dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski być może w przyszłości będzie można zagrać na nim także w tenisa ziemnego). To że otwarcie „Mojego boiska Orlik - 2012” (tak brzmi tytuł
akcji) było uroczystością co najmniej wysokiej rangi świadczą zaproszeni goście, wśród których
znaleźli się między innymi: Władysław Husejko, marszałek województwa zachodniopomorskiego
oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin ościennych. Imprezę uświetniły pokazy cheerleaderek i
gimnastyczek artystycznych z Gimnazjum imienia Noblistów Polskich w Polanowie.

Luty. Wyróżniono najbardziej aktywnych w kweście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Maj. Pielgrzymkowe spotkanie na Świętej Górze Polanowskiej z okazji Dnia Matki.
Pomocy. Najwięcej zebrali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - łącznie 1441,64 zł. Zebrani modlili się: - Dziękujemy za dar życia Naszym Matkom prosząc jednocześnie Matkę Bożą
Spośród nich najlepsza była Magdalena Sobotka – 392,66 zł. Przedstawiciele polanowskiego – Bramę Niebios Spoglądającą na nas z Polanowskiej Góry – o rozjaśnienie umysłów, abyśmy wieGimnazjum zebrali 1137,67 zł (najwięcej, Marta Tomaszewska – 429,70 zł). Z kolei w Żydowie dzieli co mamy z tym naszym życiem robić – jakich dokonywać wyborów.
kwestowało 4 uczniów tamtejszej podstawówki. Ich wynik to 701,22 zł (najlepsza – Paula Wilk Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wszystkich Domów Pomocy Społecznej z powiatu
– 301,60 zł). Łącznie w mieście i gminie Polanów zebrano 3688,03 zł. Z tego 407,50 zł to kwota koszalińskiego (Nowe Bielice, Mielno, Parsowo, Żydowo, Cetuń), seniorzy i uczestnicy zajęć pouzyskana w trakcie dyskoteki i licytacji w POKiS. Na zdjęciu wolontariusze z ZSP w Polanowie. bytu z Mielna- Unieścia, Śzczecinka, Koszalina, Krągu, nasi przyjaciele i rodziny z następujących
Od lewej: Przemysław Michalak, Robert Wrona, Krzysztof Jabłoński, Magdalena Sobotka, To- miejscowości: Słupsk, Sławno, Kępice, Biesowice, Bobolice, Szczecinek, Mielno, Unieście, Gąski,
masz Ściesiński, Adrian Górski.
Sarbinowo, Jamno, Mielonko.

Marzec. W Gimnazjum w Polanowie długo oczekiwana uroczystość: szkole nadano imię Noblistów Polskich. O tym jak ważne to było wydarzenie świadczą przybyli na imprezę goście. Oprócz
władz miasta z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa na czele, widzieliśmy wśród nich m.
in. Jana Kuriatę posła na Sejm Rzeczpospolitej, Elżbietę Stankowską, wizytator kuratorium oświaty,
przedstawicieli miasta partnerskiego Gedern z Niemiec, radnych powiatu i sołtysów. Oprócz nadania imienia została także odsłonięta pamiątkowa tablica szkoły oraz nadany jej sztandar. Ten ostatni
poświęcił ksiądz dziekan Roman Śledź. Został on ufundowany przez rodziców uczniów uczęśzczających do polanowskiego gimnazjum. Przypomnijmy: decyzję o nadaniu szkole imienia podjęła
prawie rok temu (29.04.2008 r.) Rada Miejska w Polanowie na jednej z sesji lokalnego samorządu

Czerwiec. Wielki sukces ucznia polanowskiego gimnazjum w ogólnopolskim konkursie.
Zakończyła się VIII edycja konkursu Narodowego Banku Polskiego dla gimnazjalistów i
uczniów szkół średnich na najlepsze prace pisemne z dziedziny finansów. W siedzibie NBP
w Warszawie zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Gimnazjaliści pisali prace na temat: „Mój pomysł na oszczędzanie i skuteczne wykorzystywanie własnych zasobów finansowych”. Nadesłano 243 prace na ten temat. Pierwsze miejsce zajął Paweł Czekaj, uczeń
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie, którego opiekunem merytorycznym był
pan Jacek Jachimowski.
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Lipiec. Na XXI „Zlot nad zalewem” zawitali motocykliści z całej Polski, a nawet spoza granic kraju.
Zaczęło się od parady motocykli po ulicach Polanowa oraz występów zespołów: Dżem, Mainpoint i
Kilmenoc (Niemcy). Potem trzydniowa zabawa w miasteczku zlotowym oraz wręczanie nagród. I tak
puchar Starosty Powiatu Koszalińskiego za pokonanie najdłuższej trasy (aż 1 900 kilometrów) otrzymał Daniel Kiernicki, który przyjechał na zlot aż z Anglii. W grupie kobiet najdłuższą trasę pokonała
Monika Ladosz z Lublina (610 kilometrów), która zdobyła puchar przewodniczącego Rady Powiatu
Koszalinskiego. Puchar burmistrza Polanowa oraz nagrodę specjalną (motor spalinowy) otrzymał najmłodszy zlotowicz, czteroletni Krzyś Wilkiewicz z Miastka. Puchar przewodniczącego Rady Miejskiej
w Polanowie i tytuł najwierniejszego zlotowicza dostał Marian Rembalski (uczestniczył w 20 zlotach).
On też otrzymał puchar dyrektora POKiS za najstarszy zabytkowy motocykl – IZ 350 z 1940 roku

Październik. Wielka impreza „Polanów - Gmina Bezpieczna”, w czasie której przekazano polanowskim strażakom - ochotnikom nowy ciężki wóz bojowy. Kosztował ponad 600 tys. zł, a w jego
zakupie partycypowała gmina Polanów. Pojazd uroczyście ochrzczono, nadając imię: „Jędrek”. Jego
„rodzicami chrzestnymi” zostali: Renata Gawłowska, żona Stanisława Gawłowskiego, wiceministera
ochrony środowiska i nadbrygadier Marek Kowalski, zastępca Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej. Imprezę „Polanów - Gmina Bezpieczna” zorganizowano przy współudziale szeregu instytucji chroniących życie i zdrowie mieszkańców miasta i gminy Polanów. Jej uczestnicy mieli
okazję zapoznać się ze sprzętem ratowniczym, oznakować cenne przedmioty, pojeździć na symulatorze zdarzeń drogowych i sprawdzić co dzieje się z osobą uczestniczącą w kolizji drogowej. Młodzież
mogła zdać egzamin na kartę rowerową.

Sierpień. Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa wziął udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia Stowarzyszenia Darłowska Lokalna Grupa Rybacka. W gronie włodarzy miast i gmin Sławno,
Darłowo, Malechowo i Sianów oraz liderów sektora rybactwa śródlądowego dyskutowano nad
założeniami związanymi z działalnością tworzonego Stowarzyszenia oraz wyjaśniono kwestie dotyczące zasad jego funkcjonowania i wzajemnej współpracy. Kilka tygodni później Stowarzyszenie zostało założone i dzięki temu Miasto i Gmina Polanów oraz działający tu rybacy śródlądowi
będą mogli skorzystać z funduszy Programu Operacyjnego „Ryby”. Szacuje się, że wchodzi tu w
grę kwota około 2 mln zł, którą w Polanowie będzie można przeznaczyć na inwestycje związane
np. z ochroną środowiska.

Listopad. Filialna szkoła w Nacławiu okazała się najlepszą w całym województwie zachodniopomorskim. Pierwszeństwo uzyskała w IX edycji akcji „Góra grosza”. Z tej okazji Elżbieta Zielińska,
kierownik szkoły otrzymała czek na 5 tys. zł z rąk Iwony Niemasz, członka zarządu Towarzystwa
„Nasz Dom” - organizatora akcji „Góra grosza”. W roku ubiegłym uczniowie tej szkoły zebrali
508 złotych, czyli ponad 17 zł w przeliczeniu na jednego ucznia. Był to najlepszy wynik w całym
województwie Zachodniopomorskim. Uroczyste wręczenie czeku, opiewającego na 5000 złotych,
odbyło się w obecności Dariusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Koszalin oraz
Katarzyny Filipowicz, dyrektora Szkoły Podstawowej w Polanowie. Obecni byli też nauczyciele,
rodzice i uczniowie.

Wrzesień. Zimno i deszczowa pogoda nie przestraszyła rolników i mieszkańców powiatu koszalińskiego, którzy zjechali nad polanowski zalew, aby wziąć udział w Dożynkach Powiatowych.
Najpierw była msza święta celebrowana przez biskupa Edwarda Dajczaka. Potem barwny korowód,
prowadzony przez Sławieńską Orkiestrę Dętą i czirliderki, przeszedł nad zalew, aby na rozstawionej
tu scenie, złożyć dożynkowe wieńce oraz chleby. Szesnastu rolników otrzymało odznaki honorowe
„Zasłużony dla Rolnictwa”. Starostami dożynek byli: Renata Beca, rolniczka z Sianowa - gminy,
która będzie organizować przyszłoroczne dożynki oraz Alfred Gierszewski, rolnik z Warblewa. Po
części oficjalnej grał zespół cygański „Don Wasyl”, zespoły i kapele ludowe. Imprezę zakończył
występ zespołu „Bayer Full” i zabawa ludowa.

Grudzień. Po raz kolejny, tancerzy niemal z całej Polski, gościła hala sportowa w Polanowie.
Odbył się tu już IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Polanowa. W
imprezie uczestniczyło 85 par z Koszalina, Szczecina, Kołobrzegu, Poznania, Szczecinka, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wlkp. i wielu innych miast. Na parkiecie był prawdziwy show - tryskały
fontanny sztucznych ogni, odbył się pokaz flamenco, pokaz tańca w stylu Bollywood oraz popisy zespołu „Pajku Pajku” w rytmie brazylijskiej samby. Impreza zakończyła się uroczystym wręczeniem
pucharów i medali dla zwycięzców. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz zaproszeni goście otrzymali
od organizatorów okolicznościowe, polanowskie pierniki.
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Sto dni do matury

ganizowanie pozalekcyjnego
życia uczniów w oparciu o
dyscyplinę sportu – szachy. W
ramach organizowanych zajęć
szachowych dla uczniów szkół
mających na celu wszechstronny rozwój ich sprawności
umysłowej, w tym popularyzację szachów w środowisku
lokalnym, a zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży wyróżnić
należy m.in.:
- Powiatowy Turniej Szachów
Drużynowych,
- Międzyszkolny Turniej Szachowy,
- Turniej Szachowy o Burmistrza Polanowa,
- Symulanta Szachowa z okazji Dni Polanowa,
- szkółka szachowa,
- udział w regionalnych i wojewódzkich imprezach szachowych.
Prezesem Zarządu jest Jacek
Jachimowski a skarbnikiem - Tradycyjny polonez
Anna Szafoni.
Tradycyjny polonez, oko		
(r)
licznościowe
przemówienia,
a
potem
bal
do białego
Informacje dotyczące
rana – to od dawna schemat
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie wszystkich studniówek. Tak
W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia życia i
było też w przedostatni
zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratowweekend
stycznia, podczas
nictwa Medycznego w skład którego wchodzą Ratownicy Medyczni.

dokończenie ze str 3

Poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia i prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów
alkoholowych
zwiększa się dostępność do
skutecznych form pomocy
dla rodzin uzależnionych i
zapobiega powstaniu nowych
problemów uzależnień. W
ramach prowadzonych działań wyróżnić należy m.in.:
mityngi AA, grupy wsparcia,
warsztaty i imprezy okolicznościowe oraz organizację cyklicznej imprezy o znaczeniu
ponadlokalnym – Regionalna
Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości. Prezesem Stowarzyszenia jest Jan Słomiński, a
wiceprezesem Justyna Kosek.
Uczniowski Klub Sportowy
„Żak” w Polanowie działa od
2005 roku. Celem klubu jest
promocja sportu i aktywnych
form wypoczynku wśród dzieci i młodzieży poprzez zor-

Zespół ten będzie udzielał pomocy medycznej w następujących
sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

w wykonaniu polanowskich abiturientów
zabawy studniówkowej zorganizowanej przez Liceum w
Polanowie w sali widowiskowej POKiS-u. Bawiło się 34
abiturientów, którzy w maju
staną do zmagań z komisją
egzaminacyjną (w polaniow-

skim LO z matury zrezygnowały 3 osoby). Imprezę,
oprócz rodziców abiturientów, zaszczyciły władze Polanowa i koszalińskiego powiatu w osobach burmistrza
Grzegorza Lipskiego i jego

zastępcy Piotra Górniaka
oraz Dariusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady
Powiatu Koszalińskiego a
jednocześnie dyrektora Zespołu Ekonomicznego Szkół
w Polanowie.

Żydowo, Chocimino

Choinkowe zabawy dzięki sponsorom

999 lub 112 lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji Zespołu
Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do 8.00 dnia następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć w Przychodni, w dni wolne
i święta, należy kontaktować się z dyżurnym lekarzem Podstawowej
Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny)
przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni wolne i święta
od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina, przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z porady lekarskiej,
dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 600 440 999 .

Ważne telefony

Żydowo

Wspaniałe zabawy dla dzieci z Żydowa,
Chocimina i okolic przygotowali miejscoZakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
wi radni: Jerzy Landowski i Roman Opoń,
Policja 			
997 lub 112
przy wsparciu sponsora - Przedsiębiorstwa
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Usług Bydowlanych „Leś”. Najpierw, w
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
szkole w Żydowie bawiło się 200 osób. Dla
		
(94) 348-10-62
najmłodszych przygotowano szereg atrakKomendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
cji. Były więc liczne konkursy, a przede
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 		
wszystki Mikołaj z paczkami, których
A. Wrzosek
509 695 461
głównym sponsorem było PrzedsiębiorOśrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
stwo Usług Budowlanych „Leś” - Pawła
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Lesia z Żydowa. Doskonałą zabawę, swoZespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
ją obecnością uświetnili dostojni goście w
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
osobach Grzegorza Lipskiego, burmistrz
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Polanowa, Dariusza Kalinowskiego, przewodniczący Rady Powiatu KoszalińskieStraż Pożarna 		
998 lub 112
go, Józefa Wilka, przewodniczącego Rady
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Miejskiej w Polanowie oraz Jana StankiePogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51 / (94)318-83-29 wicza, proboszcza parafii w Żydowie.
Tydzień później, w Chociminie, dosłownie
			
/ fax (94) 318-83-87
w szwach pękała tutejsza świetlica. Tu, w
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Chocimino
ciasnych pomieszczeniach dawnego
sklepu „musiało się zmieścić” 85 dzieci
z Chocimina i Wietrzna. Wszyscy, podobnie jak w Żydowie, doskonale się

bawili dzięki oprawie muzycznej i konkursom przygotowanym przez POKiS
oraz dzięki paczkom zasponsorowanym
przez firmę „Leś”
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Dowcipy miesiąca

Jak polanowską ziemię
zdobywano...

- Stefan, czy to prawda, że
żona cię opuściła?
- A skąd, jak zwykle skończyło się na obietnicach.
***
Malarz zachwala swój obraz
potencjalnemu nabywcy:
- Jeden Japończyk dawał mi
za niego 2 tysiące.
- Hm… Ja mogę dać najwyżej
200 zł.
- Bierz pan! Nie można pozwolić, aby takie arcydzieła
opuszczały ojczyznę!
***
Na imprezie kumpel pyta
kumpla:
- Dlaczego jesteś sam?
- Bo Mariolka miała zły
humor.
- A dlaczego?
- Bo nie chciałem jej ze sobą
zabrać.
***
- Moja mamusia jest u nas już
tydzień, a ty jeszcze nigdzie
z nią nie byłeś, nigdzie jej
Rok 1902. Widok od strony ulicy Wolności. Takiego Polanowa już nie ma. Został kilka dni po zdobyciu bezpowrotnie zabrałeś – żali się żona
nie zniszczony przez pijanych żołdaków Armii Czerwonej.
mężowi.
czołg ostrzeliwany był przez no południową część miasta z - A po co? Tyle razy ją w różZa kilkanaście dni minie kolejna rocznica

zdobycia Polanowa przez Armię Czerwoną.
Fakty sprzed 65 lat ciągle pozostają osnute mgłą
tajemnicy. Brakuje obiektywnych relacji, jedyne
pozostałe wspomnienia pisane są emocjami towarzyszącymi tragicznym wydarzeniom tamtego
czasu...

Polanów przez 254 lata zatrzymali się na krótki czas,
był częścią sławieńskiego ale po godzinnym ostrzeliwaniu okolicznych zagród oraz
powiatu (Kreis Schlawe),
który na przełomie lutego i samego Polanowa dalej kontymarca 1945 r. został zajęty nuowali marsz. W samym Polaprzez Rosjan bez większych nowie pozostałe grupy ludności
walk. Najwcześniej Polanów oczekiwały na rozkaz ewaku(27 lutego), Sianów (3 marca), acji. Nie został on jednak wyMalechowo (6 marca), Sławno dany. Tego dnia około godziny
i Darłowo (7 marca) Postomino 12 zawiadowca kolejowy nie
(8 marca). Dopiero pod koniec miał już połączenia telefoniczkwietnia na ten teren docierają nego z Drawskiem Pomorskim.
pierwsze zorganizowane grupy Pociągi z kierunku Bobolic
przestały kursować. Pozostała
Polaków.
Na nic się zdały kopa- tylko droga kolejowa w kierunne z wielkim trudem rowy i ku Sławna. O 12.30 zawiadowumocnienia. Całe lato 1944 ca Erno Schroeder powiadomił
r. mieszkańcy Polanowa oraz wszystkich osiągalnych ludzi,
jeńcy wojenni z Polski i Fran- że ostatni pociąg opuści Polacji kopali je, pod kierunkiem nów o 16.30. W rzeczywistofirmy Todt, na wschód od ści ok. godziny 17.30 jeszcze
miejscowości. Stworzono tam jeden wyjechał z Polanowa
cały system rowów strzelec- w kierunku Jacinek i Sławna.
kich, czołgowych i betonowych Około godz. 20.00 Rosjanie
bunkrów. Tymczasem Rosjanie wysłali zwiad w postaci dwóch
nadeszli z najmniej spodziewa- czołgów. Oba jechały ulicą Bonego kierunku – z południa. Od bolicką. Opis tego wydarzenia
razu zniweczyło to plan obrony. znajdujemy w relacji Willego
Co prawda od stycznia słychać Massowa: „26 lutego mój tata
było artyleryjską kanonadę, ale miał urodziny, tego dnia od ok.
nikt nie przyjmował do wia- 16.30 można było słyszeć huk
domości, że Armia Czerwona z kierunku Bobolice/Żydowo,
może zjawić się i tutaj. Zresztą, a nie z kierunku Miastko, skąd
skrupulatnie wszelkich myśli się tego spodziewano. Ojciec
defetystycznych zabraniała na- pracował na poczcie. Były tam
pastliwa propaganda wsparta jeszcze pojazdy, którymi rodzikonkretnymi działaniami Ge- na zamierzała uciec. Ok. Godz.
20.00 ojciec biegł z ul. Młyństapo. Do Polanowa
radzieckie czołgi po- skiej w kierunku poczty i zaobdeszły od strony Bobolic i serwował przy tym, jak do miasta wjeżdżał pierwszy rosyjski
Żydowa
już 26 lutego. Nikły opór mło- czołg, na którego wieży siedzieży z Hitler Jugen i Volks- działo kilku żołnierzy piechosturmu napotkały około 2,5 km ty. Czołg nadjechał z kierunku
od miasta. W pobliżu młyna Żydowa i jechał ul. Zamkową.
Pirksa zbudowana była zapora Z drzwi wejściowych Autoprzeciwczołgowa. Tu Rosjanie Schmidt widział dokładnie jak

niemieckich żołnierzy, znajdujących się zaledwie 50 m dalej
przy Maus Ecke. Pancerzownica, która została odpalona,
prawdopodobnie zabiła żołnierzy na czołgu, jednak mógł
się on jeszcze obrócić i opuścił
miasto. Ojcu jednak nie udało
się już przyprowadzić pojazdów.” Relacja ta nie jest pełna.
Na Bobolickiej Niemcy zaatakowali dwa pancerne pojazdy.
Jeden z nich został trafiony i
stanął w płomieniach. Jego załodze udało się uciec i wraz z
drugim czołgiem wycofała się
z miasta.
Następnego dnia (27.02)
rozgorzały ostre walki.
Szturm na Polanów sowieckie
wojska ponowiły przy użyciu
czołgów i piechoty. Po stosunkowo krótkiej walce opanowa-
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dworcem kolejowym. Przejęty
też został budynek niemieckiej
komendantury. Wkrótce cały rosyjski sztab w toku działań bojowych został zabity przez niemieckie siły operacyjne. Walki
miały miejsce w pobliżu dworca kolejowego. Trwał pojedynek
artyleryjski w wyniku, którego
około godz. 7.30 rano dwukrotnie trafiona została wieża ratusza. Wybuchł pożar, którego nie
dało się już ugasić. Hitlerowcy
zorganizowali zaciekły opór
w północnej części Polanowa
wzdłuż drogi na Krąg.
W sumie walki o miasto
trwały przez kilka dni do
3 marca 1945 r. Ich bilans to 80
zabitych Rosjan i 150 zabitych i
rannych Niemców.
		
cdn.
Mieczysław Siwiec

ne miejsca zabierałem, a ona
i tak zawsze znalazła drogę
powrotną.
***
- Stefan, pamiętam twoją żonę
sprzed lat. Ależ ona miała
talię! Jak osa.
- Taak… Z czasem talia
wyrównała się
z
biodrami, tylko osa została.
***
Sąsiadka do sąsiadki: Pani
Kowalska, pożycz mi pani
wałka.
- Nie mogę, ja też na męża
czekam.
***
- Jakie zwierzęta lubisz najbardziej?
- Moje gołębie. Rano sprzedaję, wieczorem wracają.
***
Kowalski czyta w gazecie:
„200 mln euro za polskiego
piłkarza”. Idzie do pokoju
syna:
- Co tak ślęczysz nad książkami? Poszedłbyś na dwór
piłkę pokopać.
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Badminton

Podwójne podium dla Leny Szwed

Bardzo dobrze, w rozgrywanym w Solcu Kujawskim,
Krajowym Turnieju Juniorów Młodszych w Badmintona spisała się Lena Szwed
z Polanowa. W grze singlowej zajęla II - miejsce a w
grze mieszanej I - miejsce
w parze z Norbertem Miarka, który w grze pojedynczej zajął miejsce od V do
VIII. Bardzo dobrze spisały
się Katarzyna Strzelecka w
parze z Magdaleną Grzelak w grze podwójnej zajmując I - miejsce a w grze
pojedynczej uplasowały się
na miejscach od V do VIII.
Na miejscu od V - VIII w
singla uplasował się też
Patryk Szwed, natomiast
Paweł Strzelecki w grze
pojedynczej zajął miejsce
od IX do X a oboje w grze
podwójnej uplasowali się na
miejscu od V - VIII. Turniej
został rozegrany systemem
grupowo - pucharowym w
turnieju udział wzięło 44
zawodniczek i zawodników
z następujących klubów:
MMKS Kędzierzyn - Koźle, UKS „Lotka” Lubiewo,
MKB „Lednik” Miastko,
UKS Targowa Górka, ZKB
„Maced” Polanów i gospodarze MLKS Solec Kujawski. ZKB „Maced” Polanów
reprezentowali: Lena Szwed,
Katarzyna Strzelecka, Magdalena Grzelak, Norbert
Miarka, Patryk Szwed i Paweł Strzelecki

Polanów.
Krok do medalu

Zawodnicy polanowskiego Macedu wzięli udział w
Międzynarodowym Festiwalu Badmintona Juniorów, Juniorów Młodszych
i Młodzików w Warszawie
Wystartowali
zawodnicy
z kilkudziesięciu klubów,
łącznie udział wzięło 296
zawodniczek i zawodników
turniej był rozgrywany systemem grupowo - pucharowym.
ZKB „Maced” Polanów reprezentowali w juniorach
młodszych: Lena Szwed i
Mateusz Ryk w młodzikach:
Katarzyna Strzelecka, Norbert Miarka i Nikodem Ratkowski. W juniorach dobrze
spisała się Lena Szwed w
singla zajmując XVI - miejsce w grze mieszanej zajęła
IX - miejsce, słabiej poszło
Mateuszowi Ryk gdyż w
singla zajął dalekie miejsce,
nieco lepiej uplasował się
w grze deblowej z Norbertem Miarka zajmując XVII
- miejsce. Młodziki grali tylko w grze pojedynczej tutaj
spisali się nasi zawodnicy
bardzo dobrze gdyż wszyscy uplasowali się w pierwszej dziesiątce. Cała trójka
zajęła pierwsze miejsca w
swoich grupach. Najlepiej
spisał się Norbert Miarka
zajmując V - miejsce, Kasia
Strzelecka uplasowała się
na IX - miejscu i Niko Ratkowski także wywalczył IX
- miejsce. Wszyscy zdobyli
punkty do listy klasyfikacyjnej PZBad
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Strażacy zagrali dla
Wielkiej Orkiestry

„Rodzinne” foto wszystkich uczestników turnieju
W Polanowie Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy uczczono m.in.
turniejem siatkówki, w którym uczestniczyły zespoły Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu całego koszalińskiego powiatu
Pięć drużyn uczestniczyło
III Turniej Piłki Siatkowej
Jednostek OSP Powiatu Koszalińskiego. Zwycięstwo
przypadło zespołowi z OSP
Tychowo, który zdobył Puchar
Przewodniczącego
Rady Powiatu Koszalińskiego, drugie było OSP
Żydowo (Puchar Burmistrza
Polanowa), a III OSP Świeszyno (Puchar Komendanta
PSP w Koszalinie). Naj-

młodszym
uczestnikiem tutejszy Polanowski Ośroturnieju był Piotr Wilk, a dek Kultury i Sportu. Przez
najstarszym – Aleksander dwa dni godz. 8oo – 15.oo
Woźnicki. W przerwach na terenie Polanowa i Żyzmagań odbyła się licyta- dowa odbyła się publiczna
cja gadżetów i dobrowolne zbiórka pieniędzy do puwpłaty przez uczestniczą- szek WOŚP. W Polanowie
ce w turnieju drużyny na kwestowało 15 osób, byli to
rzecz WOŚP. Łącznie, w ten uczniowie Gimnazjum. W
sposób zebrano 1.303,11 zł. Żydowie pieniądze zbierało
XVIII Finał Wielkiej Orkie- 4 uczniów Szkoły Podstastry Świątecznej Pomocy wowej.
w Polanowie organizował

W czasie kwesty ulicznej na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, zebrano następujące kwoty :
Szkoła Podstawowa w Żydowie zebrała: łączną kwotę 960,50 zł
Wyróżnienie za największą zebraną kwotę tj. 470,00
zł otrzymuje Arenika Kita
Gimnazjum w Polanowie zebrało: łączną kwotę
2.856,85 zł
Wyróżnienie za największą zebraną kwotę tj. 411,28
zł + złoty łańcuszek i złoty pierścionek otrzymuje
Anna Lipa
Łączna zebrana kwota przez wolontariuszy w/w
szkół to: 3.817,35. zł.
Razem zebrana kwota XVIII Finału WOŚP w gminie
Polanów: 5.120,46 zł
Wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie.

Piłka Nożna

Viktoria Sianów wygrywa piłkarski turniej
Osiem zespołów walczyło w minioną niedzielę w V Halowym
Turnieju
Piłkarskim
Seniorów o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Polanów.
Bardzo
dobrze
wypadli w nim piłkarze
sianowskiej
Victorii,
podopieczni grającego
trenera Grzegorza Dudy.
Po serii trzech zwycięstw w eliminacjach:

ze Startem Iskrą Mokre
5:1, Gryfem I Polanów
2:0 i Granitem Koczała
5:2 w finale pokonali
Mechanika
Bobolice
5:3.
Trzecie miejsce przypadło Granitowi Koczała.
Kolejne pozycje zajęli:
Wiekowianką Wiekowo,
Iskra Mokre, Gryf II
Polanów, Gryfem I Polanów oraz Garbarnia
Kępice.

Wyniki meczów
V Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Gryf II Polanów – Garbarnia Kępice 		
Victoria Sianów – Start – Iskra Mokre 		
Mechanik Bobolice – Wiekowianka Wiekowo
Gryf I Polanów – Granit Koczała 		
2:1
Gryf II Polanów - Mechanik Bobolice 		
Victoria Sianów – Gryf I Polanów 		
2:0
Garbarnia Kępice – Wiekowianka 		
1:5
Start Iskra – Granit Koczała 			
Garbarnia Kępice – Mechanik Bobolice 		
Start – Iskra Mokre – Gryf I Polanów		
Gryf II Polanów – Wiekowianka 		
1:1
Victoria Sianów – Granit Koczała		
5:2

Fragment finałowego meczu pomiędzy Victorią Sianów a Granitem Koczała (5:2)

2:1
5:1
2:2
2:3
2:5
3:5
4:2
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