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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Powiększy się
powierzchnia gminy

Nocną, weekendową i świąteczną opieką zdrowotną na terenie gminy Polanów
zajmie się miejscowy ZOZ Marka Stachowicza.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, będzie
on podwykonawcą dla szpitala MSWiA z
Koszalina, który wygrał konkurs na tę opiekę na terenie całego powiatu koszalińskiego.
Oznacza to tylko jedno: mieszkańcy Polanowa i okolic, nie będą musieli robić dziesiątek
kilometrów aby uzyskać medyczną pomoc.
A wszystko dzięki protestom i zdecydowanym działaniom, między innymi naszego
samorządu, które zmusiły Narodowy Fundusz Zdrowia do wycofania się z absurdalnego pomysłu zmniejszenia ilości punktów
pomocy całodobowej, weekendowej i świątecznej.
Przypomnijmy: polanowski samorząd jako
pierwszy oprotestował nieżyciowy pomysł
urzędników z Warszawy.
- Poprosiliśmy o pomocy naszych parlamentarzystów. Poszły pisma nie tylko do
Narodowego Funduszu Zdrowia ale także
do senatorów i posłów. W sprawę osobiście zaangażowali się Stanisław Gawłowski,
Anna Sztark oraz Magdalena Kochan. Stanisław Gawłowski złożył interpelację. – mówi
Grzegorz Lipski. - To był wspólny głos samorządowców, posłów i senatorów.
Na interpelację Stanisława Gawłowskiego
odpowiedziała minister Ewa Kopacz. Spotkała się w sejmie z naszym posłem. Efekt
znamy: NFZ zmiękł i dzięki temu w Polanowie będzie można utworzyć dodatkowy
punkt pomocy nocnej i weekendowej.
- Chciałbym podziękować posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu za osobiste zaangażowanie w tę sprawę. Dzięki jego postawie
wszystko zostało załatwione po myśli mieszkańców naszego miasta i gminy – dodaje G.
Lipski.				
(sim)

75 mieszkańców bloków w Krągu zameldowanych jest w Polanowie, ale podatki płacą do Malechowa.
Jeszcze w tym roku gmina Polanów może sko, w trakcie tzw. konsultacji społecznych, za- ubiegłego wieku, gdy w pobliżu wsi Krąg nadpowiększyć się o prawie 7 hektarów swojej po- decydowali o przekazaniu do gminy Polanów leśnictwo zbudowało leśną osadę składającą się
wierzchni. Powód? Jeszcze w tym roku nasz sa- spornych gruntów w miejscowości Krąg. Za było z dwóch bloków oraz budynków gospodarskich.
morząd zamierza przejąć od gminy Malechowo 27 osób. Dwóch mieszkańców sołectwa wstrzy- W 1998 r. w momencie powstawania powiatów
teren tzw. Osiedla Leśnego w Krągu oraz drogę mało się od głosu. Opinia ta nie jest wiążąca ani sama wieś Krąg przypadła gminie Polanów, ale
powiatową Krąg – Laski, a także leżące w po- dla Rady Gminy Malechowo, ani dla Rady Po- już jezioro zamkowe oraz wspomniana osada
bliżu tereny zielone i lasy. Łącznie jest to 6,78 wiatu Sławieńskiego. To one podejmą ostateczną - gminie Malechowo. Obecnie jest okazja, aby
ha ziemi.
decyzję o zmianie swoich granic.
uporządkować ten bałagan.
Kilka tygodni temu mieszkańcy sołectwa Drzeń- Sprawa swój początek ma jeszcze w latach 80.
czytaj na str
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Gmina Polanów Polanów

Ferie pożyteczTrwają
sołeckie wybory nie spędzone

Sport

Z nowym trenerem
już wygrywają

Gmina Polanów

Świetlice przejęte
przez POKiS
Świetlice w Chociminie, Rekowie, Kościernicy, Sawinku, Jacinkach i Gołogórze od
początku lutego przejął Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Wcześniej bezpośrednio podlegały Urzędowi Miejskiemu w Polanowie. Przejęcie oznaczało jednocześnie
zmianę sposobu ich funkcjonowania. Teraz
od wtorku do soboty, ze świetlic wiejskich
mogą korzystać mieszkańcy, w godzinach
od 12:00 do 19:00. Czytaj na str
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W dwunastu sołectwach wybrano już soł- Minęły zimowe ferie. Dzieci i młodzież z Nowy trener Gryfa Polanów to nowa jatysów. O wyborach podstawowej komórki Polanowa i okolic spędziły je bardzo po- kość drużyny. O przygotowaniach do sezosamorządowej
żytecznie.
ny wiosennego
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Powiększy się
powierzchnia gminy
dokończenie ze str 1
Krąg od zawsze należał
do sławieńskiego
powiatu.
Do 1975 r. był częścią gromady Ostrowiec. Potem,
przy okazji nowego podziału administracyjnego kraju
znalazł się w gminie Malechowo. Kolejny podział granicy i utworzenie powiatu
spowodowały, że trafił do
gminy Polanów. O przyłączenie Krągu do Polanowa
bardzo starały się nasze władze samorządowe. O wszystkim zadecydował ówczesny
dyrektor Wydziału Geodezji
i Kartografii Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. To
on grubym flamastrem wyrysował nową linię podziału.
Wyszła na granicy jeziora i
terenu zamku w Krągu. Dalej wiodła wzdłuż wiejskiej
drogi aż do szosy do Lasek.
Sama szosa, oprócz części
idącej przez wieś, została po
stronie Malechowa.
Rada Powiatu Koszalińskiego już 29 kwietnia 2010 r.
podjęła pozytywną decyzję
w kwestii zmiany granic
Powiatu Koszalińskiego i
Powiatu Sławieńskiego poprzez przyłączenie do swojego terytorium obszarów
zabudowanych i leśnych
położonych w miejscowości
Krąg. Wniosek złożyła Rada
Miasta i Gminy Polanów.
Polanowianie argumentowali, że osada należąca do Nadleśnictwa Polanów stanowi
integralną część wsi Krąg i
z tą wsią, jak i z Gminą Po-

lanów, była i jest powiązana
społecznie, kulturowo i gospodarczo. Zarząd Powiatu
Sławieńskiego wydał pozytywną opinię co do tego
wniosku.
Sprawa ma swój
początek jeszcze w XX
wieku.
Po wybudowaniu, w latach
80 – tych, przez Nadleśnictwo Polanów dwóch budynków mieszkalnych, pomimo,
że położone są one na terenie gminy Malechowo, ich
lokatorzy wpisani zostali do
ewidencji ludności Gminy
Polanów. Również numeracja porządkowa budynków,
przed spisem powszechnym
w roku 1998, prowadzona
była przez Gminę Polanów.
Obecnie na terenie osady
Nadleśnictwa
zamieszkuje 75 osób, a na terenie wsi
Krąg 121 osób. Razem we
wsi Krąg Gminy Polanów
będzie mieszkać 196 mieszkańców.
Mieszkańcy osady nie mają
bezpośredniego połączenia
ani z Gminą Malechowo (ok.
40 km), ani też dogodnego połączenia z sołectwem
Drzeńsko (ok. 10 km). Mają
natomiast dobre połączenie
z miastem Polanów, siedzibą
Gminy (ok. 15 km). Ponadto, mieszkańcy korzystają z
urzędów, instytucji, szkół,
placówek opiekuńczych i
służby zdrowia w Polanowie, jak również sołectwo
znajduje się w miejscowości
Krąg. Jedynie podatki płacą
do Malechowa. (sim)

Informacja

Urząd Miejski w Polanowie informuje,
że od roku 2012 wzrosną opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2011

Gmina Polanów

Niektórzy sołtysi już są znani

W każdym zebraniu sołeckim biorą udział przedstawiciele polanowskiego samorządu na czele z
Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa.
Sześciu nowych sołtysów oraz
sześć osób, które to stanowisko
utrzymały - to efekt dotychczas
przeprowadzonych wyborów
sołeckich. Znamy jak na razie
niektóre nazwiska osób, które
będą swoje wioski reprezentować w gminie. Nie wszystkich,
ponieważ wybory do sołectw
nie wszędzie się zakończyły.
Elżbieta Kruszka (Buszyno),
Bożena Przybylska (Cetuń),
Gabriela Kumięga (Dadzewo),
Wioleta Konieczna (Jacinki),
Krzysztof Dyk (Karsinka) oraz
Elżbieta Margielewska (Krąg)
to nowi sołtysi w gminie Polanów. Z kolei na kolejną kadencję zostali obdarzeni: Krzysztof
Piskor (Chocimino), Zbigniew Do głosowania przygotowują się mieszkańcy Sowinka
Kocik (Powidz), Krzysztof No- kają. Najczęściej pytają się o czą w wyborach, to jest dowód
bis (Rekowo), Krystyna Szulc zmiany stanu dróg lokalnych o na to, że interesują się swoimi
(Rosocha)Eustachy Podgórzyń- inwestycjach jakie będą plano- sprawami – mówi Piotr Górski (Sowinko) oraz Jan Perduta wane, o służbie zdrowia oraz o niak, zastępca burmistrza Po(Wietrzno).
funkcjonowaniu świetlic wiej- lanowa.
Podczas wyborów mieszkańcy skich.
W zebraniach wyborczych
zwracają się z problemami, z - Cieszę się, że mieszkańcy w uczestniczyli m.in. Józef Wilk,
którymi na co dzień się bory- dużej ilości, aktywnie uczestni- przewodniczący Rady Miej-

Polanów

Planują małe retencje

Od 10 lat opłaty te nie uległy zmianie.
Obecnie trwają prace nad aktualizacją wartości
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Krąg

Potrzebna pomoc
dla kościoła
Kościół w Krągu wymaga
pilnego remontu. Nie stać
nań parafii w Ostrowcu (do
niej należy ta świątynia).
Przypomnijmy: Kościół w
Krągu pw. Zwiastowania
NMP jest dawną kaplicą
zamkową. Został wzniesiony w XVI w. w stylu renesansowym. Szczyt wschodni
świątyni został przebudowany w stylu barokowym
w drugiej połowie XVII w.
Zabytkowy wystrój kościoła
stanowią: wczesnobaroko-

wy ołtarz główny z herbami i imionami fundatorów,
renesansowa ambona i loża
patronacka z 1600 r., barokowa chrzcielnica z XVIII
w., epitafia oraz sarkofagi
w krypcie. Tych którzy zechcą pomóc informujemy,
że Ofiarę mogą kierować na
konto parafii Ostrowiec, filia Krąg Bank Spółdzielczy
w Sławnie, Oddział w Malechowie 68 9317 1012 0043
7962 2000 0010.
(r)

Tomasz Płowens - pierwszy z prawej
Ustalenia dotyczące
nowych inwestycji na terenie
miasta i gminy Polanów zapadły podczas niedawnego
spotkania samorządowców z
Tomaszem Płowensem, dyrektorem Zachodniopomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Szczecinie.
Planowane inwestycje, tzw.

małe retencje mają objąć Polanowski Zalew, zbiornik wodny
przy ulicy Wolności oraz jezioro Wieleń. Główny cel tego
zadania to stabilizacja brzegów
zbiorników oraz remonty urządzeń przyległych, jak grodzie
i budowle piętrzące. Ogólny
koszt inwestycji ma wynieść ok.
2mln zł. Na razie opracowywa-

na jest dokumentacja, a roboty
mają rozpocząć się jeszcze w
tym roku.
Dodatkowo, w dalszej kolejności, gmina czyni starania o
renowację małej rzeczki przy
ulicy Stawnej i Łąkowej, ale
konkretne ustalenia w tej kwestii jeszcze nie zapadły. (JJ)

skiej, Grzegorz Lipski, burmistrz oraz Piotr Górniak,
zastępca burmistrza, Dariusz
Kalinowski, przewodniczący
Rady Powiatu Koszalińskiego,
a także przedstawiciele Policji,
Straży Miejskiej oraz innych
jednostek podległych samorządowi. (mk)

Harmonogram
zebrań (wyborów
sołtysów i rad sołeckich):
01.03.11 o godz. 17:00 Garbno,
Społeczna Szkoła Podstawowa
01.03.11 o godz. 19:00 Świetlica w Spółdzielni Jedność
07.03.11 o godz. 17:00 Krytno,
Świetlica Wiejska
07.03.11 o godz. 18:30 Kościernica, Świetlica Wiejska
14.03.11 o godz. 17:00 Rzeczyca Wielka, Świetlica Wiejska
14.03.11 o godz. 19:00 Warblewo, Świetlica Wiejska
15.03.11 o godz. 17:00 Wieliń,
Świetlica Wiejska
15.03.11 o godz. 19:00 Żydowo,
Szkoła Podstawowa
21.03.11 o godz. 18:30 Nowy
Żelibórz, mieszkanie P. Bazylewicza
21.03.11 o godz. 17:00 Stary
Żelibórz, mieszkanie P. Zabłockiej
22.03.11 o godz. 17:00 Świerczyna, Świetlica Wiejska
22.03.11 o godz. 18.30 Bożenice, Świetlica Wiejska
28.03.11 o godz. 17:00 Kępiny,
SP Żydowo
28.03.11 o godz. 18:30 Gołogóra, Świetlica Wiejska
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Narodowy Spis Powszechny 2011

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku na terytorium Polski będzie przeprowadzany Narodowy Spis Powszechny 2011r. Informację będą zbierane według stanu na dzień 31
marca 2011 roku godz. 24.00.
ZAPAMIĘTAJMY:
Od 1 do 17 marca 2011 roku rachmistrzowie przeprowadzą obchód przedspisowy.
Proszę abyście Państwo nie byli zdziwieni obecnością rachmistrza w pobliżu Państwa domu, działki lub budynku. Rachmistrz musi potwierdzić fakt istnienia tej nieruchomości.
Aby sprawdzić czy osoba przebywająca w pobliżu jest rachmistrzem, wystarczy poprosić ją o identyfikator.
W identyfikatorze rachmistrza jest jego zdjęcie, dane osobowe
oraz pieczęć imienna i podpis dyrektora urzędu statystycznego.
Potwierdzić dane rachmistrza można w Gminnym Biurze Spisowym w Polanowie, pokój Nr 1 Urzędu Miejskiego w Polanowie, tel: (94)-348-03-55.
ZAPAMIĘTAJMY:
Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od
1 kwietnia do czerwca 2011 roku.
Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011
roku godz. 24.00.
Na terenie miasta i gminy Polanów pracować będzie 5 rachmistrzów. Są to osoby młode, studiujące.
Liczymy na pomoc ze strony wszystkich mieszkańców naszej
gminy podczas spisu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie spisu w naszej
gminie jest pani Aleksandra Ostrowska-Chwastek, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Polanowie, pok. Nr 1, tel: (94)348-03-55.
Tajemnica statystyczna.
Wszystkie informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy statystycznej
na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej
Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizowane i zostaną
wykorzystane jedynie do opracowań, zestawień, analiz statystycznych.
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi,
Kogo spiszemy:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie będących mieszkaniami;
- osoby nie mające miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i
inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
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Rusza budowa kanalizacja i wodociągów

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i Tadeusz Stukan, szef Hydrogeobudowy po podpisaniu
umowy na realizację kontraktu wartego blisko 4,7 mln. zł.

Sławieńska firma Hydrogeobudowa wygrała
przetarg na budowę kanalizacji i wodociągów w
gminie Polanów.
Zajmie się więc budową sieci kanalizacji
sanitarnej
obejmującej
miejscowości Dadzewo,
Jacinki i część Polanowa

(ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa, część Koszalińskiej).
Wykonawca ze Sławna
wybuduje też sieci wo-

Żydowo

Kościół przed głównym remontem

dociągowe w Polanowie
przy ul. Sławieńskiej oraz
na trasie Gilewo – Rosocha. Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013. W
przetargu wzięło udział
5 Wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo
"Hydrogeobudowa" Sp. z
o. o. ze Sławna, które złożyło ofertę w cenie brutt
- 4 698 600,00zł. Z tym
właśnie wykonawcą została podpisana umowa.
Zamówienie ma
być realizowane w trzech
etapach:
ETAP I. Budowa sieci
wodociągowej
przesyłowej Gilewo - Rosocha,
remont bud hydroforni,

zakup i montaż zestawu
hydroforowego. Termin
rozpoczęcia: 01 marca
2011 r. Termin zakończenia: 15 sierpnia 2011 r.
ETAP II. Budowa sieci
wodociągowej z przyłączami przy ulicy Sławieńskiej w Polanowie,
Termin rozpoczęcia: 01
czerwca 2011 r. Termin
zakończenia: 30 września
2011 r.
ETAP III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami obejmującą wsie Dadzewo,
Jacinki i część Polanowa:
ul. Korczaka, Klonowa,
Świerczewo,
Lipowa,
część ul. Koszalińskiej.
Termin rozpoczęcia: 01
października 2011 r.
Termin zakończenia:
30 września 2012 r.
(sim)

Polanów

„Schetynówki” do
końca października.
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
i Budowlanych INFRABUD z Koszalina zajmie się budową
tzw. „schetynówek”
zyskać dzięki hojności parafian, którzy co miesiąc na terenie Polanowa.

Zabytkowy kościół w Żydo- chu, stropu, wieży, zamonto- ży miedzią. Całość robót
wie czeka w tym roku druga wanie instalacji elektrycznej, wstępnie wyceniono na 550
tura remontu. W pierwszej przeciwpożarowej, odgro- tys. zł, ale kwota ta zosta- odprowadzają składki na
kolejności, w 2009 roku, po- mowej, antywłamaniowej nie powiększona o wzrost ten cel oraz wykazują się
prawione zostały fundamen- oraz odnowienie chodnika podatku VAT oraz kosz- podczas licznych festynów,
ty i ściany oraz konstrukcja wokół budynku. Oczywiście ty niezbędnych projektów. a także dzięki pomocy ze
wieży, która ze względu na wszystkie te zmiany mu- Większość tej sumy zostanie strony gminy.
swój opłakany stan, groziła szą być zatwierdzone przez pokryta ze środków Mini- Prace mają się rozpocząć w
już katastrofą budowlaną. konserwatora zabytków. Do sterstwa Kultury i Dziedzic- połowie czerwca, a lokalna
Teraz zaplanowano wła- tej pory ustalono, że dach twa Narodowego, natomiast społeczność z niecierpliwościwy remont obejmujący: zostanie pokryty dachówką reszta ze środków własnych ścią oczekuje na ich efekt
kompleksową renowację da- karpiówką, a szczyt wie- parafii, które udało się po- końcowy.
(JJ)

Do przetargu nieograniczonego na „Przebudowę
dróg na terenie miasta Polanowa obejmująca ulice:
Cmentarną, Stawną, Strumykową, Mokrą, Magazynową, część ulicy Zamkowej
oraz ulicę Wiejską” stanęło
trzech wykonawców. Zada-

nie realizowane jest w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011”.
Zamówienie zostało podzielone na trzy etapy:
1. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Polanowie.
2. Przebudowa ulicy Stawnej i Strumykowej.
3. Przebudowa ulic: Mokrej,
Magazynowej,
Wiejskiej,
części ulicy Zamkowej i
części ulicy Strumykowej”.
Budowa zacznie się
1 kwietnia a zakończy do 30
października 2011 r.
(r)
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Podczas ferii n

Biblioteka Miejska, Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz ś
ferie przygotowały mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. Pięć wyjazd
„Jan” w Darłówku, razem z których skorzystało aż 250 osób. Konkurs
turnieje sportowe to tylko niektóre z atrakcji, z jakich mogli korzystać
szkół w trakcie ferii. Dla każdego znalazło się zajęcie, które zaciekawił
magających. Poniżej fotograficzne migawki z ferii organizowanych pr
instytucje.

Chocimino spotkanie z policjantem

Uczestnicy zawodów KaDwanka

Choinka w Krytnie

Polanów

Polanowski Caritas
od wielu lat organizuje dla dzieci z Polanowa Ferie Zimowe.
Miejscem spotkań jest
Plebania w Polanowie.

Czas wypełniają gry, zabawy, wycieczki, zwiedzania itp. Jeden z
feryjnych dni organizują Strażacy z
OSP w Polanowie i harcerze 7DH
KaDwa. Od pięciu lat odbywają
sie zawody pod nazwą KaDwanka. Tegoroczne miały miejsce nad
Zalewem w Polanowie. Uczestnicy
podzieleni na sześć zespołów sze-

ścioosobowych pod opieką pań
Caritasu (panie Lucyna, Władz
Ula, Helena i Róża) oraz młodyc
wolontariuszy a także księdza Pr
boszcza, musieli wykonać zadan
z zakresu sprawności fizyczn
wiedzy o historii Polanowa, ochr
ny p.poż, udzielania pierwszej p
mocy. Zwyciężyła drużyna ,,Pok

Wyprawa do Parku Wodnego w Darłówku

Zapraszamy do teatru

Już 07.03.2011 (tj. poniedziałek) o godzinie 18:00 do Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Polanowie, na specjalne zaproszenie przyjedzie Bałtycki Teatr Dramatyczny z Koszalina. Wystawiana sztuka to „Odlot w czasie”, opowiadająca o historii ostatniego tysiąclecia. Spektakl z pewnością
przeniesie widzów do wydarzeń minionych epok. Wstęp wolny. Przewidywany czas trwania to 1:20.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
(mk)

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie po raz kolejny przeprowadziła cykl spotkań dla
przedszkolaków, w naszej bibliotece, w ramach realizacji programu edukacyjnego. Bibliotekarki
przedstawiły teatrzyk kukiełkowy wybranej baśni Braci Grimm - pt. "Jaś i Małgosia".
Spotkanie to miało na celu zapoznanie najmłodszych czytelników z twórczością Braci Grimm oraz
rozbudzeniem w nich zamiłowania do czytania książek i korzystania z zasobów bibliotecznych. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały opowieści o dobrych i złych bohaterach. Aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Spotkanie upłynęło w baśniowej atmosferze. Ogółem w zajęciach wzięło udział około
120 dzieci.
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świetlice wiejskie w te
dów na basen do hotelu
sy plastyczne, muzyczne,
uczniowie polanowskich
ło nawet najbardziej wyrzez różne, polanowskie

z
zia,
ch
ronia
nej,
ropoke-

Bal przedszkolaka

Zgodnie z tradycją i zwyczajem 8 lutego 2011 roku w sali
balowej „Beatris” aż huczało
od podekscytowanych głosów
dzieci, nauczycieli i rodziców.
To przedszkolaki
z Przedszkola Gminnego w Polanowie
uczestniczyli w zabawie karnawałowej. Dzieci przebrane w
różnorodne kreacje. Były ulubione postacie z bajek, księżniczki, piraci, wróżki, Spidermani, zwierzaczki … Muzyka,
zabawa, pląsy, tańce dowolne
i improwizacje. Potem słodki poczęstunek i pamiątkowe
zdjęcia. A teraz pozostały miłe
wspomnienia.

Gmina Polanów

mony" w składzie : Robert Zasada,
Marcin Wróbel,
Natalia Siwiecka, Edyta Belka,
Grzesiek Użarowski, Sandra Roman. Zawody zakończyło ognisko,
na którym pieczono kiełbasę ufundowaną przez pana Grzegorza Lipskiego.
Zenon Dropko
Prezes OSP Polanów

Ferie w Bukowie

Zajęcia plastyczne

Świetlice
przejęte
przez
POKiS
Plener fotograficzny

Na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie 2 i 3 lutego 2011r. w filiach bibliotecznych: w Żydowie i Nacławiu odbyło się widowisko teatralne pt. "Niedźwiedź - strażnik lasu"
przygotowane przez aktorów Studia Rozrywkowo - Teatralnego "DUET" z Krakowa.
W przedstawieniu wzięło udział łącznie około 120 dzieci od grupy przedszkolnej do klasy szóstej.
Zabawne przygody bohaterów zawierały treści edukacyjne i wychowawcze. Przedstawienie to utrwaliło dzieciom jak dbać o las, jak powinno się w nim zachowywać, co należy robić w sytuacji kiedy
się w nim zagubimy oraz jakimi znakami należy się kierować, aby znaleźć właściwą drogę do domu.
Wszystkie dzieci świetnie się bawiły.

dokończenie ze str 1

Dodatkowo zostało zatrudnionych ośmioro nowych
pracowników z wyższym wykształceniem na stanowisku instruktor- opiekun świetlicy.
Można powiedzieć, że życie w
świetlicach tętni, pracownicy
jak i mieszkańcy nie zwalniają
tempa. Organizowane są spotkania z leśnikami, policjantami,
konkursy plastyczne, muzyczne,
turnieje szachowe, turnieje tenisa stołowego, plenery fotograficzne, polegające na wyprawie
do lasu i rozpoznanie śladów
zwierzyny na śniegu, konkursy
wiedzy o swojej miejscowości,
zabawy w teatr, próby zespołów
jak i nauka gry na instrumentach czy też wspólne śpiewanie
w konkursach karaoke.
Niestety tylko jedna świetlica,
a mianowicie w Bożenicy ma
dostęp do internetu, pozwala i
ułatwia zdobywać wiadomości,
pomoce naukowe jak i zapewnia rozrywkę.
Osoby odpowiedzialne za świetlice, będą miały w tym roku
sporo do przygotowania, odpowiedzialne będą m.in. za organizowanie imprez takich jak np.
Dzień Kobiet, Matki, Seniora,
Dziecka itp. oraz przygotowanie wieńca dożynkowego czy
tez świątecznych stroików.

		

(mk)

Gry i zabawy w POKiS-ie

W POKiS-ie dyskoteka z konkursami

6

www.polanow.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie informuje, że wnioski o
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
( tj. obowiązujący od 1 listopada 2010 roku do
31 października 2011 roku), będą przyjmowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych od dnia 1
września br. w pokoju nr 7 ul. Bobolicka 8a
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane w godzinach pracy Ośrodka tj. od godziny 7.00 do 15.00 , w
każdy czwartek od 7.00 do 17.00. Dodatkowo
w dniach od 1 września do 10 września 2010r.
wnioski będą przyjmowane od godziny 7.00 do
18.00.
Na podstawie złożonych wniosków wraz
z wymaganymi dokumentami będzie ustalane
prawo do świadczeń rodzinnych.
Przypominamy, że prawo do świadczeń
jest m.in. uzależnione od sytuacji dochodowej
rodziny tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł
lub 583 zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny
jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. 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:

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)

Szkolne sprawy
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Polanów

Za sto dni matura

Foto: Michał Borkowski
Studniówka to długo oczekiwany bal dla tegorocznych maturzystów. Licealiści
z Polanowa bawili się w piątek (tj. 11.02) w Domu Weselnym Beatris. Udział
wzięło około 50 absolwentów i osób przez nie zaproszonych oraz nauczyciele
i zaproszeni goście. Radości i zabawy tego dnia nie było końca. Teraz
uczniom zostaje tylko odliczanie dni do matury. Wszystkim już dziś życzymy
powodzenia.
(mk)

Polanów

Gonić Króla

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

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
606 897 033 (patrol)
Straż Miejska 		
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 		
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
(94) 318-83-99
Zespół Opieki Zdrowotnej
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
999 lub 112
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
998 lub 112
Straż Pożarna 		
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
991
Pogotowie Energetyczne
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Zmagania w grze planszowej „7 cudów świata”
W czasie ferii zimowych
odbyła się w Gimnazjum
w Polanowie seria spotkań z grami planszowymi.
W ramach tych
spotkań odbyły się treningi szachowe z p. H.
Węgrowskim, trenerem
szachowym AKS Hetman
Koszalin, oraz prowadzone były rozgrywki w
gry planszowe: „7 cudów
świata”, „Wikingowie”,
„Battle Cry” oraz „Klocki Jenga”. Ponadto grupa

uczniów wyjechała 17 II
do Iwięcina na turniej szachowy „Ferie z Szachami”. Najlepsze wyniki z
zawodników UKS „ŻAK”
w Polanowie uzyskali
Karol Belka - V miejsce i
Mateusz Zdaniukiewicz –
VI miejsce.
Zajęcia te rozpoczęły w Gimnazjum
w Polanowie działania
projektu „Gonić Króla”,
realizowanego w ramach
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse

2010”. W ramach tego
projektu odbędzie się seria spotkań i turniejów
szachowych oraz seria
spotkań z grami planszowymi. Głównym celem
projektu jest stworzenie
przez grupę uczniów własnej gry planszowej o tematyce lokalnej.
Realizacja
projektu dofinansowana została przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
kwotą 7000 zł. Koordynatorem projektu jest p. J.
Jachimowski.
(r)

Wojna domowa
czyli:

Co to jest
„Zespół
Dziecka
Potrząsanego”?

Na pytania Czytelników
odpowiada
Henryk
Zabrocki,
pedagog, prezes koszalińskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
- Proszę pana, będąc ostatnio u znajomych usłyszałam,
że bardzo szkodliwe
jest usypianie dziecka w wózku. Czy to
prawda, że może to
doprowadzić do poważnych uszkodzeń
niemowlaka?
- Droga Pani, bywa,
że dorośli dość często
nie mogąc wytrzymać
nieustającego krzyku
dziecka,
potrząsają
nim, aby się uspokoiło.
Mięśnie szyi niemowlęcia są bardzo słabe.
W trakcie gwałtownego potrząsania główka rzucana jest we
wszystkie strony. Naprzemienne przyśpieszenia i zwolnienia
ruchów głowy prowadzą do przerwania
małych, bardzo delikatnych żył mostu
łączących rdzeń z
powierzchnią mózgu.
Powoduje to wylewy
wewnątrzczaszkowe,
krwawienia do opon.
Powtarzające się urazy mogą spowodować
obrzęk mózgu, krwotoczne stłuczenie mózgu.
Ta forma urazu głowy
nazywa się Zespołem
Dziecka Potrząsanego. Objawy zespołu to prawie zawsze
krwawienia do gałki
ocznej lub siatkówki.
Czyli możemy zaobserwować „szklane
oczy”. Według lekarzy - potrząsanie
dzieckiem
często
stanowi
przyczynę

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2011
opóźnienia
umysłowego. Po kilku latach może ujawnić
się defekt nazywany
idiomatycznym - łagodnym opóźnieniem
umysłowym.
W wieku przedszkolnym może wystąpić
niedosłuch, niedowidzenie albo ślepota
lub wodogłowie.
Chcę dodać ponadto,
że podobne uszkodzenia
mogą
wystąpić również, gdy
dziecko trzymane jest
za ramiona lub klatkę
piersiową i gwałtownie nim wstrząsamy.
Także i w tym przypadku mózg uderzający o wewnętrzną
powierzchnię czaszki
może doznać poważnych, nawet śmiertelnych
uszkodzeń,
zwłaszcza u dzieci
poniżej drugiego roku
życia i u dzieci potrząsanych w powtarzający się sposób. Objawami potrząsania
są wymioty i napady
padaczkowe. Trzeba
też pamiętać, że nawet mniej gwałtowne
potrząsanie starszych
dzieci może wywołać
deficyty neurologiczne, jak również zaburzenia zachowania i
uczenia się.
Henryk Zabrocki

Ważne sprawy/Rozrywka
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Karsina

Społecznik z powołania
Zuzanna Stec pełniła funkcję sołtysa wsi Karsina i
Karsinka przez 42 lata. W tym czasie bardzo przyczyniła się dla
rozwoju i poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Około
2 tygodnie temu zadecydowała, że czas już ustąpić miejsca młodszym...ale od początku.
Pani Zuzanna pochodzi tamtych latach znajdował się
posterunek milicji, choć dziś
ze Lwowa.
Na nasze ziemie została prze- patrząc na tą maleńką wieś
siedlona wraz z rodziną tuż po trudno w to uwierzyć.
wojnie, w 1945r, kiedy miała za- - Kiedyś tu było inaczej. W 1947
ledwie 10 lat, ale do dziś wspo- roku wieś liczyła już 17 spomina miejsce swojego urodze- rych gospodarstw, tętniła żynia i żałuje, że nie udało jej się ciem - wspomina sołtysowa.
nigdy tamtych stron odwiedzić. W tym okresie
Ojciec służył na wojnie, kiedy funkcję sołtysa pełnił jej
wrócił z frontu wiedział, że we ojciec - Franciszek Kanasiuk.
Lwowie już ich nie znajdzie, Pani Zuzanna kończyła szkołę,
więc szukał rodziny na nowych pomagała przy gospodarstwie,
ziemiach polskich i szczęśliwie później należała do Służby
odnalazł w październiku 1945r. Polsce (państwowa młodzieżoOd tego czasu zaczęli układać wa organizacja paramilitarna,
sobie życie w Karsince, choć utworzona 1948r., przeznaczopoczątkowo myśleli, że to tyl- na była dla młodzieży w wieku
ko tymczasowe rozwiązanie i w 16 – 21 lat). Tej formacji, jak Zuzanna Stec pokazuje dyplom upamiętniający jej samorządowe dokonania (na zdjęciu z mężem Janem).
końcu będzie im dane powró- twierdzi, wiele zawdzięcza. W
wiada pani Stec. Pytana o
podburzyła, że zrobiłam niezłą
Stec.
cić do Lwowa. Zostawili tam trakcie organizowanych w ranajwiększe sukcesy
awanturę. „Strachu i pieniędzy
Kulminacyjny moment
mieszkanie przy ulicy Głogow- mach SP ćwiczeń, poznała swonastąpił w 1969r., kiedy Fran- w trakcie tych 42 lat, odpowia- nigdy nie miałam”- jest takie
jego męża, Jana. On także trafił
skiego 78...
ciszek Kanasiuk postanowił da: droga, linia telefoniczna. O powiedzenie i wtedy tak właPoczątkowo pani Zuzanna zo- na te tereny po wojnie, a pozrezygnować z funkcji sołty- podłączenie telefonu we wsi śnie było- nikogo się nie bałam
stała przesiedlona do Koszalina, chodził z okolic Sanoka. Swosa ze względu na swoje słabe walczył już jej ojciec. Póź- i mówiłam co myślę. Efekt był
a stamtąd do Karsinki, gdzie w je późniejsze życie zawodowe
zdrowie. We wsi odbyło się ze- niejsze starania zakończyły się taki, że w poniedziałek rano
związał z pracą w PGR-ach w
branie mieszkańców i doszło do sukcesem dopiero w 1972r., ale do wsi przyjechali wszystcy
Cetuniu, Nacławiu, potem w
wyborów. Niemal jednogłośnie przecież lepiej późno niż wca- wysocy urzędnicy, pamiętam
Karsinie, a poza tym dzielnie
padło na panią Zuzannę, bo tyl- le- udało się. Z drogą historia nazwiska: Biernacki, Dropko,
wspierał żonę w jej działalności
ko ona miała już doświadczenie jest jeszcze ciekawsza. Choć Zabrocki i jeszcze kilku innych.
społecznej.
w tej kwestii. Miała wtedy 33 wciąż podejmowane były próby Przyszli do mnie do domu, poKiedy ojciec pani Zuzanny był
lata, 3 dzieci i pracę na gospo- i starania, aby ją wyremonto- rozmawialiśmy o tej drodze i
sołtysem, ta często mu pomagadarstwie, ale podjęła się zada- wać, nikt się tym nie przejmo- niedługo później rozpoczęły się
ła, czasem nawet zastępowała w
nia. Sołtysowanie przejęła więc wał. Dopiero pewne piątkowe prace. To był koniec lat 80-tych
obowiązkach, kiedy podupadł
popołudnie w latach 80-tych - wspomina swój sukces pani
po ojcu.
na zdrowiu.
- Wtedy czasy były inne, rola przyniosło przełom. Wtedy Stec. Sołtysowa
- Jak trzeba było wsiadałam na
sołtysa też. To było naprawdę córka państwa Stec wróciła ze ze łzami wzruszenia
motor, bo miałam prawo jazdy,
odpowiedzialne zadanie. Jesz- szkoły w Koszalinie i opowie- wspomina
i jechałam na jakieś spotkacze mój ojciec musiał regularnie działa mamie, że koledzy się z jeszcze jedno ważne wydarzenie albo coś załatwić zamiast
pisać meldunki z działalności, niej śmieją i nie mogą uwierzyć, nie z tych lat, tym razem zwiątaty, bo on nie miał już na to
był Przodownikiem Ochrony że mieszka w takim miejscu, do zane z jej życiem prywatnym.
sił. A motor mieliśmy SKMZuzanna Stec jako junaczka kę, 13.300 zł wtedy kosztował Roślin, tak to się wtedy nazy- którego nawet droga nie prowa- Kiedy 6 lat temu urodził się jej
wało, organizował nawet zbiory dzi. Pani Zuzanna wzięła te sło- wnuczek Grześ okazało się, że
Służby Polsce
- z uśmiechem wspomina pani
stonki z upraw. To było dopiero wa bardzo do siebie i chwyciła jest on ciężko chory i niezbędne
są operacje oraz długie pobyty
ciekawe zajęcie - musieliśmy za telefon.
zbierać stonkę, a wtedy nikt nie - Zadzwoniłam do Komitetu do w specjalistycznych szpitalach,
wiedział nawet jak ona wygląda. Koszalina i zdrowo im naga- a to jak wiadomo, sporo koszDostaliśmy tylko taką fiolkę ze dałam. Już teraz dokładnie nie tuje. Wtedy to radni miejscy i
stonką na wzór i chodziliśmy po pamiętam tej rozmowy i nie by- pracownicy urzędu, podczas sepolu. Jak ktoś znalazł to trzeba łabym w stanie jej powtórzyć, sji, zorganizowali między sobą
było wetknąć kij w to miejsce, ale w tamtym momencie czu- zbiórkę, a pieniądze przekazali
oznakować teren- naprawdę łam taką złość, tak mnie córka na pomoc dla chłopca. Dołożył
spora procedura- wspomina z
uśmiechem sołtysowa.
Za jej kadencji także nie było
dużo łatwiej. Odpowiadała za
wykaszanie, porządek we wsi,
drogi, prowadziła lustrację pól,
monitorowała stan upraw, a nawet odwiedziny we wsi.
- Wtedy nie było „szwędaczy”,
bezrobotnych- wszystkich legitymowałam, musiałam monitorować kiedy np. przyjeżdżają
na urlopy. Sama też nieustannie
miałam jakieś kontrole, wizytacje. Jak był tydzień bez odwiedzin „z góry” to było święto. Dzięki społecznikowskiemu zacięciu Pani Sołtys Karsina ma
Teraz to już nie to samo.- opo- utwardzoną drogę

Dowcipy
tygodnia
***

Mąż telefonuje z polowania
do domu:
- Kochanie, będę za dwie
godziny w domu.
- A jak tam łowy?
- Przez miesiąc nie
będziemy kupować mięsa.
- A co upolowałeś? Jelenia?
- Nie.
- Dzika?
- Przepiłem całą pensję...

***
Dwaj robotnicy na budowie
rzucają monetę.
- Jak wypadnie reszka,
gramy w karty - mówi jeden.
- Jak wypadnie orzeł,
idziemy na piwo - dodaje
drugi.
- A jak stanie na sztorc?
- Trudno, pech to pech,
wtedy zabieramy się do
roboty...

się także Bank Spółdzielczy.
Wszystkim zainteresowanym
pani Zuzanna chce jeszcze raz
serdecznie podziękować, bo
choć minęło już wiele lat, takiej
życzliwości i bezinteresowności, nie można zapomnieć.
Teraz pani Stec ma zamiar więcej czasu poświęcać rodzinie,
opiekować się wnuczkiem i
chorym mężem. Cieszy się, że
ma godnego następcę na stanowisku sołtysa, którym został
Krzysztof Dyk. Odtąd on będzie dbał o interes wsi, ciekawe tylko, czy uda mu się pobić
rekord czasowy poprzedniczki?
Pani Zuzannie życzymy natomiast spokoju i odpoczynku
oraz wielu szczęśliwych, rodzinnych chwil.
Julita Jeżewska
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Gryf trenuje
i wygrywa

Po zmianach Zarządu oraz
trenera Gryf Polanów zaczął
przygotowania do rundy wiosennej 2010-2011.
Treningi odbywają się na
obiektach ZEAO oraz MOW,
pod bacznym okiem szkoleniowca Macieja Mikulskiego.
Rozegrane zostały trzy mecze
sparingowe, z ośmiu zaplanowanych. Mecze zakończyły się
następującymi wynikami:

1.Arkadia II Malechowo –
GRYF Polanów 0 : 5
2.Grom Świelino - GRYF Polanów 0 : 1
3.Wielim Szczecinek - GRYF
Polanów 2 : 2
Najbliższe sparingi:
02.03. z Darłowią Darłowia
5/6.03. z Olimpik Warszkowo
12.03. z Sławą Sławno
19.03. z Zawiszą Grzmiąca

Badminton

Medale rozdane

81 zawodniczek i zawodni- W
młodzikach
miejków reprezentujących kluby: sca
medalowe
zajęli:
UKS „Iskra” Sarbice, ULKS - gra pojedyncza młodziczek:
„U - 2 Lotka” Bytów, UKS I - m. Aneta Niklas „U - 2 LotOSiR Sławno, UKS „Kometa” ka” Bytów, II - m. Agata TraSianów, MKB „Lednik” Miast- wicka „U - 2 Lotka” Bytów, III
ko i gospodarze ZKB „Ma- - IV m. Katarzyna Strzelecka
ced” Polanów wzięło udział w ZKB „Maced” Polanów, MileOtwartych Mistrzostwach Pola- na Cichomska „Iskra” Sarbice,
nowa w Badmintona.
miejsca pozostałych naszych
zawodniczek: V - VIII m. PauWśród juniorów miej- lina Majtka, IX - XVI m. Mosca
na
podium
zdobyli: nika Barańska, Agata Karolak,
- gra pojedyncza juniorek: XVII - XXV m. Hanna BarańI - miejsce Lena Szwed ZKB ska, Oliwia Reichel, Wiktoria
„Maced” Polanów, II - m. Ju- Świaczyńska, Wiktoria Tobisz,
styna Wudarska „Iskra Sarbi- - gra pojedyncza młodzików:
ce, III - m. Magdalena Grze- I - m. Kamil Gocan, II - Rolak ZKB „Maced” Polanów, bert Cybulski, III - IV Szymon
- gra pojedyncza juniorów: I - m. Cybulski, Mateusz Łopacki
Łukasz Żarski MKB „Led- wszyscy MKB „Lednik” Miastnik” Miastko, II - m. Mateusz ko, miejsca naszych zawodniGliszczyński „Lednik” Miast- ków: Hubert Sznyter, Norko, III - IV m. Mateusz Ryk bert Jagielski XVII - XXXII,
ZKB „Maced” Polanów, Robert - gra podwójna młodziczek: I Smoluchowski MKB „Lednik” m. Milena Cichomska - Łucja
Miastko, miejsca pozostałych Migas „Iskra” Sarbice, II - m.
naszych zawodników: V - VIII Marcelina Witkowska - Micham. Radosław Wilk, Patryk lina Wójcik UKS OSiR Sławno,
Szwed miejsca, IX - XIV m. III - IV m. Aleksandra Szweda
Norbert Miarka, Paweł Strze- - Magdalena Wolska , Klaudia
lecki i Adrian Kaszubowski, Ostrowska - Żaklina Trun obie
- gra deblowa juniorek: I - m. Pau- pary „Lednik” Miastko, miejsca
lina Krzemińska - Karolina Le- naszych zawodniczek: Agata
oniuk MKB „Lednik” Miastko, Karolak - Wiktoria ŚwiaczyńII - m. Lena Szwed - Magdalena ska, Paulina Majtka - WiktoGrzelak ZKB „Maced” Polanów, ria Tobisz, Hanna Barańska
- gra deblowa juniorów: I - m. - Monika Barańska od V - VIII,
Norbert Miarka - Mateusz - gra podwójna młodzików: I - m.
Ryk ZKB „Maced” Polanów, Mateusz Łopacki - Dominik
II - m. Mateusz Gliszczyń- Maciejewski, II - m. Szymon
ski - Michał Grabowski MKB Cybulski - Łukasz Stępniew„Lednik” Miastko, III - IV m. ski obie pary „Lednik” MiastPaweł Strzelecki Patryk Szwed ko, III - IV m. Michał Kazusek
ZKB „Maced” Polanów, Mak- - Dorian Pasternak UKS OSiR
symilian Kwarciński - Patryk Sławno, Mateusz Knop - RaŁawniczak UKS OSiR Sławno, fał Roda „U - 2 Lotka” Bytów,
- gra mieszana juniorów: I - m. - gra mieszana młodzików: I - m.
Robert Smoluchowski - Ka- Robert Cybulski MKB „Ledrolina Leoniuk MKB „Lednik” nik” Miastko - Agata TrawicMiastko, II - m. Adam Wu- ka „U - 2 Lotka” Bytów, II - m.
darski - Justyna Wudarska Paweł Szweda - Klaudia Oto„Iskra” Sarbice, III - m. Łukasz ka MKB „”Lednik” Miastko,
Żarski - Paulina Krzemiń- III - m. Kamil Gocan MKB
ska MKB „Lednik” Miastko. „Lednik” Miastko - Aneta Ni-

Sport
Bilard

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2011

Polanów

V Powiatowy Turniej Szachów DrużynoWięcej
wych o Puchar Starosty Koszalińskiego
takich
zawodów!
Krzysztof Siwiecki przed
Janem Puchałą i Wojtkiem
Romanem to zwycięzcy turnieju bilarda zorganizowanego w
polanowskim pubie.
Turniej ten to wspólna inicjatywa Jana Drewli i Krzysztofa Siwieckiego. Fundatorem
nagród był POKIS czyli Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, który sponsorował puchary i dyplomy. Aby zagrać
w bilarda trzeba było zapłacić
wpisowe 5 zł. Uczestników
chętnych do gry było dwudziestu. Pierwsze miejsce zajął Krzysztof Siwiecki, drugie
Jan Puchala a trzecie Wojtek
Roman. Oprócz miejsc „na
podium” także kolejne miejNajlepsi szachisci z Polanowa
sca były wyróżniane drobnymi
prezencikami. Turniej roz- W niedzielę 20 lutego 2011 r. odbył też najlepszym zawodnikiem indy- imprezą sprawowali: Starosta
począł się o godzinie 19.00 i się V Powiatowy Turniej Szachów widualnie. Drugie miejsce zajęła Koszaliński, Burmistrz Polanowa
trwał siedem godzin. Atmosfe- Drużynowych o Puchar Starosty drużyna z Polanowa: Mateusz Fi- oraz Polanowski Ośrodek Kultury
ra w pubie sprzyjała graczom, Koszalińskiego. Zawody rozegra- lipowicz, Maciej Filipowicz i Mar- i Sportu. Wyniki turnieju dostępne
no w Domu Kultury Polanowskie- cin Mazur. Zdobyli oni Statuetkę są na stronie www.gimnazjum.
było dużo stresu, dużo kibiców
go Ośrodka Kultury i Sportu w dla najlepszej drużyny z gminy polanow.pl
przez co był tłok i hałas.
Polanowie. W zmaganiach wzięło Polanów, ufundowaną przez Bur- Ostateczna klasyfikacja Turnieju:
- Tegoroczny turniej bilarda udział 14 zespołów z Koszalina, mistrza Polanowa. Trzecie miejsce 1. Koszalin – AKS Hetman 17 pkt
udał się. Moim zdaniem jest Lejkowa, Wyszewa, Rosnowa, zajęła drużyna z Wyszewa: Jacek, 2. Polanów 2
13,5
to bardzo dobra zabawa, stano- Cetunia oraz oczywiście z Pola- Konrad i Sebastian Jachimowscy. 3. Wyszewo
13,5
wiąca rozrywkę dla wielu osób nowa – w sumie 39 zawodników Zawodnicy tych drużyn uhonoro- 4. Lejkowo 1
12,5
– mówi Krzysztof Siwiecki, i zawodniczek. Szczególnie liczny wani też zostali medalami. Oprócz 5. Koszalin 1
11,5
zwycięzca zawodów ale także był udział zawodników z Lejkowa tych wyróżnień, zawodnicy z naj- 6. Lejkowo 2
10,5
jeden z ich organizatorów. - – aż 18 osób. W sumie rozegrano lepszymi wynikami indywidualny- 7. Lejkowo 3
10
mi otrzymali nagrody, a wszyscy 8. Lejkowo 5
10
Mam nadzieje,że będzie więcej siedem rund.
Najlepszy wynik i Puchar Sta- uczestnicy upominki ufundowane 9. Cetuń		
9,5
takich turniejów. Jak dla mnie
rosty Koszalińskiego uzyskała przez Starostwo Powiatowe w Ko10. Lejkowo 6
9
mogą być co miesiąc. Będę je drużyna z Koszalina: Miłosz Pi- szalinie.
8
organizowała nawet jak będę jewski, Natan Gabryś i Paweł Do- Turniej zorganizował UKS „ŻAK” 11. Polanów 1
12. Lejkowo 4
8
miał 50 lat, to dobra rozrywka mbrzalski – trzech ośmioletnich działający przy Gimnazjum w
13. Polanów – MOW 5
dla każdego mieszkańca Pola- zawodników Klubu Szachowego Polanowie, sędziował
14. SP Rosnowo
2
nowa – dodaje, śmiejąc się K. AKS Hetman. Miłosz Pijewski był H. Węgrowski. Patronat nad
Siwiecki.
Opisywany tu tur- T e n i s s t o ł o w y
niej bilarda był czwartym z
kolei. Pierwszy odbył się w
2009 roku. Planowane są kolejne turnieje. Organizatorzy
zapraszają do udziału w nich.
Szczególnie tych, którzy nigdy
wcześniej nie grali lub nie mieli z tą grą styczności.

POKiS zorganizował turniej

Katarzyna Kil

klas „U - 2 Lotka” Bytów, V
- m. Hubert Sznyter - Oliwia
Reichel ZKB „Maced” Polanów.
W
młodzikach
młodszych
miejsca na podium zdobyli:
- gra pojedyncza młodziczek młodszych: I - m. Magdalena Wolska,
II - m. Joanna Dorawa, III - IV m.
Klaudia Ostrowska wszystkie
MKB „Lednik” Miastko, Laura Bujak „U - 2 Lotka” Bytów,
miejsca naszych zawodniczek:
V - VII m. Oliwia Reichel, VIII
- XIV m. Wiktoria Tobisz, Paulina Majtka, Monika Barańska,
- gra pojedyncza młodzików
młodszych: I - miejsce Szymon
Uczestnicy turnieju
Cybulski MKB „Lednik” Miastko, II - m. Hubert Sznyter ZKB Kilkunastu zawodników wzię„Maced” Polanów, III - IV m. ło udział w zosrganizowanym
Kamil Frątczak „Iskra” Sarbice, przez POKiS turnieju Tenisa
Michał Krok „Kometa” Sianów, Stołowego. Poniżej wyniki:
V - VIII m. Norbert Jagielski. Młodzicy:
Zawodnicy za pierwsze cztery I Igor Szumiał
miejsca we wszystkich katego- II Dusza Piotr
riach wiekowych otrzymali me- III Klaudia Głowicka
dale oraz dyplomy, które ufundo- IV Weronika Głowicka
wała firma „Maced” i oczywiście
V Jakub Papierski
niemal wszyscy zdobyli punkty
do rankingu prowadzonego przez Starszaki:
PZBad. Były to pierwsze Otwar- I Adrian Łopuszyński
te Mistrzostwa Polanowa, fre- II Michał Cyrulski
kwencja dopisała bardzo dobrze, III Dawid Nowakowski
czyli takie turnieje są potrzebne i IV Kamil Barton
V Dawid Głowicki
pożyteczne.
(r)
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