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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Razem długo
i szczęśliwie

Od lewej: Józef Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie; Hubert i Stanisława Solochewiczowie, Irena i Manfred Pooch, Maria i Leszek Kopycińscy, Zofia i Władysław Durek oraz Danuta i Eugeniusz Krystowczykowie, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, oraz Aleksandra Ostrowska-Chwastek, kierownik USC w Polanowie.

Pięć par z Polanowa i okolic otrzymało od Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Głowy Państwa, podczas uroczystej gali w sali balowej Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, odznaczenia wręczali: Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa,
Józef Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie oraz Aleksandra Ostrowska-Chwastek, kierownik USC w Polanowie.
Więcej o tej niezwykłej uroczystości oraz sylwetki odznaczonych.
na stronie 5

Garbno

Nacław

Piłka Nożna

Trwają prace przy budowie świetlicy i remizy w Nacławiu.
Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić postępy robót.

O sukcesach uczniów SP Polanów na turnieju Figasa
w Koszalinie
strona

Nowa świetlica już jest Mury pną się do góry

Świetlica wiejska w miejsce szkoły społecznej

strona 3

Dobry występ SP Polanów
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Ważne sprawy

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2013

O nowych zasadach odbioru śmieci w Gminie Polanów
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Garbno

nej ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
Informujemy, że z dniem
01.07.2013r. obowiązywać będą
nowe zasady odbioru odpadów na
terenie gminy Polanów.
Do tego czasu, gmina Polanów
przeprowadzi przetarg i podpisze
umowę z firmą, która obsługiwać będzie mieszkańców. Każdy
właściciel nieruchomości będzie
wnosił opłatę za odbiór odpadów
ze swojej posesji na rzecz gminy
Polanów. W ramach czego zostaną
mu zapewnione worki lub pojemniki (dla spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych) na odpady (żółty, zielony, niebieski, brązowy lub
czarny) ich ilość oraz rodzaj zależeć będzie od informacji, które zawrze dany właściciel nieruchomości w deklaracji. Odbiór odpadów

obejmować będzie również nieruchomości niezamieszkałe oraz
właścicieli prowadzących działalność: gastronomiczną, handlową,
usługową, produkcyjną, biurową,
żłobki, przedszkola, szkoły itp.
Na terenie miasta i gminy w wyznaczonych miejscach dodatkowo
powstaną selektywne zbiórki odpadów, gdzie obwiązywać będą trzy
rodzaje pojemników na: puszki i
plastiki – żółty, papier – niebieski,
szkło – zielony. Na bazie Zakładu
Usług Komunalnych w Polanowie
będą organizowane zbiórki odpadów niebezpiecznych tj. przeterminowane leki, opakowania po
aerozolach , opakowania po olejach przemysłowych, silnikowych,
baterie, świetlówki, zużyte akumulatory; odpady wielkogabarytowe:
sprzęt AGD, RTV, meble; odpady

Urząd Miejski w Polanowie rozpoczyna nabór
wniosków na demontaż azbestu z budynków
mieszkalnych i gospodarczych w 2013 roku.

Polanów
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Termin składnia wniosków na 2013 rok upływa W budynku po byłej szkole społecznej otwarto
15 marca 2013 r.
świetlicę wiejską w Garbnie.
Szczegóły i wniosek dostępne są w BIP-ie.
W uroczystości wzię- przew. Rady Miejskiej w
li udział: Józef Wilk – Polanowie, Grzegorz Lipski – burmistrz Polanowa,
Piotr Górniak – z-ca burmistrza, Stefan Kozicki –
radny RM w Polanowie,
ks. Dariusz Szyba – proboszcz parafi i w Szczeglinie, Henryk Zabrocki – przew. Krajowego
Komitetu Resocjalizacji,
Feliks Kostrzak – dyrektor POKiS, Romuald Sob-

Na koniec Marsz Radetzky’ego
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Podziękowanie

z remontów (odpłatnie).
Z nowych zasad wynika, że:
a. Każdy właściciel nieruchomości
powinien wypowiedzieć zawartą
umowę z firmą, która obecnie odbiera śmieci z jego posesji (w celu
uniknięcia podwójnego płacenia)
b. Umowę na odbiór śmieci zawrze
Gmina Polanów z firmą wyłonioną
z przetargu.
c. Opłaty za odbiór nieczystości
komunalnych będą wnoszone na
rzecz Gminy Polanów.
d. Przewiduje się kary za niestosowanie selekcji zgodnie z ustawą.
e. Obowiązująca stawkę za odbiór
nieczystości selektywnych - 12,00
zł. miesięcznie za osobę.
f. Stawka za odbiór odpadów niesegregowanych – 18 zł. miesięcznie za osobę.
g. Właściciel nieruchomości obo-

wiązkowo musi złożyć Deklarację.
Czym jest Deklaracja?
Dokumentem obowiązkowym z
mocy ustawy do wypełnienia przez
każdego właściciela nieruchomości.
Wynikać z niej będzie ilość osób
zamieszkałych, wybrany sposób
oddania odpadów oraz naliczona
stawka. W marcu br. oddelegowani pracownicy -upoważnieni przez
Burmistrza Polanowa dostarczą
deklarację do każdej nieruchomości na terenie gminy. Deklaracja
będzie również dostępna na stronie www.polanow.eu. Wypełniony
dokument odbierze oddelegowana
osoba w dniu jej dostarczenia. Nie
złożenie deklaracji do 31 marca
2013r. wiąże się z samodzielnym
naliczeniem przez gminę stawki
odbioru śmieci od danej nieruchomości.

ciast świątecznych, pokazy ozdabiania pisanek, występy zespołów
ludowych, konkurs – „Malowanie
Jaja”, podsumowanie konkursu
plastycznego „Tradycje Wielkanocne”.
Do aktywnego udziału w organizacji przedsięwzięcia zapra-

czak – sołtys Garbna oraz
członkowie Rady Sołeckiej w Garbnie.
Bardzo licznie przybyli mieszkańcy wsi. Po
uroczystym
przecięciu
wstęgi zaproszeni goście
przekazali prezenty na
rzecz
rozpoczynającej
działalność świetlicy min.
radio-wieżę oraz sprzęt
sportowy – stół do tenisa stołowego, piłkarzyki,
gry planszowe i piłki.
W części artystycznej
wystąpiła grupa tanecz-

na Dance Fusion, odbyły się również konkursy
dla dzieci przygotowane
przez instruktorów Paulinę Litwin i Wiesława Lebiodę. W trakcie uroczystości świetlicę odwiedził
Św. Mikołaj, który przekazał paczki dla 32 dzieci
z Garbna. Impreza zakończyła się zabawą. Uroczystość zorganizowali:
radny RM Stefan Kozicki,
sołtys Romuald Sobczak,
Rada Sołecka i POKiS.

Polanów
Co w przypadku kiedy nie będę
płacił za odpady? Organ wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty, a następnie
wszczęta zostanie egzekucja.
Obowiązujące terminy:
Do dnia 31.03.2013r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć DEKLARACJĘ
która dostępna jest na stronie www.
polanow.pl
Do dnia 30.06.2013 właściciele
nieruchomości wypowiadają zawarte umowy na odbiór śmieci
Od 01.07.2013r. realizacja nowych
zasad odbioru nieczystości na terenie gminy Polanów.
Apelujemy o selekcję odpadów
zgodnie z nowymi zasadami!
Poniżej przedstawiamy wskazówki
jak segregować odpady wg nowych norm prawa

I Jarmark Wielkanocny

W dniu 09.02.2013r. w Domu Weselnym „Beatris” odbył się XII Charytatywny Bal Karnawa- Polanowski Ośrodek Kultury i
łowy zorganizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Polanowie. Temat przewodni Sportu ma przyjemność zaprosić
brzmiał „Piraci”. Wieczór uświetniły piosenki Maryli Rodowicz w wykonaniu zespołu wokalnego Państwa do udziału w I Jarmarprowadzącego przez p. Marzenę Ziemiańską.
ku Wielkanocnym, który odbęW imieniu Społeczności Szkolnej składamy serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców za dzie się 23.03.2013 r. na Rynku
przygotowanie tak wspaniałej i niezapomnianej imprezy. Wyrażamy naszą wdzięczność tym Miejskim w Polanowie o godz.
wszystkim, którzy zaoferowali swoją bezinteresowną i hojną pomoc w przygotowaniu balu.
16.00
Pragniemy również podziękować Rodzicom, którzy upiekli ciasto, dekorowali salę i przede
wszystkim tym osobom, które zakupiły przedmioty wystawione na aukcji oraz loterii fantowej.
Celem Jarmarku jest szeroko
To dzięki Wam nasza szkoła będzie dysponowała jeszcze większymi środkami pieniężnymi. pojęta promocja naszego regionu
Szczodrość ludzi dobrej woli pozwoliła zebrać w tym roku 9 tysięcy złotych, które zostaną prze- oraz prezentacja tradycji i dorobku
znaczone na potrzeby dzieci Szkoły Podstawowej w Polanowie.
kulturalnego związanego ze święSkładamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w prace przygo- tami Wielkiej Nocy, a także pokatowawcze oraz obsługę balu. Zabawa była przednia, szaleństwa trwały do białego rana. Piratom zanie nas samych – mieszkańców
tak się spodobało w Polanowie, że zamiast łupić, postanowili wspomóc dziatwę szkolną.
gminy Polanów.
Z wyrazami wdzięczności
Podczas Jarmarku odbędzie się
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie wystawa i sprzedaż wyrobów rękoSzkoły Podstawowej w Polanowie
dzielniczych, prezentacja potraw i
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Zdemontuj azbest Otwarcie świetlicy wiejskiej
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
weszła w życie z dniem 1 stycznia
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główne założenia oraz przedstawić
obowiązki nałożone na gminę oraz
jej mieszkańców w znowelizowa-

www.polanow.pl

����������������
����������������������������������������
����������������
����������������������������������������
NIE WYRZUCAMY
��'
%!"#$��%
��'
%!"#$��%
-���������������
butelek plastikowych,
puszek i metali,
��������������� ���������������
��������������� ������
������ ��
��
-��������
szkła i���������������������
makulatury które powinny
zostać umieszczone
���������&���
����������� w
�������� ��������������������� ���������&���
�����������
innych
pojemnikach
������������ ����
����
������������

��' %!"#$��%
%!"#$��%
��'
- kartonów po napojach, sokach, mleku
�������������������������������������
�������������������������������������
- tapet, pieluch jednorazowych, artykułów
����������
�������������������������������
����������
�������������������������������
higienicznych,
papieru z folią, worków po
�� �� ��
�����������
������
��
�� �����������
������
�� �������������
�������������
cemencie,
papieru
faxowego
i technicz������
������
����
�!������
������ ������
������
������
������
����
�!������
������
nego

�����������
�����������

Polanów

Wydarzenia

!"#$��%&
WRZUCAMY:
!"#$��%&
�������������������������
��� ���
���z�������������������
�������������������
-�������������������������
odpady kuchenne, resztki i�� obierki
owoców, warzyw, skoszoną
���
���������������������
��
��
trawę, zgrabione liście,�����
drewno,
fusy z kawy�����������
i herbaty, skorupki
���������������������
�����
�� �����������
�����������
�����������
����������������
�����������������
��������������
jajek, mokry papier
lub karton
����������������
�����������������
��������������
-�������������������������������������
kartony po napojach, sokach, mleku
�������������������������������������
-��������������
tapety, worki po
cemencie, pieluchy
jednorazowe, artykuły
����������
��������������
���������� ����
���� ��������������������
��������������������
higieniczne, zabawki
����������
��papier
������������
�� ��
������������
-����������
papier z folią,
faxowy i techniczny
��
���
�!����
����
-�����
szkło�����
stołowe,
fajans,
ceramikę,
�����
�����
�� ������
������
���porcelanę,
�!���� ������
������
���� kryształy, lustra,
�����������������
�����������������������
���������������
szkło okienne, szkło
żaroodporne, szkło okularowe
�����������������
�����������������������
���������������

NIE WRZUCAMY
��' !"#$��%
!"#$��%
- ��'
szkła stołowego, fajansu, porcelany, ceramiki,
�������������������
������������������������
�� ��
�������������������
������������������������
��
kryształów, luster, szkła
okiennego,
����������������������������
�������
- ����������������������������
żarówek, lamp neonowych�������
fluorescencyjnych,
��������������������������
������������������
��������������������������
������������������
reflektorów,
izolatorów, szkła
żaroodpornego,
��
����������
��������������������������������������
��
����������
��������������������������������������
szkła okularowego

NIE WYRZUCAMY

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2013

szamy artystów, rękodzielników,
rzemieślników, cukierników itd.
Zachęcamy Państwa do przygotowania stoiska handlowego. Chęć
udziału w przedsięwzięciu prosimy
zgłosić do dnia 15.03.2013 r. w
Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu, tel. 94 31 88 229.

Wyróżnienia
dla najlepszych
W Bibliotece Publicznej
- Bogdana Paprockiego,
Miasta i Gminy spotkali
Bernarda Ładysza, Grażysię seniorzy. Gościem
ny Brodzińskiej, pieśni w
seniorów był Andrzej
wykonaniu Bogusława i
Zborowski, artysta muRyszarda Morków. Zebrani
zyk, śpiewak i prelegent
również usłyszeli pieśń w
Filharmonii Koszalińskiej. wykonaniu występującego
na spotkaniu w roli preleWiele obecnych na spotka- genta, czyli Andrzeja Zboniu osób pamiętało go z rowskiego. Spotkanie zakoncertów dla młodzieży kończyło się odtworzeniem
szkolnej. Prowadził je w nagrania słynnego "Marsza
wielu miejscowościach wo- Radetzky’ego" Jana Straujewództwa koszalińskiego sa. Uczestnicy spotkania
w latach osiemdziesiątych wzbogacili nagranie, klaszubiegłego wieku, między in- cząc w rytm utworu, co zanymi również w Polanowie. brzmiało niczym zakończeTę działalność kontynuuje, nie słynnych noworocznych
będąc już na emeryturze. koncertów w Filharmonii
Na spotkaniu z polanowski- Wiedeńskiej, które zawsze
mi seniorami Andrzej Zbo- kończy Marsz Radetzky’erowski prezentował muzykę go z udziałem klaszczącej
wielkich twórców opero- publiczności. Spotkanie z
wych, a przede wszystkim Andrzejem
Zborowskim
skupił się na operach Sta- było w tym roku pierwszym
nisława Moniuszki. Pre- spotkaniem seniorów. Jak
zentował i komentował na- zapowiadają organizatorzy
grania wybitnych polskich w tym roku spotkań i imśpiewaków
operowych prez dla seniorów będzie

więcej niż w roku ubiegłym
i odbywać się będą częściej.
Część imprez realizowana
będzie w ramach wygranego przez bibliotekę projektu
pod nazwą "Aktywny Senior w przyjaznej bibliotece". W najbliższym czasie
Jerzy Żelazny zaprezentuje
swoją nową powieść, odbędzie się też wycieczka do
teatru, planuje się ciekawe
spotkanie z kosmetyczką,
prelekcje
prozdrowotne,
wycieczkę edukacyjną do
Szymbarka. Powstał też złożony z seniorów "Teatr przy
stoliku", który zaprezentuje
w tej formie przedstawienie
w kwietniu br. Zachęcamy
seniorów ( i nie tylko seniorów), zwłaszcza tych, którzy
do tej pory nie brali udziału
w spotkaniach w bibliotece,
do skorzystania z propozycji spędzenia popołudnia w
miłej i przyjaznej atmosferze.
DP i BW

W domu kultury podczas noworocznego
spotkania samorządowców wręczone zostały
wyróżnienia dla najlepszych świetlic funkcjonujących w gminie
Polanów.

Konieczna, Beata Guła i
Kamila Chamier-Ciemińska wykazały się ogromnym zaangażowaniem w
codzienną pracę na rzecz
społeczności lokalnych
a w szczególności dzieci
i młodzieży, organizując
im czas wolny w sposób
Tytuł „Aktywna świetlica pożyteczny, atrakcyjny i
2012” otrzymały świe- bezpieczny.
Prowadzotlice: Jacinki, Rekowo ne przez nie świetlice
i Rzeczyca Wielka. In- aktywnie i z dużym postruktorki, panie Wioleta wodzeniem uczestniczą

w imprezach i konkursach organizowanych na
terenie gminy. W 2012
roku świetlice pozyskały
środki finansowe z FWW
i Programu Działaj Lokalnie na zorganizowanie
ferii zimowych dla dzieci oraz utworzenie grupy teatralnej „Rekowin”.
Wyróżnionym serdecznie
gratulujemy i życzymy
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Nowa książka Karnawałowe szaleństwo
w przedszkolu
Jerzego
Żelaznego

,,Tańczą dzieci z balonami,
księżniczka i miś.
Zorro skacze z pajacami.
Bal w przedszkolu dziś."
Karnawał to wspaniały czas
zarówno dla dorosłych jak i
dla dzieci. W tym roku bal

przebierańców
Gminnego ły zabrać dobrego humoru.
Przedszkola w Polanowie od- Skoczna i rytmiczna muzyka
był się w Polanowskim Domu zachęcała do tańca. Były pląKultury. Każdy przedszkolak sy, korowody, węże i kółeczwcielił się w bajkową postać. ka. Imprezę prowadziła pani
Pomysłowość rodziców była Asia i pan Krzyś od zajęć z
imponująca, dzieci wygląda- rytmiki. W przerwie balu
ły kolorowo i nie zapomnia- dzieci pozowały do pamiąt-

Poniżej zamieszczamy więc kilka słów
o powieści i zachęcamy
do jej przeczytania. Powieść „Fatałaszki” toczy
się współcześnie w miasteczku o nazwie Migotki
na środkowym Pomorzu.
Autor tekst utworu poprzedza informacją, że "Rzecz dzieje się
w Migotkach, to znaczy
wszędzie", co zrozumiałe
- prowincja środkowopomorska jest taka sama jak
w innych rejonach kraju.
Może różni się tylko tym,
że chętniej te tereny odwiedzają Niemcy, dawni
mieszkańcy tych stron i
ich potomkowie.
To satyryczna powieść, ma wiele wątków.
Jednym z ważniejszych
jest pomysł rewitalizacji
dawnej starówki miasta,
spalonej przez "wyzwolicieli". By rewitalizacja
była pełna, trzeba zachęcić do zamieszkania
potomków
dawnych
mieszkańców, stworzenia
wspólnoty nowego społeczeństwa, wolnego od
narodowych egoizmów.
Inni chcą urządzić ośrodek rozrywki.
Przeciwnicy rewitalizacji
skutecznie
pomysły te zablokowali. Powodem są żonkile,
które rozkwitły w chwili

nagłej śmierci lubianego kapłana. Rozkwitają
w porze lata, w której
żonkile nie kwitną. Inne
wątki fabularne: rzekomy gwałt na nieletniej i
z tym związana sprawa
aborcji, poszukiwanie zaginionego księdza, który
porzucił kapłaństwo, wolał korzystać z uroków
doczesnych;
"plugawe
życie" Diabła Alocha - z
młodzieńca wyśmiewanego, stał się człowiekiem majętnym, przygody pielęgniarki Magdusi,
którą urzekła scena z filmu "Świat według Garpa", plany wdowy Joli
- wzbogaciwszy się na
śmierci kolejnych mężów
i kochanków, marzy o karierze polityka...
Akcja dzieje się
w świecie realnym oraz
pozarealnym. Zdarzenia
rozgrywające się w świecie alternatywnym kreują
bliźniaczki, dziewczynki
sześcioletnie, które nie
chcą dorosnąć, a są jak
na swój wiek inteligentne
i mądre. Powieść posiada
wartką narrację, napisana językiem potocznym,
miejscami dowcipna, momentami refleksyjna, czyta się ją z przyjemnością.
Książkę można
zakupić w Polanowie w
sklepie B. Jaremicz przy
ul. Wolności lub zamówić
w Internecie:
e-mail: ow.agaton@
wp.pl
(r)

Zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie
wielkanocnym zorganizowanym przez Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt
Wielkanocnych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Konkurs adresowany
jest do dzieci i młodzieży
placówek
oświatowo-wychowawczych gminy Polanów.
REGULAMIN:
Przyjmowane będą prace
w kategoriach plastycz-

nych:
palma
wielkanocna,
najpiękniej
pomalowane pisanki, stroik
świąteczny
wykonany
w dowolnej formie
(ozdoba na
okno, drzwi, stół).
Konkurs rozegrany
będzie w następujących
kategoriach
wiekowych:
szkoła podstawowa kl. 0-III,
szkoła podstawowa kl. IVVI oraz gimnazjum.
Każda placówka może złożyć maksymalnie 5 prac

w każdej
kategorii
plastycznej.
Nie będą
oceniane
prace
zespołowe.
Kryteria oceny prac: innowacyjność
pomysłu, jednakże z zachowaniem tradycyjnych
elementów wielkanocnych,
dobór materiału, estetyka
ykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Prace powinny być opisane
w następujący sposób: imię
i nazwisko autora, kategoria

Jubileusze
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Razem długo i szczęśliwie

kowych zdjęć grupowych i
indywidualnych. Dużo emocji dostarczyła konkurencja
taneczna - taniec na gazecie.
Do przedszkola wszyscy
wrócili zmęczeni, ale radośni,
myśląc o następnym karnawale ...
(jn)

Weź udział w konkursie świątecznym
„Tradycje Wielkanocne"

Jerzy Żelazny, polanowski pisarz, dziennikarz, nauczyciel wydał
właśnie swoją książkę.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2013

wiekowa, adres szkoły lub
placówki delegującej, imię i
nazwisko opiekuna.
Prace należy przesłać lub
złożyć osobiście w Polanowskim Ośrodku Kultury i
Sportu do dnia 15.03.2013r.
Prace zostaną ocenione przez
Komisję Konkursową, nagrody zostaną przyznane dla
trzech pierwszych miejsc w
każdej kategorii wiekowej.
Organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do publicznej
prezentacji prac. Prace zostaną wyeksponowane podczas I Jarmarku Wielkanocnego na Rynku Miejskim w
Polanowi 23.03.2013 r. (pokis)

Jubileusz uświetnił występ zespołu Wrzosy z Polanowa
się 37 dni i wzięli ślub. PraPięć par obchodziło jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji
cowali w polanowskim GSUrząd Miejski w Polanowie zorganizował w POKiS-ie uroczystą galę poie. Pan Leszek do dzisiaj jest
łaczoną z wręczaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
aktywny zawodowo. ZajmuW imieniu Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP wręczał je Grzeje się ubezpieczeniami. Dochowali się 1 córki. W tym
gorz Lipski, burmistrz Polanowa wraz z Józefem Wilkiem, przewodnicząroku
obchodzili 55-lecie
cym Rady Miejskiej w Polanowie oraz Aleksandrą Ostrowską-Chwastek,
ślubu, pobrali się dokładnie
kierownikiem USC w Polanowie. Imprezę uświetniły występy zespołu
26.06.1962r.

Wrzosy z Polanowa oraz duetu Sylwia i Wiesław Lebioda.
Medale otrzymali:
Zofia i Władysław Durek.
Pani Zofia pracowała w tutejszej izbie porodowej jako
pielęgniarka, Pan Władysław był kierowcą. Poznali się na zabawie w Domu
Kultury, dokładnie w tej
sali, na której odbywała się
uroczystość. Mieszkają w
Polanowie. Dochowali się 4
dzieci i 10 wnuków. Pobrali
się 20.09.1961r. w Polanowie.

Hubert i Stanisława Solochewiczowie
Poznali się w 1961 r. na zabawie wiejskiej w Jacinkach
(tam, od 1946 r. mieszkała
Pani Stanisława). Hubert
odbywając służbę wojskową
w jednostce w Trzebiatowie,
trafił do Świerczyny w raMaria i Leszek Kopyciń- mach tzw. "Akcji żniwnej".
Pobrali się 23 grudnia 1962
Danuta i Eugeniusz Kry- scy.
Mieszkają w Polanowie. Pan r. Od 1963 r. mieszkają w
stowczykowie
Mieszkają w Polanowie. Leszek przyjechał z kopal- Świerczynie. Pracowali w
Trudno im powiedzieć, jak ni odwiedzić swoją siostrę, POHZ Świerczyna. Mają 5
się poznali, bo znają się od która mieszkała na stancji u córek, 13 wnuków i 5 pradziecka. Pani Danuta pra- rodziców Pani Marii. Znali wnuków.
Irena i Manfred Pooch.
Mieszkają w Świerczynie.
Oboje pracowali w PGR
Bukowo. Tam też się poznali. Dochowali się 4 dzieci,
7 wnuków i 2 prawnuków.
Ślub wzięli 24.11.1962r. w
Polanowie.

cowała jako księgowa w
Gminnej Spółdzielni. Pan
Eugeniusz był ślusarzem.
Dochowali się 2 dzieci, 4
wnuków i 1 prawnuka.
Związek małżeński zawarli
05.10.1957r.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono
w 1960 r. jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w
jednym związku małżeńskim. Nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom polskim
(do 1989 roku przez Radę Państwa). Wnioski o nadanie
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie. Łącznie do 2012 r.
przyznano 1350 000 takich odznaczeń. Aby go otrzymać
rodzina musi złożyć wniosek w USC.

Uwaga!

Spotkanie grupy roboczej
Gmina Polanów przystąpiła pracy jst z NGO i mieszkańdo projektu pn. Partycypa- cami.
cja - nowa jakość w demo- Powstanie zespołu jak i
kracji lokalnej.
możliwość
przygotowania programu jest możliwe
Dla jego realizacji zawiązał dzięki przystąpieniu samosię zespół roboczy. Pierw- rządu lokalnego do projektu
sze wspólne spotkanie pn. Partycypacja - nowa jagrupy miało miejsce na kość w demokracji lokalnej
dwudniowym
szkoleniu realizowanego przez Koszaw
odrestaurowanym lińskim Centrum WspieraPałacu Płocko w gmi- nia Inicjatyw Społecznych
nie Kępice (17 km od przy wsparciu Szwajcarii w
Polanowa).		
ramach szwajcarskiego proTematem szkolenia były gramu współpracy z nowyZasady modelowania współ- mi krajami członkowskimi

Unii Europejskiej
O postępach nad pracami programu będziemy
informować na bieżąco.
Będzie on podstawą dla
samorządu oraz instytucji
oświatowych i kulturalnych
do aplikowania o środki finansowe z różnych źródeł.
Prace nad dokumentem trwać
będą od marca do września
2013r. Spotkania planowane
są w Polanowie pod okiem
trenera – Łukasza Cieślińskiego (z KCWIS). Rezultaty przygotowanego projektu

programu, zostaną poddane
konsultacjom społecznym.
W skład Zespołu weszli
przedstawiciele m.in. szkół,
organizacji pozarządowych,
instytucji kultury, w składzie: Basara Jan, Borsuk
Anna, Guła Beata, Kochańska-Krawiec Barbara,
Konieczna Wioleta, Kosek
Justyna, Mażulis Katarzyna, Pokorska Maria, Popowicz Kamil, Rygielska
Beata, Siwiecka Marta,
Sznyter Anna, Wilk Józef.

Ważne dla korzystających z pomocy
Zmieniają się zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych. Osoby uprawione do
świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów
dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca
2013 roku. Po upływie tego
terminu decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne wygasa z mocy prawa.
W związku z powyższym w
celu ponownego ustalenia
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego

zasiłku opiekuńczego istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o
ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski na nowy
okres świadczeniowy należy składać do M-GOPS w
Polanowie od 01-07-2013r.
Szczegółowe
informacje
dotyczące warunków nabywania prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego dostępne w siedzibie
M-GOPS.
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Zajęcia z Pedagogiem Resocjalizacyjnym i Specjalista ds. Uzależnień

Klasa 3 B gościła panią Justynę
Kosek (pedagoga resocjalizacyjnego i specjalistę ds. uzależnień),
która podczas dwugodzinnych
zajęć przybliżyła problemy i zagrożenia czyhające na młodzież.
Głównym celem spotkania było
uświadomienie nas o tym, jak popełniane przez nastolatki wielkie
życiowe błędy wpływają na dorosłe życie i przestrzeżenie nas przed
nimi. Zdecydowanie ważnym
tematem była problematyka dotycząca funkcjonowania w grupie rówieśniczej, gdyż za kilka miesięcy
opuścimy gimnazjum i pójdziemy
do szkół średnich, pozostawiając
starych znajomych i wszystko co
się z tym wiąże. Pani Kosek opowiadała, jak istotne i trudne, jest
zaklimatyzowanie się w nowym
miejscu, z jednoczesnym zachowaniem własnej osobowości. Prelegentka przestrzegała, aby ślepo
nie podążać za grupą. Omawiany
dość szczegółowo był także najpowszechniejszy problem, zwłaszcza w szkołach gimnazjalnych, a

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

Polanów

Polanów

Tydzień z wolontariatem

Gimnazjaliści na sesji
Rady Powiatu

4-osobowa grupa gimnazjalistów z Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie,
która przygotowuje się do
Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym i Regionie
mianowicie prześladowań wśród
- pod opieką Jana Basary,
nastolatków i ich możliwych skutzapoznała się ze specyfiką
ków. Określić to w wielkim skrócie
pracy Starostwa Powiatowemożna za pomocą przysłowia: „Nie
go w Koszalinie.
rób drugiemu, co tobie niemiłe”.
Poruszonych zostało także wiele
Dyrektor Wydziału Organizaaktualnie dotyczących nas tematów,
cyjno-Społecznego - Agnieszka
zaczynając od uzależnień, a końMróz oprowadziła uczniów po
cząc na ewentualnych problemach
budynku Starostwa, zapoznając
z prawem, czy też brakiem akcepmłodzież ze strukturą i zadaniatacji wśród rówieśników. Niewątmi poszczególnych wydziałów.
pliwe są one bardzo powszechne,
Pani Dyrektor szczegółowo
jednak tak naprawdę mało kto na
przedstawiła procedurę składaco dzień zwraca na nie szczególną
nia dokumentów drogą elektrouwagę. Rozmowy przeprowadzane
niczną, co ułatwia komunikobyły w atmosferze zaufania i zrowanie się petentów z urzędem.
zumienia, uczniowie chętnie wypoUczniowie otrzymali liczne
wiadali się, wyrażali własne opinie
wzory wniosków niezbędnych
i poglądy.
do załatwienia spraw w StaroPodsumowując, zajęcia te, były
stwie Powiatowym, ich wypełwyraźnym apelem o zachowanie
nianie będą ćwiczyć z kolegami
zdrowego rozsądku w tak trudnym
podczas lekcji. Kolejną atrakcją
wieku. Rozsądku, którego czasami
była możliwość przyjrzenia się
nam brakuje. Może wielu z nas,
między innymi dzięki temu spotkaniu, wyciągnie odpowiednie wnio- Polanów
ski i zmieni swoje postępowanie,
czy też poglądy na pewne sprawy.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2013

Odbył się Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
czyli wszystkich tych,
którzy ochoczo, bezinteresownie poświęcają swój
wolny czas na pomaganie
innym, tym którzy właśnie
potrzebują duchowego lub
materialnego wsparcia.

z bliska obradom Rady Powiatu.
Młodzież mogła zaobserwować
jak przyjmowane są uchwały, które mają wpływ na losy
naszej społeczności lokalnej.
Być może takie doświadczenie
stanie się, inspiracją dla tych
młodych ludzi, by w przyszłości sami zapragnęli zmieniać

otaczający ich świat, w ramach
działalności społecznej i samorządowej. Mirosława Zielony,
która zaciekawiła pogadanką o
pomocy i wsparciu, udzielanym
osobom
niepełnosprawnym
oraz rodzinom zastępczym.
Szczególne
podziękowania
kierujemy pod adresem Zenona Dropko - członka Zarządu

Powiatu oraz Dariusza Kalinowskiego Przewodniczącego
Rady Powiatu. Panowie zorganizowali pobyt młodzieży w
starostwie, a po sesji podzielili
się z uczniami swoim bogatym
doświadczeniem dotyczącym
pracy w samorządzie terytorialnym.
(jb)

„Aktywna Biblioteka” zdobywa środki
zyskała maksymalny grant mi.
w kwocie 5 tysięcy zł. na Celem projektu jest aktywirealizację projektu w 2013 zacja i integracja osób starroku pod nazwą: „Aktywny szych środowiska lokalnego
senior w przyjaznej biblio- gminy Polanów. Zwiększetece”.
nie poczucia przynależności
Środki przyznane są na dzia- do społeczności lokalnej połania skierowane do gru- kolenia 55+. Zapobieganie
py 40 osób, mieszkańców marginalizacji i wykluczegminy Polanów w wieku niu społecznemu. Umiejętemerytalnym. W projekcie ność korzystania z nowych
uwzględniono między in- technologii i efektywnego
nymi warsztaty komputero- korzystania z informacji.
Biblioteka Publiczna Miasta prowadzonym przez Aka- we, wycieczkę edukacyjną, Zagospodarowanie wolnego
i Gminy w Polanowie wzięła demię Rozwoju Filantropii wyjazd do teatru, cykliczne czasu Seniorom oraz utrzyudział w Konkursie Granto- w Polsce w ramach Progra- spotkania tematyczne dla manie kontaktu z kulturą.
Bożena Wruszczak
wym „Aktywna Biblioteka” mu Rozwoju Bibliotek i po- Seniorów z ciekawymi ludź-

600 440 999

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(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
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112
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łu Szkół Publicznych Polanowie zorganizował ponownie Tydzień z Wolontariatem.
Podczas tych dni wolontariusze spędzali długie przerwy ze swoimi kolegami,
dla których przygotowali
tzw."Aktywne Przerwy". W
trakcie tych 20 minut przerwy młodzież uczestniczyła
To właśnie w tym czasie w tańcach integracyjnych,
na całym świecie dziękuje zawodach (kręgle, bingo,
się wolontariuszom za ich balon na ołówku itp.), śpiepomoc. Taki był też cel Or- wała piosenki. Serdecznie
gaznizacji Narodów Zjedno- dziękujemy
wszystkim
czonych, która w 1986 roku tym, którzy włączyli się do
ustanowiła to święto. Z tej wspólnej zabawy!!!
okazji Wolontariat z ZespoMagdalena Mazur

Jacinki

Ferie pod hasłem
„Nasi wspaniali sąsiedzi”
Dzieci i młodzież z Jacinek
ferie zimowe spędziły w
sposób atrakcyjny i pożyteczny, realizując projekt
„Nasi wspaniali sąsiedzi”.
Został on dofinansowany
przez Fundacje Wspomagania Wsi kwotą 1934,00 zł.
Uczestniczyła w nim grupa
20 młodych mieszkańców
naszej miejscowości. Dzięki
dotacji jaką otrzymaliśmy
możliwe było min. dożywianie beneficjentów projektu,
zakup materiałów na warsztaty oraz wynajęcie autokaru i zakup biletów na basen.
Osobą odpowiedzialną za
realizacje projektu był instruktor Świetlicy Wiejskiej
-Wioleta Konieczna.
" Nasi wspaniali sąsiedzi " to
tytuł ferii, który okazał się
strzałem w 10-tkę! Osoby,
które przyjęły zaproszenie
do realizacji projektu to
mieszkańcy Jacinek, którzy
pomimo swoich niecodziennych pasji i zainteresowań
są niezwykle skromnymi
ludzmi. To właśnie ich zamiłowania
zdecydowały
o tym, że zostali wybrani
przez dzieci i młodzież do
uczestnictwa w projekcie. W
trakcie spotkań organizowanych w ferie każdy z " naszych wspaniałych sąsiadów
" miał swój dzień. Pani Bogusia Konieczna zapoznała nas
ze swoimi kucharskimi specjałami, wspólnie przygoto-

waliśmy smaczną i zdrową
zupę węgierską. Pani Ela
Zarychta wprowadziła nas
w świat "filcowych cacek" i
poprowadziła warsztaty filcowania, na których każdy
z uczestników projektu zrobił niezwykle oryginalnego
i przepięknego filcowego
kwiatka. Dzień z Panem
Edkiem Chwastkiem spędziliśmy w otoczeniu koni.
Dzięki niemu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy dotyczących hodowli, pielęgnacji i warunków w
jakich powinny przebywać
zwierzęta. Kolejny gościem,
który odwiedził naszą jacinkowską świetlicę podczas
ferii była Pani Agnieszka Jagodzińska, która co prawda
nie jest mieszkanką naszej
wsi ale bardzo dużo wie o
zdrowej żywności, gdyż w
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Koszalinie jest
"specem" w tej dziedzinie.
Pani Agnieszka poprowadziła warsztaty na temat
zdrowej żywności i pokazała nam smaczne zamienniki nie zdrowych chipsów
i batonów oraz wspólnie z
nami przygotowała smaczny
poczęstunek. Dziękujemy
wszystkim "naszym wspaniałym sąsiadom" dzięki,
którym nabyliśmy nowe doświadczenia i umiejętności
oraz miło i pożytecznie spędziliśmy minione ferie.
Wioleta Konieczna

Rozmaitości

www.polanow.pl

Twarzą w Twarz Polanów
z Emocjami DruSenior
giego Człowieka
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też potrafi surfować w sieci
– kurs komputerowy w bibliotece

Polanów skrywa w sobie różne
tajemnice, a także ukryte w zaciszu własnej pracowni talenty,
także literackie.

Z pewnością komputer
i Internet nie jest tylko
Za sprawą naszej wychowawczy- dla ludzi młodych, gdyż
ni (klasy 3B) - Mirosławy Pusz - Seniorzy także pragną
wzięliśmy udział w małym spotka- się rozwijać i korzystać z
niu literackim, które poprowadziła dobrodziejstw cywilizamiejscowa pisarka Daria Wąchała. cyjnych.

prowadzony jest w ramach
projektu: "Aktywny Senior
w przyjaznej bibliotece" z
Konkursu Grantowego "Aktywna Biblioteka".
Na spotkanie organizacyjne,
które odbyło się 24 stycznia
Wszystko było dopięte na ostatni
zgłosiło się 35 osób chętguzik, klasa zamieniła się w małą
W związku z tym w Biblio- nych. Kursantów podzielokawiarenkę. Przeprowadziliśmy w
niej symboliczne przemeblowanie. tece Publicznej Miasta i no na trzy grupy, w tym jedWszystkie ławki przestawiono, na- Gminy w Polanowie zorga- na bardziej zaawansowana.
kryto obrusami i udekorowano wa- nizowano kolejny bezpłatny Zajęcia już się odbywają i
zonikami pełnymi kwiatów. Dzień kurs komputerowy dla osób potrwają do końca marca.
wcześniej część klasy, składająca starszych. Tym razem kurs Bibliotekarze prowadzący
się wyłącznie z przedstawicielek
płci pięknej, otrzymała po jednym
utworze Pani Darii, aby móc się z
nim zapoznać.
W końcu nadeszła chwila, kiedy nasz gość wszedł do klasy.
Wszyscy w milczeniu oczekiwali
na następny krok pisarki, która
jedynie uśmiechnęła się i przywitała nas niepewnie. Tak wszystko
się zaczęło - od niepewności i
zdenerwowania. Po wysłuchaniu
kilku słów wstępu rozpoczęliśmy
odczytywanie otrzymanych utworów. Pierwszą osobę trzeba było
porządnie zachęcić, aby odważyła
się wygłosić tekst przed klasą. Następnym także nie było łatwo, w
końcu pokazywali autorce własną
interpretację jej dzieł, to niemały
stres, jednak z czasem szło nam to
coraz sprawniej.
Wiersze Pani Wąchały zostały
określone przez Panią Pusz mianem poezji typowo kobiecej, stąd
też dobór recytatorów. W pewnej
chwili zaistniał pomysł, aby przeprowadzić swego rodzaju eksperyment i o odczytanie wiersza
poprosić jednego z przedstawicieli
męskiej populacji, jednak zrezygnowaliśmy z tego typu inicjatywy.
Czas upłynął niewiarygodnie szybko w fantastycznej atmosferze.
Dobrze wykorzystaliśmy jednak
wszystkie dane nam minuty. Dowiedzieliśmy się co nieco o pochodzeniu tych utworów, jak również
o samej autorce, jej inspiracjach.
Sądząc po zachowaniu klasy Pani
Daria przykuła szczególną uwagę trzecioklasistów, ponieważ w
sali panowała niezmącona cisza,
zarówno w czasie odczytywania
wierszy, jak i chwilach, kiedy autorka opowiadała nam o sobie i
swojej twórczości.
Wraz z wychowawczynią otrzymaliśmy wiersze, dedykowane specjalnie dla nas, a otrzymane kartki
mogliśmy zatrzymać na pamiątkę.
Myślę, że wielu z nas zapamięta to
spotkanie bardzo dobrze, podobnie
jak nasz gość, który kończąc nasze "literackie popołudnie" gorąco
dziękował zarówno organizatorce,
(r)
jak i nam.

zajęcia na pewno pomogą
Seniorom odnaleźć się w
tym zinformatyzowanym
świecie, co sprawi, że nie
będą czuć się wyobcowani
i potrafią znaleźć wspólny
język z wnukami zafascynowanymi komputerowymi
nowinkami.
Zapraszamy również do sięgania po książki do nauki
obsługi komputera, w naszej
bibliotece specjalnie z myślą
o Seniorach.
(BW)

Powstanie Styczniowe

Sto pięćdziesiąt lat temu noc
z 22 na 23 stycznia 1863 r.
została wyznaczona w Królestwie Polskim na termin
wybuchu zbrojnego powstania niepodległościowego.

mogą również zapoznać się
pieśniami śpiewanymi przez
powstańców styczniowych.
Legendę powstania ukształtowała także nasza literatura,
przykłady wykorzystywania
motywu tego zrywu niepodległościowego ukazuje jedna z
plansz. „Wierna rzeka” S. Żeromskiego, której akcja toczy
się w czasach powstania styczniowego, była aż trzykrotnie
adaptowaną powieścią na język filmu. O różnych koncepcjach reżyserów możemy się
przekonać podziwiając kadry
z przedwojennych filmów:
„Rok 1863”, „Uroda życia” i
„ Wiernej rzeki” z 1983 roku.
Dopełnieniem informacji o
powstaniu jest wystawa prac
Artura Grottgera z cyklu „Polonia” - malarza, który prawie
w pełni podporządkował swoją
twórczość dokumentacji wydarzeń sobie współczesnych.

Rozpoczęło się wówczas w
zaborze rosyjskim jedno z najtragiczniejszych naszych powstań narodowych. Niesprzyjająca sytuacja polityczna i
słabość militarna powstańców
z góry skazywały ich na klęskę. Powstanie z 1863 r. zaważyło jednak ogromnie na
kształtowaniu naszej świadomości narodowej. Rok 2013,
przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej, został ogłoszony Rokiem Powstania Styczniowego. W całym kraju odbywają
się okolicznościowe uroczystości. My również chcemy
uczcić pamięć powstańców. Z
tej okazji w Galerii Biblioteki
Szkolnej pojawiły się tablice,
które ukazują bohaterstwo na- Formą uczczenia 150. roczniszych rodaków w walce o wol- cy wybuchu powstania będzie
ność i niepodległość Polski w przygotowany przez członka
tamtym czasie. Na jednej z zespołu nauczycieli historii p.
nich możemy przeczytać frag- Zenona Dropko konkurs wiement pamiętnika Elizy Orzesz- dzy o powstaniu styczniowym,
kowej, który przedstawia który odbędzie się 13 lutego
ogrom tragedii będącej udzia- 2013 roku.
łem powstańców. Uczniowie

Poeta Artur Oppman (Or-Ot),
syn powstańca styczniowego
i wnuk powstańca listopadowego napisał wiersz „Pięciu
poległych”, oddając nim cześć
poległym w walce bohaterom.
Jest w duszy polskiej
ukryty zakątek,
Gdzie błyszczą ciche lat
umarłych cienie,
Leży tam kamień
grobowych pamiątek,
A pod kamieniem
krwawi się wspomnienie.
A kiedy bliska zbierze się drużyna
I drzwi zamknięte
i okna zawarte,
To Polak – kamień
duszy swej odklina
I wydobywa tę krwawiącą kartę.
To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia
w sercu i pamięci
I tak pochodem idą cienie…
cienie…
Aż się następne znów
na krew poświęci! Wspomnienie dziadów
pieśnią jest dla synów,
Hen od Racławic
do śniegów Tobolska
I znów przez wnuków
grzmi piorunem czynów,
Pieśń… czyn… wspomnienie
– to jedno – to… POLSKA.
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VI Turniej Bilardowy
rozstrzygnięty

Turniej Bilardowy został
skierowany do osób z terenu
gminy Polanów powyżej 18
roku życia, których zainteresowaniem jest gra w bilard.
Ze względu na możliwości (odpowiedni sprzęt do rozgrywek)
turniej miał miejsce u Janusza
Drewla w Polanowie, który
użyczył sprzęt jak i lokal. Puchary dla zwycięzców ufundował Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
W turnieju wzięło udział dwadzieścia osób: Piotr Domański, Dawid Puchala, Krzysztof Siwiecki, Jarek Sominko,
Sebastian Cznadel, Ryszard
Relichowski, Łukasz Puchala,
Mateusz Filipowicz, Robert
Papierski, Artur Robakiewicz,
Mateusz Sznyter, Adrian Wrona,
Emil Grzelewski, Piotr Wróbel,
Marcin Mazur, Zbigniew Hojko,
Piotr Papierski, Wojtek Roman,

Grzegorz Radkowski, Mateusz
Wrona.
Przed przystąpieniem do gry w
wyniku losowania gracze zostali podzieleni na drużyny, których było 10. Każdy zawodnik
grał z każdym graczem po trzy
gry. Aby przejść do kolejnych
rund należało w trzech grach,
wygrać dwie. W kolejnych rundach nadal obowiązywała zasada losowania, aż do wytypowania trzech osób. Takim więc
sposobem do fi nału dostali się:
Krzysztof Siwiecki, Robert Papierski, Łukasz Puchala.
Wyniki fi nałów: Krzysztof Siwiecki - Robert Papierski 2:0,
Łukasz Puchala – Robert Papierski 2:1, Krzysztof Siwiecki
– Łukasz Puchala 2:0. Zwycięzcami VI Turnieju Bilardowego
w Polanowie zostali: 1 miejsce
- Siwiecki Krzysztof. 2 miejsce
- Puchala Łukasz. 3 miejsce Papierski Robert.

Sport
Spartakiada
już wkrótce
Już 16 marca kolejna X Spartakiada Samorządowców o
Puchar
Przewodniczącego
Rady Powiatu Koszalińskiego. Jak co roku organizuje ją
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. W tym roku do
Hali w Polanowie zaproszono
dziesięcioosobowe zespoły z
13 samorządów województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Według ściśle określonego
regulaminu w skład drużyn
mogą wejść starosta, burmistrz, wójt lub ich zastępcy,
przewodniczący rady lub jego
zastępca, minimum jedna kobieta oraz pracownicy urzędu
i radni.
Zawody zostaną rozegrane w
następujących konkurencjach:
turniej piłki siatkowej, jazda
na rowerze dziecięcym (startują: starosta, burmistrzowie,
wójtowie lub ich zastępcy),
strącanie pachołków (startują: przewodniczący rad lub
ich zastępcy), ruchomy kubek
startują kobiety a zadanie polega na dmuchaniu w plastikowy kubek i przesunięciu
go po sznurku rozciągniętym
między palikami, podaj cegłę
(konkurencja drużynowa).
Początek zawodów 16 marca 2012r., godz. 10.oo, hala
sportowa przy Gimnazjum
w Polanowie, ul. Gradowe
Wzgórze 5.
Serdecznie zapraszamy

Piłka Nożna

Gryf szykuje się do ligi

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Luty 2013

Piłka Nożna

Dobry występ SP Polanów

Aż do półfinału Halowego
Turnieju im. Stanisława
Figasa dotarli zawodnicy
Szkoły Podstawowej w
Polanowie.

dów. Zgłosiły się do niej 72
zespoły (ponad pół tysiąca
zawodników). Nasi chłopcy
przebrnęli mecze eliminacyjne, ćwierćfinałowe i znaleźli się w półfinale wśród
To ich wielki sukces. Turniej dziewięciu najlepszych drujest organizowany w Kosza- żyn turnieju.
linie, co roku podczas ferii
zimowych. W tym roku była
Skład drużyny SP Polanów
to już 53 edycja tych zawo- (grupa starsza): Michał Mo-

sakowski, Filip Wójcik,
Cezary Bartosik, Hubert
Siwiecki, Kamil Pietrzyk,
Bartłomiej Durek, Krzysztof Stokowiecki, Jakub
Robakiewicz,
Cyprian
Florczak, Kacper Giergiel.
Opiekunami drużyny byli:
Piotr Idzi oraz Michał Lipski

Szach

Finał Wojewódzki Gimnazjady

Reprezentacja Gimnazjum im. Noblistów PolTrwają przygotowania do wiosennych rozgrywek wojewódzkiej okręgówki. Wyskich w Polanowie wzięła
stępujący w tej lidze zawodnicy polanowskiego Gryfa mają już przygotowany kalendarz
udział w Finale Wojesparingów. Zaczęli ostro ćwiczyć już 2 lutego.
wódzkim Gimnazjady w
Szachach Drużynowych.

tym, że drużyny z poszcze- się na 8 miejscu wśród 67
gólnych szkół rozgrywały zawodników.
ze sobą mecze. Przy sto- Był to już dziesiąty w histolikach grano więc 4 partie rii wyjazd drużyny naszej
na jednocześnie, przy czym szkoły i okazał się on udany.
przy czwartym stoliku grała Ostatecznie z wynikiem 14
Polanów
zawsze dziewczyna. Po 6 małych punktów (zdobyNaszą szkołę reprezento- rundach nasza drużyna była tych indywidualnie) i 7 duwali: Marysia Lebioda (3c), na V miejscu, niestety w żych punktów (za mecze: 2
Karol Belka (3b), Adrian ostatniej rundzie trafiliśmy zwycięstwa, 3 remisy i 2 poKaszubowski (2f) i Konrad na bardzo silny zespół ze rażki) zajęliśmy dobre VIII
Klub Sportowy Graf Świer- w hali sportowo – widowi- cięska drużyna wywalczy Bartczak (1e). W zawodach Szczecina. Najwięcej punk- miejsce, co jest najlepszym
czyno serdecznie zaprasza skowej w Polanowie. Udział puchar przewodniczącego udział wzięło 17 drużyn z tów dla naszego zespołu wynikiem w historii wyjazwszystkich miłośników pił- w turnieju wezmą drużyny: Rady Powiatu, Dariusza Ka- całego województwa. Tur- zdobył Karol Belka (6), któ- dów naszej drużyny na Finaki nożnej i mieszkańców Sławna Sławno, Bajgel Bę- linowskiego. Rozpoczęcie niej drużynowy polegał na ry indywidualnie uplasował ły Wojewódzkie.
Polanowa do uczestnictwa dzino, Radew Białogórzyno, zawodów o godzinie 9:30.
Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
w turnieju piłki halowej dla Gryf Polanów, Star Iskra Zapraszamy serdecznie.
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się w niedzielę, 17 marca, oraz Graf i Graf II. Zwy-

I Turniej Halowy o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu

