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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

* Książeczki opłat
* Ulotka dotycząca nowego
systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi
* Bezpłatny odbiór
zużytych opon

Na czerwcowej sesji Rada Miejska w Polanowie, na wniosek Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa podjęła uchwałę obniżającą stawki za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Po zmianach stawki wynoszą: 10,00 zł - za selektywną zbiórkę odpadów oraz 15,00 zł w przypadku nie prowadzenia selekcji odpadów komunalnych.
Więcej na stronie
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Polanów

„Powitanie lata

Relacja z organizowanej przez POKiS, imprezy rozpoczynającej sezon letni

strona 5

Żydowo

Polanów

O integracyjnym spotkaniu emerytów, nie tylko z gminy
Polanów

O udziale polanowskich przedszkolaków w zawodach, w
Szczecinku

Zabawa i integracja Przedszkolaki mistrzami

strona 2

strona 7
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Wydarzenia

www.polanow.pl

Bożenica/Rzeczyca Wielka

Sukces świetlic
wiejskich

Świetlice wiejskie w Bożenicach i Rzeczycy Wielkiej
przygotowały wnioski na
konkurs grantowy dla
dzieci i młodzieży „Pożyteczne wakacje 2013”,
ogłoszony przez Fundację
Wspomagania Wsi.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży,
które zostają na czas wakacji
w swoich miejscowościach,
spędzenie tego czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i
bezpieczny.
Głównym zadaniem tegorocznego wakacyjnego konkursu jest przygotowanie
wystawy przedmiotów codziennego użytku, sprzętów

z dawnych lat, już dzisiaj
nie używanych.Na konkurs wpłynęło 614 wniosków. Wśród nagrodzonych
znalazły się wnioski przygotowane przez Kamilę
Chamier-Ciemińską - instruktorkę świetlicy w Rzeczycy Wielkiej oraz Marka
Jurczaka - instruktora świetlicy w Bożenicach. Projekty pn. „Pokaż co masz na
strychu - wystawa staroci”
z Bożenicy otrzymał dofinansowanie w wysokości
2 675,00zł, natomiast projekt z Rzeczycy Wielkiej
otrzymał kwotę 2 710,00zł.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji przedsię wzięcia.

Polanów

Remiza na
finiszu
W sierpniu br. zakończą się prace
budowlane w remizie OSP w Polanowie realizowane w ramach
operacji pn.: „Rewitalizacja centrum Polanowa – przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem
wyposażenia” dofinansowanej z
PO RYBY.
Obecnie zakończono II etap inwestycji. Z wydzielonych pomieszczeń na piętrze powstała większa
świetlica oraz osobne pomieszczenie tuż obok tzn. kawiarenka
internetowa, która wyposażona
zostanie w drobny sprzęt biurowy.
Powstały nowe zaplecza socjalne i
pomieszczenia gospodarczo – magazynowe. Realizując kolejny etap
rewitalizacji centrum Polanowa
zmieniono konstrukcję dachu remizy OSP. Remiza posiadać będzie dwa nowe boksy garażowe,
a na całej powierzchni garażowej
zamontowana zostanie wentylacja
odprowadzająca spaliny.
W chwili obecnej trwają roboty
wykończeniowe, następnie zostanie zagospodarowany teren.
Ostatnim elementem inwestycji
będzie wyposażenie budynku
głównie w meble tj. szafy, fotele,
regały, sprzęt kuchenny itp., na
zakup wyposażenia zostanie przeprowadzone osobne postępowanie
przetargowe w lipcu br. Marta Siwiecka.
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Zabawa i integracja

Obniżone stawki za odpady komunalne

Blisko 150 osób bawiło się
na pikniku nad jeziorem
w Żydowie, którego gospodarzami byli Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa oraz Jacek Todys,
nadleśniczy z Polanowa.
Swoją obecnością zaszczycił seniorów także Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kalinowski, radni rady
miejskiej i sołtysi. Piknik
odbył się w pięknym, malowniczym otoczeniu drzew
z dala od gwaru i zgiełku

staną wyłożone terakotą, do
pomieszczeń zostanie także
doprowadzona woda, w budynku wymieniono okna.
Jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na suszarnię, w której zamontowany
będzie piec do wypalania
ceramiki, natomiast drugie
stanie się salą do formowania.
Całkowity koszt zadania
wynosi 44 800,00 zł, naściła w budynku po dawnej czenia zostaną wyremonto- tomiast kwota przyznana
bibliotece. Dwa pomiesz- wane, ściany i podłoga zo- przez MKiDN to 30 tysięcy

Polanów

miejskiego. Po oficjalnym
przywitaniu przez organizatorów wszystkich gości oraz
uczestników, rozpoczęła się
wspólna zabawa. Na początku można było wysłuchać
prelekcji
Nadleśniczego
Jacka Todysa. Natomiast
później Wiesław Lebioda
oraz zespoły folklorystyczne "Olszyna" z Żydowa,
"Córy Gołogóry" z Gołogóry
i "Halinki" z Rzeczycy Wielkiej uprzyjemniali czas swoimi występami. Biblioteka

przygotowała konkurs regionalny z nagrodami, a osoby
chętne mogły zwiedzić elektrownię szczytowo-pompową w Żydowie. Nadleśnictwo Polanów zorganizowało
smaczny poczęstunek (zupa,
kiełbaski, napoje, słodycze)
oraz zapewniło miłą obsługę.
Pogoda dopisała więc można było spacerować nad jeziorem, upiec kiełbaskę przy
ognisku, tańczyć i śpiewać.
(r)

„Cejrowski kontra Rudnik”.
Gość opowiedział o historii radia oraz podkreślił, że
Radio Koszalin obchodzi
sześćdziesiątą
rocznicę
swojego istnienia. Spotkanie odbyło się ph. „Dlaczego warto kochać radio” i
miało na celu zaznajomienie słuchaczy z działalnością radia. Wysłuchaliśmy
„wpadek dziennikarskich”
oraz najnowszego odcinka
audycji Andrzeja Rudnika.
Frekwencja dopisała – w
spotkaniu wzięły udział 42
osoby.
dla mieszkańców Gminy Andrzejem Rudnikiem - auPolanów ze znanym dzien- torem między innymi ponikarzem Radia Koszalin pularnej audycji radiowej

złotych. W ramach dotacji
zostanie zakupiony piec do
wypalania ceramiki, 3 koła
garncarskie oraz zestaw mebli: stoły, taborety, regały.
Za wkład własny POKiS (14
800 zł) zakupiona zostanie
mieszarka do gliny i zestaw
form ceramicznych. Remont
pomieszczeń również zosta-

		

Jolanta Skowrońska
fot. BPMiG

Polanowski samorząd już od jesieni ubiegłego roku przygotowywał się do wdrożenia nowego systemu gospodarowania
odpadami. Na zdjęciu szkolenie w Rzeczycy.

przez PGK Koszalin.
Od 01.07.2013r. na bazie
ZUK przy ul. Stawnej, funkcjonować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (tzn. PSZOK),
do którego możliwe będzie
nieodpłatne oddanie odpadów (tj. papier, szkło, plastiki, metal, odpady wielomateriałowe, zużyte opony,
tekstylia, odzież, odpady
budowlane, zmieszane, bio,
wielkogabarytowe, niebezpieczne: pojemniki po aerozolach, resztki farb, szkło
okularowe, żarówki, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory itp.).
Dodatkowo:
a) przeterminowane leki
można wrzucać do oznakowanych pojemników rozmieszczonych w aptekach

oraz Zakładach Opieki Zdrowotnej.
b) odpady budowlane i remontowe będzie można przekazywać za dodatkową opłatą
do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. W przypadku dużej
ilości odpadów należy zamówić kontener na własny
koszt.
W załączeniu dostarczamy
Państwu materiał informacyjny, który należy zachować tj.:
ulotkę wyjaśniającą sposoby
selekcji odpadów.
Zachęcamy do odwiedzania
strony www.polanow.pl, na
której zamieszczone zostaną
harmonogram odbioru odpadów, sposoby selekcji odpadów oraz inne ważne informacje dla mieszkańców.

wozdania z wykonania bu- nania budżetu za rok 2012 nych z propozycją władz
dżetu za 2012 rok oraz opinii oraz zagłosowali za udziele- Koszalina w temacie urui stanowiska Komisji Rewi- niem absolutorium dla Bur- chomienia lotniska w Zezyjnej i Regionalnej Izby mistrza z tytułu wykonania grzu Pomorskim.
Obrachunkowej a następnie budżetu za rok 2012.
Kolejnym punktem obrad
podjęli uchwały w sprawie Przy udziale przedstawicie- było przygotowanie do serozpatrzenia i zatwierdzenia li PGK omówiony został zonu turystycznego oraz wysprawozdania finansowego nowy system gospodarowa- poczynku letniego dzieci i
Gminy Polanów wraz ze nia odpadami.
młodzieży. Sprawozdania w
sprawozdaniem z wyko- Burmistrz zapoznał też rad- tym temacie złożyli: Dyrek-

tor Polanowskiego Ośrodka
Kultury i Sportu, Kierownik
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty w Polanowie
Ponadto
radni
przyjęli uchwały wynikające ze
spraw bieżących gminy.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013r.
Do 15 lipca br. do każdego
właściciela nieruchomości
zamieszkałej i niezamieszkałej zostaną dostarczone
książeczki opłat z indywidualnymi numerami kont bankowych. Pierwszą opłatę dokonać należy do 31 lipca br.
Jednocześnie informujemy,
że Gmina Polanów podpisała
umowę z Przedsiębiorstwem
Gospodarki
Komunalnej
w Koszalinie na odbiór i
zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu
gminy Polanów w okresie
01.07.2013 – 31.12.2013.
Zgodnie z umową, PGK do
końca czerwca br., wyposaży
nieruchomości zamieszkałe
w pojemnik na odpady zmieszane i w trzy rodzaje wor-

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w POLANOWIE
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ul. Wolności 7
76-010 POLANÓW
tel./fax. 94 3188 385 e-mail: mgops-polanow@o2.pl

Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2012 poz.1548)
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina, iż:
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.
Warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego umieszczono
na stronie BIP M-GOPS Polanów.

ków (żółty – plastiki i puszki, niebieski - papier, biały
– szkło), wyposaży również
nieruchomości niezamieszkałe. Zasady segregacji zostały opisane w ulotce wyjaśniającej sposoby selekcji
odpadów komunalnych.
Pojemniki, które są na wyposażeniu danej nieruchomości
(wynikające z poprzednich
umów z PGK) pozostają
nadal do dyspozycji właścicieli nieruchomości, aż do
31.12.2013r. Każdy właściciel będzie zobligowany do
prowadzenia zbiórki odpadów (w zależności od deklaracji) zgodnie z przyjętymi
zasadami.
Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z poszczególnych miejscowości zostanie dostarczony

(r)

Polanów

Absolutoryjna sesja samorządu
Oprócz burmistrza Polanowa o bezpieczeństwie publicznym mówili w swoich
sprawozdaniach szefowie
Policji, Straży Miejskiej
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoją opinię wyraziła także Komisja Socjalna,
Rodziny i Zdrowia.
Radni wysłuchali też spra-

Absolutorium dla Burmistrza Polanowa, bezpieczeństwo publiczne na terenie
Miasta i Gminy Polanów,
stan dróg powiatowych na
terenie Gminy Polanów to
główne tematy XXX sesji
Rady Miejskiej w Polanowie.

nie pokryty ze środków Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
Realizacja projektu rozpocznie się w czerwcu, natomiast
zakończenie przewidziane
jest na koniec października. Uruchomienie pracowni
ceramiki planowane sest na
listopad.
(r)

INFORMACJA

„Cejrowski kontra Rudnik”

W Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy odbyło się
bardzo ciekawe spotkanie

3

Polanów

Nowa pracownia jeszcze w tym roku

Utworzenie pracowni ceramiki stało się możliwe dzięki pozyskaniu przez POKiS
dofinansowania zadań w ramach Programu/Priorytetu
(Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura domów
kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Pracownia będzie się mie-

www.polanow.pl

Żydowo

Polanów

W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu powstanie pracownia ceramiki.

Wydarzenia

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
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Termin składania wniosków:
od 28 czerwca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r.
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wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje
polegające na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013"

    

!

Miejsce składania wniosków:
Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, ul. O.D. Tynieckiego
2 76-150 Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji
papierowej oraz wersję elektroniczną. Wnioski należy składać osobiście - bezpośrednio w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursach:
1. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”,
• sektor gospodarczy i społeczny – 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100)
2. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
• sektor gospodarczy i społeczny – 509 610,61 zł (pięćset dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 61/100)
Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym:
• formularz wniosku o dofinansowanie,
• kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR,
• wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, które
dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści: www.dlgr.com.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści, O.D. Tynieckiego 2, 76 – 150 Darłowo, nr tel. 785 077 665, 94 307 03 31 oraz drogą
elektroniczną: dlgr@darlowo.pl
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Wydarzenia

www.polanow.pl
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Powiatanie lata nad Zalewem
�

������������������������������

��������� �� �������
������������������������������������������ !�� � �� �� �����"��#�����$�#��
��%&!����� �&�!"�� '(�#�����$�!�� "�#��)**(���$��"��$�� �"�
�� !����+
������������������������# ��� ������
���,-�.�������#������������/0#�!� �#��+���
�

ODPADY
PAPIEROWE I TEKTUROWE
Do niebieskich pojemników i worków na papier i tekturę

wrzucamy:

OPAKOWANIA ZE SZKŁA
Do białych pojemników i worków na szkło

wrzucamy::

tekturowe kartony,
ulotki, broszury, reklamy, książki,
zeszyty, papier zadrukowany,
koperty bez plastikowych „okienek”,
odpady opakowaniowe z papieru,np. kartoniki po
herbacie, torebki po cukrze, mące, ryżu itp., gazety,
magazyny ilustrowane, książki telefoniczne

szklane opakowania po kosmetykach,
szklane słoiki po majonezie, musztardzie itp. ,
szklane słoiczki po żywności dla małych dzieci,
szklane butelki po napojach, sokach, alkoholach itp. ,
szklane słoiki po przetworach owocowo-warzywnych.
Opakowania ze szkła wrzucamy bez zawartości,
bez pokrywek, kapsli, nakrętek, korków.

nie wrzucamy:

kartoników po sokach, mleku, maślankach itp.
, papieru tłustego, mokrego i zabrudzonego,
papieru ze spinaczami, zszywkami, elementami
plastikowymi lub metalowymi,
papieru samokopiującego lub do faksu,
papieru powlekanego folią plastikową,
aluminiową lub woskiem.

nie wrzucamy:

szklanek, kieliszków, szklanych misek, talerzy,
porcelany, naczyń kamionkowych, doniczek,
szkła okiennego, samochodowego, zbrojnego,
świetlówek, żarówek, kineskopów,
płytek ceramicznych, luster,
naczyń żaroodpornych,
opakowań po lekach.

ODPADY PROBLEMOWE

Polanów

przeterminowane leki,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków
do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne
odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje
do wywabiania plam i opakowania po nich,
zużyte baterie i akumulatory, zużyte kartridże i
tonery, przepracowane oleje.

ODPADY ORGANICZNE
Do przydomowych kompostowników lub worków

wrzucamy:

obierki warzyw i owoców, resztki
żywności, skorupki jaj, kartonowe pudełka
po jajkach, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty
cięte, skoszoną trawę, trociny, liście, chwasty, gałązki.

nie wrzucamy:

zepsutej, spleśniałeś żywności, skórek po cytrusach,
resztek ryb.

Metoda naliczania opłaty za
gospodarowanie odpadów

Termin płacenia pierwszej opłaty
za gospodarowanie odpadów

Miejsce zbiórki
odpadów problemowych

od liczby
mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość

31 lipca 2013r.
kolejna do 15. dnia
każdego miesiąca,
na podstawie książeczki opłat bez
wezwań

Punkt selektywnej
zbiórki odpadów
komunalnych
ZUK ul. Stawna 2,
76-010 Polanów

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE I OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
Do żółtych pojemników i worków na tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
(typu tetra pak):

wrzucamy:
foliowe woreczki i torebki,
koszyczki po owocach,
puszki po napojach i konserwach, plastikowe opakowania po płynach do mycia,
butelki typu PET, np. po,sokach, wodzie mineralnej,
kartoniki po mleku, sokach, napojach,
plastikowe kubeczki po serkach, jogurtach, itp.

nie wrzucamy:
opakowań po olejach jadalnych i silnikowych,
opakowań po płynach przeciw zamarzaniu,
styropianu, tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu
RTV I AGD,
opakowań po lekach,
pampersów.
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Tłumy mieszkańców Polanowa witały lato nad zalewem. Coroczna impreza,
organizowana przez POKiS
stała się już tradycją grodu
nad Grabową. Zaczęła się
rano zawodami wędkarskimi, turniejem szachowym,
oraz sprzątaniem rzeki Grabowej. Później też nie zabrakło atrakcji: po konkursie
na najpiękniejszy wianek,
były pokazy sztuki cyrkowej, koncert zespołów „Cała
Góra Barwinków” i „Naaman”, a na zakończenie
zabawa do „białego rana”
przy muzyce duetu „Sylwia
i Wiesław”.

� ����0/�%*!�����'�
� ����0/�%�+# !�'
� "��"����(�! �����2�
.�����.����������$�#������������������ ��/�#�7�$ � �
8 �2���� ���������!����������� � ��*54
9��������"�2�������2�: :" �"����(�!���� �������#�(���$�#" (�! �����2�
3����$�� ��� ���#��#�� �" (�" �/$��"�� �"��"0#"������ !!�(������/�" (�$�������"(�
� ���:" (���/;$" (��+!�$�������!���(�����2��� ���� ����;��(�� #�� ���

6�������� /��+�#��:�<� �� ���2���$�#�=
�������� ���������������� ���� ������� �������������� ����� �
������� ���� ���� ������ ������������

��

Krąg

Otwarcie placu zabaw
i Wędkarski Dzień Dziecka

Z butelek typu PET odkręcamy zakrętki, a same butelki
zgniatamy!
Kartoniki po mleku, sokach oraz puszki metalowe zgniatamy.

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE:
odpady
wielogabarytowe,
w tym meble;
zużyte opony.

Forma zbiórki odpadów
wielkogabarytowych

30 listopada
2013 r.

Wiele atrakcji czekało na
najmłodszych, którzy w sobotę uczestniczyli w imprezie
z okazji Dnia Dziecka w
Krągu.
Najpierw dokonano oficjalnego
otwarcia nowego placu zabaw
i mini boiska. W uroczystości
udział wzięli Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, Piotr
Górniak, zastępca burmistrza,
Jan Walkowiak, prezes zarządu
koła PZW Sławno oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Krą-
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gu. Poświęcenia nowych obiektów dokonał proboszcz Parafii
Ostrowiec ks. Mariusz Żołądkowicz. Następnie wszyscy
uczestnicy imprezy przystąpili
do zabaw, które trwały całe popołudnie. Swój dzień świętowało 83 dzieci z Buszyna, Krągu i
Sławna. Każdy otrzymał paczkę z niespodziankami w postaci
napojów, słodyczy, przyborów
piśmiennych i innych drobnych upominków. Dzieci brały
udział w licznych konkursach,
zabawach i grach sportowych,

m.in.: łowienie rybek w basenie, rzut przynętą wędkarską do
celu, bieg w workach i inne. W
międzyczasie rozegrano także
mini turniej piłki nożnej. Każde
dziecko, biorące udział w konkursach, otrzymywało nagrody
i upominki, co było możliwe
dzięki zaangażowaniu licznych
sponsorów, którym należą się
ogromne podziękowania. Organizatorami, tej niezwykle udanej, imprezy byli Koło PZW
Sławno (O. Słupsk) oraz Rada
Sołecka miejscowości Krąg. (r)
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Bukowo

Dzień patrona szkoły Wycieczka do Darłówka

Chcąc przybliżyć w sposób
szczególny postać niezwykłego Polaka - Karola Wojtyły, ukazać jego twórczość
literacką, piękno i mądrość
zawartą w jego utworach,
od czterech lat jest realizowany projekt pt.: „DZIEŃ
PATRONA” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Żydowie. Jest to uroczystość cykliczna, która
odbywa się w maju lub w
czerwcu i przygotowywana
jest przez uczniów pod kierunkiem opiekunów dwóch
współpracujących ze sobą
szkół - Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żydowie i Szkoły Podstawowej w
Drzewianach.
„IV Dzień Patrona”, który

odbył się dnia 11.06.2013 r.
swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: władze samorządowe, księża,
dyrektorzy szkół i instytucji
lokalnych oraz społeczność
szkolna wraz z rodzicami.
Inspiracją do podjęcia takiego działania była myśl
o zachowaniu pamięci o
„wielkim papieżu” - Polaku
w sercach i umysłach młodego pokolenia, jak również
osobisty szacunek i podziw
dotyczący osoby Jana Pawła
II oraz jego niesamowitego
i „świętego” pontyfikatu.
Pamięć o błogosławionym
Janie Pawle II, którego
beatyfikacja dokonała się
1 maja 2011 r. jest wciąż
żywa. Jego niezwykłe słowa:

„Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!...
Tej ziemi!", na zawsze pozostaną w naszych sercach.
Niezwykłą jedność między
wykonawcami programu a
zgromadzonymi na uroczystości osobami można było
zauważyć podczas prezentacji utworów poetyckich.
Wymownej treści wiersze
otrzymały piękną oprawę
muzyczną, którą stanowiły
wzruszające
kompozycje
światowej klasy kompozytorów.
W bieżącym roku realizacji
„IV Dnia Patrona” wszyscy uczestnicy uroczystości
mieli możliwość wysłuchania programu artystycznego,
noszącego znamienity tytuł
,,JAN PAWEŁ II - CZŁOWIEK MIŁOŚCI I PRZEBACZENIA”.
Tematem
prezentowanych
wierszy,
autorstwa Karola Wojtyły
był człowiek poszukujący Boga - jego radość życia, smutki, nieszczęścia,
upadki, rozterki, poniżenia
i wreszcie zwycięstwa, aż
do spotkania z Chrystusem,
które dodaje siły, czyni życie radosnym. Recytowane
utwory poetyckie prezentowane wraz z utworami
muzycznymi
wzbudzały
wielkie zainteresowanie i
zachwyt wszystkich zebranych. Ostatnim punktem zaprezentowanego programu
była projekcja dokumentalnego filmu przedstawiającego kulisy zamachu na Jana
Pawła II z 13.05.1981 r..
Organizatorzy:
Paweł Jarociński
Maria Mokrzycka-Karepin

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

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
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

Błękitne morze, piaszczysta plaża, słońce i szum
fal towarzyszyły uczniom
Szkoły Podstawowej w
Bukowie, którzy 17 czerwca 2013 r.
wybrali się na basen do
Darłówka. Jak co roku

część uczniów wyjechała nia czasu spacerując brzena wycieczkę w nagrodę za giem morza i kąpiąc się w
całoroczny trud i poświę- ciepłych basenach. Dzieci
cenie swojego czasu na były zachwycone przepiękrzecz sprzedaży piątkowego nymi nadmorskimi widokawydania "Głosu Koszaliń- mi i wodnymi zabawami w
skiego". Pięćdziesięcioro basenie.
Renata Ciubak-Obiała
uczniów z klas I-VI miało
możliwość miłego spędze-

Polanów

nej scenografii. Oprócz dialogów były wyliczanki i piosenki ilustrowane ruchem.
W zabawach tych czynnie
uczestniczyły
wszystkie
przedszkolaki i żywo reagowały na akcję toczącą się na
scenie. Młodzi aktorzy barUczniowie przedstawili baj- dzo wczuli się w swoje role
kę w sposób żartobliwy, na i zostali nagrodzeni ogromtle własnoręcznie wykona- nymi brawami i słodyczami.

Każda z pań ze wzruszeniem
szukała wzrokiem swoich
dawnych wychowanków.
Dziękujemy koleżankom ze
Szkoły Podstawowej w Polanowie za dotychczasową
współpracę. Cieszymy się,
że nasi absolwenci odwiedzają przedszkole.

Wyróżniony
Trzymaj Formę Zaprogramowana Otyłość przez
Senat RP

W ramach projektu
"Trzymaj formę" w Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie odbyła się
projekcja filmu pt. "Zaprogramowana otyłość?"

krajach,
prowadzących
przeciętny tryb życia. Okazuje się, że niektóre substancje chemiczne (obesogeny)
powszechnie stosowane potęgują działanie czynników
powodujących tycie, takich
Uczniowie dowiedzieli się jak zła dieta, brak ruchu.
z dokumentu jakiego trudu Uczniowie otrzymali do
podejmują się naukowcy na uzupełnienia zadania, mięcałym świecie, aby wykryć dzy innymi obliczenie swoprzyczyny otyłości wystę- jego BMI – współczynnika
pującej u ludzi w różnym masy ciała.
wieku, żyjących w różnych

Rysuję sam,
bo talent mam

Uczniowie klasy III e gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie wzięli w
nim udział w listopadzie 2012r.
Za zaangażowanie i pomysłowość w wykonaniu zadań
szkoła została wyróżniona
spośród innych gimnazjów w
województwie zachodniopomorskim na Wojewódzkiej
Konferencji Podsumowującej
w Kołobrzegu 20.02.2013r.
Głównym celem Przedsięwzięcia było wzbogacenie
wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie kreatywnego
i nowoczesnego realizowania
podstaw programowych oraz
wychowania proekologicznego. Finalnym adresatem byli
uczniowie, którzy za kilka lat
staną się największymi konsumentami energii. Powinni oni
być uczeni tego, dlaczego i
jak należy oszczędzać energię

kietowego na temat „Programowych i organizacyjnych
uwarunkowań
działalności
szkoły na rzecz kształtowania podstaw racjonalnego gospodarowania energią” przeprowadzonego w trakcie
Przedsięwzięcia. Pełna wersja
raportu z badania umieszczona
jest na stronie www.edueko.pl
Prezentację przedstawił prof.
dr hab. Krzysztof Wielecki z
Uniwersytetu Warszawskiego.
Pod jego kierunkiem odbyła
się również dyskusja panelowa, w której głos zabrał
m.in. pan Marian Osiński i dr
Agnieszka Dołhańczuk – Śródka (Uniwersytet Opolski).
Uczestnicy Konferencji wysłuchali też wykładu prof. dr
hab. inż. Andrzeja Gawdzika – Przewodniczącego Rady
Programowej na temat „Czego oraz dlaczego warto uczyć
i wpajać dzieciom i młodzieży

zasady racjonalnego gospodarowania energią, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”.
Pod jego kierunkiem odbyła
się dyskusja panelowa w której głos zabrał przedstawiciel
energetyki oraz dyrektor Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie – pan
Janusz Kamiński.
Podsumowania z przyjęciem
rekomendacji dokonali członkowie Rady Programowej
Przedsięwzięcia: pan Janusz
Kamiński i pan Ryszard Tytko
(Zespół Szkół Elektrycznych
nr1 w Krakowie).
Realizacja Przedsięwzięcia
możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW. Konferencję uświetniły różnorodne wystawy prac
uczniów.
Emilia Pyżuk

Zapraszamy absolwentów Liceum Ogółnokształcącego
oraz Liceum Profilowanego na uroczyste wręczenie
świadectw maturalnych, które odbędzie się 28.06.2013
r. o godz. 13:00 w budynku ZSP w Polanowie.

Polanów
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Spotkanie
z Jerzym Żelaznym 2013

11 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie odbyło się
spotkanie z p. Jerzym Żelaznym - naszym polanowskim pisarzem, autorem
wielu książek, felietonów,
reportaży. Uczestniczyli w
nim uczniowie klas 3 B i 2
E. Opowieści zaproszonego
gościa były podszyte humorem, jak to zwykle bywa
na imprezach z udziałem p.
Jerzego Żelaznego. Utwory
tego prozaika, pisane ży-

wym językiem, przedstawiają wiele zdarzeń, które
są zainspirowane życiem
mieszkańców
Polanowa.
Jednakże w jego książkach
uległy daleko idącym przekształceniom. Z wielkim
zainteresowaniem słuchano
ciekawych opowieści literata. Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze.
Uczniowie
mieli
do
pana
Jerzego
Żelaznego bardzo dużo pytań.
Na zakończenie wizyty gość

wręczył autorom najciekawszych z nich swoje książki: "Ucieczka na kogucie"
i najnowszą „Fatałaszki” .
Spotkanie z panem Jerzym
Żelaznym odbyło się przy
współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Polanowie. Organizatorami
wizyty były: p. Daniela Bukowska i p. Mirosława Pusz.
Uczniowie dziękują panu
Żelaznemu za tak ciekawe i
pełne humoru dywagacje o
swoim życiu i literaturze.

Przedszkolaki mistrzami

Jadwiga Nowosad

Po zdobyciu pierwszego
miejsca w „Powiatowym
Turnieju Przedszkolaka”
w Bobolicach, 7 czerwca
pojechaliśmy na zawody sportowe pod hasłem
„Zostań Mistrzem” do
Szczecinka.

„Szkoła z energią” – podsumowanie
oraz jak korzystać z wszystkich możliwości, jakie daje
nam racjonalne gospodarowanie energią.
Dnia 07.06.2013r. w Warszawie odbyła się Krajowa
Konferencja Podsumowująca
Przedsięwzięcie.
Kierownik Przedsięwzięcia
pan Antonii Dragan przedstawił raport z realizacji i efektów Przedsięwzięcia. Jednym
z nich jest działanie vortalu
edueko.pl z biblioteką scenariuszy lekcji.
Na Konferencji wystąpili
przedstawiciele Patronów Honorowych i Merytorycznych
Przedsięwzięcia, między innymi:
Wiceminister Edukacji Narodowej
Generalny Sekretarz Związku
Powiatów Polskich
Przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska
Przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki
W dalszej części Konferencji
odbył się wykład i prezentacja wniosków z badania an-

Jakub Robakiewicz, uczeń
klasy V Szkoły Podstawowej w Polanowie, zwyciężył
w kategorii: prace literackie, w organizowanym przez
Senat RP i Parlamentarny
Zespół ds. Dzieci konkursie „Jakie są moje korzenie”.
Konkurs odbywał się w kategoriach plastycznej i literackiej i adresowany był do
dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej. Kapituła Konkursu wyróżniła 50 prac z całej
Polski. Oprócz Jakuba, wśród
laureatów konkursu z naszego
terenu jest Wiktoria Janta-Lipińska z Przedszkola w Malechowie – najmłodsza uczestniczka konkursu. Opiekunką
jest pani Magdalena Krawczuk. Laureatem w kategorii
szkoły podstawowe kl.1-3 został Adam Majbroda ze szkoły
podstawowej w Postominie opiekun Ewa KulczakLeśniewska.

www.polanow.pl
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Krajowe Stowarzyszenie
Pomocy Szkole zorganizowało Przedsięwzięcie
„Szkoła ucząca racjonalnego
gospodarowania energią”.
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Angielski kapturek
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Polanowie pod
kierunkiem Pani Marzeny
Ziemiańskiej przygotowały przedstawienie o
Czerwonym Kapturku w
języku angielskim.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2013

Cieszymy się z sukcesu jaki odniosły nasze
przedszkolaki w XI
Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym ,,EUROPA
NASZYM WSPÓLNYM
DOMEM”.
Organizatorem
konkursu
była Szkoła Podstawowa nr
4 w Koszalinie pod honorowym patronatem Komisji
Europejskiej w Polsce, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta
Miasta Koszalina.
Dzieci wykonywały pracę
dowolną techniką i miały do
wyboru III kategorie.
I miejsce zdobyła Kornelia
Malepsza, II miejsce Wiktoria Marciniak i Julia Piąstka, a III miejsce Aleksandra
Treder i Jakub Drobiński.
Były także dwa wyróżnienia
dla Zofii Robakiewicz i Andżeliki Krysiak.

Julia Sawicka otrzymała nagrodę specjalną i jej praca,
spośród 700 nadesłanych
prac została wybrana na
logo tego konkursu.
Przedszkolaki miały możliwość wykazania się swoimi
indywidualnymi
zainteresowaniami i zdolnościami,
a także pogłębiły wiedzę
na temat narodów europejskich.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się dnia 24 maja
2013 rokuw Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie.
Zwycięzcom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
Dziękujemy również Rodzicom oraz wychowawczyniom grupy ,,Sarenek”
i ,,Jeżyków” za wsparcie
i przygotowanie dzieci do
konkursu.
Jadwiga Nowosad

Zawody są pod honorowym
patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe
Pomerania
Szczecinek, współorganizatorem był Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Szczecinie.
W konkursach sportowych
wzięło udział sześć najlepszych drużyn. Po rozgrzewce prowadzący imprezę,
przywitał wszystkie ekipy.
Pierwsza konkurencja to
„Bieg do Rio de Janeiro”.
Mogły biec tylko te dzieci,
które nie należały do drużyny. Nas reprezentował
Kamil Krzymiński, który
przybiegł do mety czwarty.
Konkurencje drużynowe, w
których startowaliśmy to:
Bieg slalomem z rakietką i
woreczkiem, Przenoszenie
dużej piłki w parach (sztafe-

Nasi sportowcy bardzo się
ta - podział na dziewczynki płotkami z ringo w dłoni.
i chłopców), Toczenie dużej Po zawodach ogłoszono wy- starali, sprytnie pokonywali
piłki, Sztafetowy bieg wa- niki. Pingwinki zajęły piąte wszystkie przeszkody, rahadłowy (chłopcy po jed- miejsce. Nastąpiła uroczysta dzili sobie w konkursach
nej stronie, dziewczynki po dekoracja, wszystkie druży- z różnymi przyborami, jeddrugiej), Bieg slalomem z ny otrzymały pamiątkowe nakże poziom był bardzo
„kapeluszem” na głowie, Tor medale oraz piękne pucha- wysoki.
przeszkód: skoki przez trzy ry. Każdy zawodnik chciał
Anna Bosak i Beata Parszczyńska
płotki, przejście przez hu- potrzymać to wyjątkowe
la-hop, przebiegnięcie pod trofeum.
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Bukowo

Z podwórka na stadion

W Bobolicach na boisku OSW/
Olimpia odbył się powiatowy
XIII Turniej Piłki Nożnej „Z
podwórka na stadion o puchar
Tymbarku”.
Gminę Polanów w tym roku
reprezentowała drużyna chłopców i dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Bukowie, przy
współudziale trzech zawodników ze Szkoły Podstawowej
w Żydowie. W rozgrywkach
uczestniczyło 8 drużyn z następujących gmin: Bobolice, Ma-

Świerczyna

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2013

Nordic Walking

Dbając o Posturę,
Poznaję Naturę

nowo, Mielno, Polanów, Sia- chłopców z Mielna i drużyna
nów i Świeszyno.
dziewcząt z Bobolic.
Drużyna dziewcząt rozegrała Drużyny ze Szkoły Podstawomecz z rówieśnikami z klubu wej w Bukowie miały okazję
sportowego z Bobolic, nato- zareprezentować nowe stroje
miast drużyna chłopców wy- sportowe z nadrukiem szkoły,
losowała na swoich przeciw- które zostały specjalnie zakuników sportowców z Bobolic i pione z funduszy Komitetu RoManowa. Trzeba przyznać, że dzicielskiego.
uczniowie trenujący w klubach Słoneczna pogoda sprzyjała Już po raz drugi Nadleśnicsportowych
reprezentowali sportowym zmaganiom mło- two Polanów zorganizowawysoki poziom swoich umie- dych zawodników, którzy eks- ło MARSZ NORDIC WALjętności. Ostatecznie powiato- cytowali się rozgrywkami pił- KING pod hasłem "Dbając
o posturę, poznaję naturę”.
wy XIII Turniej Piłki Nożnej karskimi.
w Bobolicach wygrała drużyna
Renata Ciubak - Obiała

W tym roku Zespół Szkół Publicznych w Polanowie postanowił dołączyć do tej imprezy
i w sobotę 8 czerwca 2013 r.
zebrała się 16-oosobowa grupa oraz opiekunowie: p. Jola
Behrendt i p. Edyta Knitter.
Jeszcze przed marszem panie
instruktorki Magda Radko i
Kamila Michalonek udzieliły
instruktażu co do prawidłoobuwia sportowego, pokrycie udzielona dotacja została wy- cji nienależnie wykorzystanej wego chodzenia z kijkami.
usług księgowych, trenerskich, datkowana niewłaściwie przez wraz z odsetkami naliczonymi Pan Bronisław Maszke, miejtransport dzieci na mecze oraz Klub, rozumie się przez to jak dla zaległości podatko- scowy leśniczy opowiedział
na treningi i obsługę medyczną. pokrycie kosztów, których nie wych.
nam o Elektrowni SzczytoGmina przekazała na ten cel obejmowały zawarte umowy Przypomina się wszystkim wo-Pompowej w Żydowie.
łącznie dotacje w wysokości 10 dotacji (pranie odzieży spor- organizacjom pozarządowym, Następnie wszyscy zebrali
tys. zł.
towej, wizytówki, farby itp.) które korzystają z dotacji się na placu, na którym paGraf Świerczyna nie dotrzy- Ponadto część wydatków tj. udzielonych z budżetu gminy nie poprowadziły rozgrzewkę.
mał zapisów umownych i nie usługi księgowe (za czerwiec Polanów, że w pokoju nr 18 ZSP w Polanowie jako pierwszy
rozliczył się z dotacji do koń- 2012r.) oraz odprowadzone po- UM możliwe jest konsultowa- wyruszył z punktu edukacyjneca stycznia 2013r. Został więc datki (za okresy 09 - 12.2012) nie wszystkich wątpliwości w go „Winniczek” w Żydowie,
wezwany pisemnie do złożenia zostały uregulowane dopiero wydatkowaniu dotacji - celem tworząc wyróżniającą się grusprawozdań wraz z okazaniem między lutym a marcem 2013r. uniknięcia nieprawidłowości pę reprezentującą gimnazjum.
się oryginałami dokumentów Takie wydatkowanie środkami w wykorzystaniu środków puSzachy
poświadczającymi wykonanie publicznymi uważa się za nie blicznych.
Marta Siwiecka
zadań. W trakcie weryfikacji zgodne z prawem, a więc KS
rachunków, faktur, pokwito- Graf Świerczyna będzie zobliwań itp. gmina stwierdziła, że gowany do zwrotu części dota-

Co z dotacją?
Gmina Polanów zleca na
podstawie umów dotacji realizacje zadań publicznych
sektorowi pozarządowemu,
wszelkie działania podejmowane są uprzednio ogłoszonym przez gminę konkursem
ofert.
W ramach, którego w 2012r. jeden z klubów sportowych (KS
Graf Świerczyna) złożył oferty na zadania publiczne skierowane do dzieci i młodzieży
dot. piłki nożnej. Szczegółowo
i konkretnie określił zakres
rzeczowo – finansowy zadań, obejmujący m.in. zakup

Towarzyskie Rozgrywki
Szachowe

Tenis Stołowy

Ewelina Szymoniak
i Mateusz Ryk Mistrzami Szkoły 2013

30 zawodników - 24 chłop- Zawody, w hali widowiców i 6 dziewcząt wzięło skowo-sportowej przy ZSP
udział w Mistrzostwach w Polanowie, rozegrano w
Zespołu Szkół Publicznych dwóch kategoriach: chłopw Tenisie Stołowym.
ców i dziewcząt.
Roz-

Na trasie były trzy postoje, na których można było
odpocząć. Pracownicy Nadleśnictwa serwowali uczestnikom
chłodne
napoje.
Trasa przebiegała leśnymi
ścieżkami obrazując walory i
piękno krajobrazu okolic Żydowa. Pokonany dystans to
ponad 6 km. Łącznie w marszu
wzięło udział 115 uczestników.
Na zakończenie rajdu było
ognisko z pieczeniem kiełbasek,
zupka grochowa oraz napoje.
Pod koniec imprezy pani Iwona
Kujawska, pracownik Nadleśnictwa, podsumowała marsz
z kijkami i nastąpiło losowanie
nagród dla uczestników. Należy
podkreślić, że wszyscy otrzymali nagrody, słowem cała wycieczka bardzo się udała i wszyscy byli w pełni zadowoleni.

grywki odbyły się systemem pucharowym, czyli
po losowaniu w kolejnych
etapach przechodzili dalej
zawodnicy , którzy wygrali 2 sety po 11 punktów.
I tak do półfinału dziewcząt
dotarły: Michalina Imielska
(3 A), Ewelina Szymoniak (2
A) i Paula Parszczyńska (3 B).
Mistrzynią Szkoły ZSP została Ewelina Szymoniak
pokonując w finale Paulę
Parszczyńską 2:0, III miejsce
zajęła Michalina Imielska.
Natomiast w półfinale chłopców spotkali się: Oskar Grabowski (2 E) z Mateuszem
Ryk (2 LO), Sylwek Maj-

chrzak (3 E) z Damianem
Wólczyńskim (1 D). Finał
rozegrał się pomiędzy Mateuszem a Sylwkiem. Gra
była bardzo emocjonująca,
szanse wyrównane, ale jednak Mateusz Ryk okazał się
najlepszym zawodnikiem, a
tym samym Mistrzem ZSP.
II miejsce zajął Sylwek Majchrzak, a na III miejscu uplasował się Oskar Grabowski.
Gratulujemy wszystkim zaciętej walki. (r)

Klub Szachowy- działający szachowe na świeżym poprzy ZSP w Polanowie zapra- wietrzu będzie częścią „Sosza na towarzyskie rozgrywki bótki”. Dla graczy drobne
szachowe z okazji rozpoczę- upominki, dla najlepszego
cia lata - nad Zalewem Pola- gracza statuetka ufundowana
nowskim w piątek 21 czerw- przez Burmistrza Polanowa.
ca od godz. 16:00. Spotkanie Serdecznie zapraszamy.

Piłka Nożna

Gryf 9 w V lidze

Wysokim zwycięstwem (5:0)
nad wyżej notowanym Wybrzeżem Biesiekierz zakończyli
rozgrywki V ligi piłkarze Gryfa
Polanów.
Nasi zawodnicy w 30 meczach
sezonu 2012/2013 zdobyli 38
punktów oraz strzelili 43 bramki tracąc 45.
W ostatnim meczu sezonu Gryf
zagrał w składzie: Dawid Koz-

dra - Grzegorz Gabriel (zmiana
75” Jakub Ratkowski), Kamil
Popowicz (zmiana 70” Wojciech Fąfara), Paweł Ostrowski,
Przemysław Skoczylas - Grzegorz Purcel, Paweł Wilusz, Tomasz Wojnarowski
(zmiana 45” Sebastian Gryciuk),
Dawid Skoczylas (zmiana
65” Mateusz Ryk), Bartłomiej
Urbański - Maciej Szaniawski.
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