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Bukowo
Buszyno
Cetuń
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Dadzewo
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Wietrzno
Żydowo

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Początek roku to czas podsumowań. Od wielu już lat, Burmistrz Polanowa zaprasza na spotkanie podczas, którego nagradzane są osoby, które miały największy wpływ na
rozwój Polanowa. W tym roku, Gryfami nagrodzono 4 osoby. Tyle samo otrzymało wyróżnienia. Stoją od lewej: Józef Wilk, przewodniczący Rady Miejskiej w Polanowie;
Józef Paluszek, Ksiądz Proboszcz Jan Sosnowski, Iwona Szymańska, Monika Krok, sołtys Elżbieta Pawłowska, Helena i Krzysztof Wolny, Tomasz Stryczek z Nadleśnictwa
Manowo, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Poniżej: Sławomir Wruszczak (SP Polanów), Marcin Grzybowski i Zbigniew Sekuła z Nadleśnictwa Polanów. Czytaj str 3
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Noworoczne Spotkanie Samorządowe

Orszak Trzech Króli

Spotkanie zainaugurował chór Bel Canto
Zgodnie z tradycją polanowscy samorządowcy (i nie tylko) spotkali się, aby podsumować miniony rok. Do sali
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa wręcza
Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, mieszkańców zaprosił Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Spotkanie
było okazją do pokazania osiągnięć samorządu w roku ubiegłym (przedstawił je burmistrz podczas specjalnej pre- statuetkę Gryfa - Józefowi Paluszek.
zentacji) oraz do wręczenia statuetek Gryfa Ziemi Polanowskiej, które są przyznawane za szeroko pojmowaną działalność na rzecz Miasta i Gminy Polanów. Otrzymali je:

W Polanowie po raz trzeci
wyruszył Orszak Trzech
Króli na Świętą Górę
Polanowską.

Polanowa i okolic powitali
Mędrców na rynku miejskim, po czym nastąpił uroczysty przemarsz. Przed
urzędem miejskim Trzech
Orszak rozpoczął się uro- Króli powitali samorządowczystą mszą świętą. Licznie cy Polanowa, a przy św.
zgromadzeni mieszkańcy Ottonie odbyła się symbo-

Polanów

„Mierzymy wysoko”

Pod takim przebiegał 24.
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze przeznaczone
zostaną na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów
pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt
medyczny wydając blisko 650
mln zł zebranych w corocznych
Finałach. Sukces Orkiestry jest
sukcesem wszystkich, którzy
chcą pomagać przekazując datki zarówno w dniu zbiórki jak i
w trakcie całorocznej działalności Fundacji WOŚP.
W tym roku, w gminie Polanów Orkiestra grała przez dwa
dni.
W sobotę, hali sportowej
tradycyjnie rozegrano Turniej
Piłki Siatkowej Jednostek OSP
Powiatu Koszalińskiego. O Puchar Przewodniczącego Rady

liczna walka dobra ze złem.
Mimo uporczywego mrozu,
uczestnicy orszaku dotarli
na Świętą Górę. Zwieńczeniem orszaku był pokłon
Trzech Króli, a na każdego
uczestnika czekała ciepła
grochówka oraz herbata.

Józef Paluszek
GRYF Ziemi
Polanowskiej
w kategorii promocja
Gminy Polanów

Serdecznie
zapraszamy
na IV Orszak Trzech Króli. Dziękujemy wszystkim,
dzięki którym wspólnie mogliśmy przeżywać radość
święta w barwnym orszaku
pod przewodnictwem Mędrców ze Wschodu.

Polanów

Kulinarne spotkanie seniorów

Powiatu walczyło 7 drużyn Wielka i Sowinko .
OSP: Biesiekierz, Sierakowo, Nasi rekordziści:
Będzino, Nacław, 2 drużyny z Dominika Litwin (świetlica W polanowskiej biblioPolanowa oraz reprezentacja Kościernica) – 953,50 zł
tece z naszymi senioraPSP z Koszalina. Zdobywcami Sandra Roman (ZSP Polanów) mi spotkała się Anna
pucharów zostało OSP Będzino – 755,61 zł
Balcerzak mieszkanka
przed OSP Biesiekierz i dru- Miłosz Kawalec (ZSP PolaBrzeźna Szlacheckiego
żyną PSP Koszalin. W czasie nów) – 598,52 zł
(Kaszuby).
Turnieju prowadzono licytację Dziękujemy wszystkim wolongadżetów na rzecz WOŚP, ze- tariuszom, którzy chętnie i bez- Polanów
brano kwotę 1 170,00 zł. Jak interesownie zaangażowali się
co roku nie zawiedli wolonta- w akcję WOŚP, ofiarodawcom
riusze.
za przekazanie przedmiotów
Od 1 stycznia 2016 r. na teW niedzielę 50 osób wy- na licytację oraz wszystkim
renie powiatu koszalińskieszło na ulice Polanowa i oko- mieszkańcom gmIny Polanów
go działają punkty darmolicznych miejscowości, aby za hojność i wielkie serce.
wej pomocy prawnej.
kwestować dobrowolne wpłaDzięki porozumieniu Powiaty do puszek. W wolontariat Szczególne podziękowania kietu Koszalińskiego z Gminą
zaangażowała się młodzież z rujemy do pani Haliny Wołk,
Polanów, darmowa pomoc
ZSP w Polanowie (3.569,71), która w ten mroźny, zimowy
prawna świadczona jest w
szkół podstawowych w Ży- dzień wspierała wolontariuszy
Bibliotece Publicznej Miadowie (1.522,54) i Bukowie ciepłą herbatą i słodkościami.
sta i Gminy w Polanowie
(2.091,93) oraz wychowankoDzięki Wam wszystkim uda(we wtorki i piątki w godz.
wie świetlic (5.615.86) z miej- ło się pobić kolejny rekord, w
8-12.)
scowości: Bożenice, Chocimi- tym roku zebraliśmy kwotę 13
Bezpłatne porady prawne,
no, Garbno, Gołogóra , Jacinki, 970,04 zł.
już od 2015 r. funkcjonują w
Kościernica, Krytno, Karsina, Do zobaczenia za rok. Siema!!!
Na podstawie materiałów POKiS
Gminie Polanów.
Nacław, Rekowo, Rzeczyca

Pani Anna napisała niezwykłą książkę kucharską
„Potrawy stare i współczesne na każdą okazję”, w
której zebrała wszystkie
stworzone przez siebie

Darmowa pomoc prawna

Radca prawny dyżuruje raz
w miesiącu, w godz. 10.0012.00, a zainteresowane
osoby mogą zapisać się na
listę w Urzędzie Miejskim w
Polanowie pod nr tel.
94 348 03 56.
Bezpłatne porady prawne
w Urzędzie Miejskim w Polanowie są kontynuowane
zwłaszcza, że ustawowa
nieodpłatna pomoc prawna
realizowana przez powiaty
przysługuje określonej grupie osób.

przepisy kuchni kaszubskiej i myśliwskiej.
Przepisy zawarte w książce są sprawdzone, łatwe
do wykonania i dostosowane do współczesnych
realiów.
Licznie zebrani seniorzy
bardzo chętnie zadawali pytania, na które Pani
Anna udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
Spotkanie umiliła degustacja
przepysznych
ciast, które upiekła autorka książki. W spotkaniu uczestniczył także
Dariusz Kalinowski, wicestarosta
koszaliński
- mieszkaniec Polanowa.
Po spotkaniu można było
kupić książkę z autografem autorki.
(bpp)

za szczególne osiągnięcia
w hodowli bydła mięsnego
oraz promocję potencjału rolniczego gminy Polanów na
szczeblu krajowym i zdobycie tytułów Hodowcy Bydła
Mięsnego w ogólnopolskich
konkursach i wystawach
Pan Józef Paluszek od 30 lat
prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne w Komorowie w
gminie Polanów, o powierzchni 421 ha w zakresie ekologicznej produkcji roślinnej i
zwierzęcej specjalizujące się
w hodowli bydła mięsnego.
Jego osiągnięcia w hodowli
bydła mięsnego zostały uhonorowane zdobyciem ogólnopolskich tytułów Hodowcy
Bydła Mięsnego. Pan Józef
Paluszek od wielu lat jest zaangażowany w rozwój obszarów wiejskich, w tym rozwój
rolnictwa i otoczenia agrobiznesu. Jako samorządowiec
w latach 1994-1998r. pełnił
urząd Burmistrza Polanowa, a
w kolejnej 4-letniej kadencji
był wicestarostą Powiatu Koszalińskiego. Mając wpływ
na funkcjonowanie i organizację otoczenia rolnictwa w
gminie i powiecie, kierował
się zawsze odpowiedzialnością za trwały rozwój obszarów wiejskich nieustannie
propagując potencjał rolniczy
Gminy Polanów.

Ksiądz Proboszcz
Jan Sosnowski
GRYF Ziemi
Polanowskiej
w kategorii promocja
dziedzictwa kulturowego
gminy Polanów

Za aktywność w integrowaniu lokalnej społeczności i
wszechstronne działania oraz
inicjatywę na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i
promocję gminy Polanów
Ksiądz Proboszcz Jan Sosnowski od wielu lat aktywnie podejmuje działania na
rzecz lokalnej społeczności.
Jest inicjatorem renowacji XV
wiecznego gotyckiego kościoła p.w. Niepokalanego Serca
NMP w Komorowie. Aktywnie zabiega o pozyskiwanie

środków na ten cel poprzez
zapoczątkowanie organizacji
imprezy integracyjnej pn. Historyczna Biesiada Komorowska w ramach przynależności
do szlaku św. Jakuba. Podejmowane działania wpisują
się w promocję dziedzictwa
kulturowego gminy Polanów
integrując przy tym lokalną
społeczność do działań nacechowanych stałą troską o ocalenie zabytkowych obiektów
sakralnych.

Iwona i Krzysztof
Szymańscy
Usługowy Zakład
Stolarski w Polanowie
GRYF Ziemi
Polanowskiej
w kategorii
przedsiębiorstwo

Za aktywność na rzecz rozwoju potencjału społecznogospodarczego i pozytywne
kształtowanie wizerunku gospodarczego miasta i gminy
Polanów Usługowy Zakład
Stolarski Iwony i Krzysztofa
Szymańskich prowadzi działalność od 2000r. Oferuje
produkcję schodów i akcesorii w szerokiej gamie kolorów,
kształtów oraz rozmiarów.
Zakład usługowy wykonuje
schody z dęba, jesiona, buka,
sosny oraz z drzew egzotycznych. Dzięki gospodarczemu
wykorzystaniu
potencjału
drzewnego gminy Polanów
z powodzeniem zdobywa rynek krajowy jak i zagraniczny.
Działalność usługowa
trwale wpisała się w krajobraz
gospodarczy miasta i gminy
zapewniając niezmiernie ważne z punktu widzenia gminy i
powiatu miejsca pracy. Działalność Usługowa Zakładu
Stolarskiego nie tylko kreuje
wizerunek gospodarczy naszego regionu ale ma wpływ
na kształtowanie przyjaznego
klimatu do inwestowania oraz
rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Usługowy Zakład
Stolarski to także firma społecznie odpowiedzialna, która
aktywnie włącza się w proces
wspierania rozwoju obszarów
wiejskich sponsorując wiele
inicjatyw podejmowanych na
rzecz wyrównywania szans
edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych mieszkańców naszej gminy i powiatu.

Szkoła Podstawowa
w Polanowie im. Danuty Siedzikówny ps.
INKA (1946-2016)
GRYF Ziemi
Polanowskiej
w kategorii upowszechnianie oświaty

za wieloletnią i wszechstronną działalność oświatowo-wychowawczą ukierunkowaną
na kształcenie, wychowanie
i opiekę kolejnych pokoleńmieszkańców miasta i gminy
Polanów
Na przestrzeni 70 lat Szkoła
Podstawowa w Polanowie
prowadziła nieprzerwaną działalność oświatową i wychowawczą, propagując i kultywując wśród uczniów miłość
do Wielkiej i Małej Ojczyzny.
Przez wszystkie lata, pomimo
licznych zmian ustawodawczych oraz organizacyjnych w
oświacie Szkoła Podstawowa
w Polanowie dba niezmienne
o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia swoich wychowanków. Dowodem tego są
liczne osiągnięcia uczniów w
konkursach i olimpiadach na
szczeblu regionalnym i krajowym oraz liczba absolwentów
szkoły podejmujących edukację w uczelniach wyższych.
Wieloletnia działalność Szkoły Podstawowej w Polanowie
trwale wpisuje się karty historii samorządu Gminy Polanów
i wspomnienia wielu mieszkańców miasta i gminy.

ności oferty turystycznej i
trwałym rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej. Stworzone zaplecze do uprawiania
turystyki kwalifikowanej służy rozwojowi i wzbogaceniu
oferty turystycznej naszej gminy i regionu, a podejmowane
przez Panią Monikę Krok
kolejne działania inwestycyjne służą rozwojowi turystycznemu gminy oraz rozwojowi
obszarów wiejskich.

Helena i Krzysztof
Wolny
Statuetka serce

Państwo Wolny doczekali się
także 3 wnuków i 2 wnuczek.

Marcin Grzybowski
Podziękowanie za Państwa
wieloletni trud i serce włożow kategorii Promocja
ne w pełnienie funkcji wy- i upowszechnianie kultuchowawczej w swojej rodzinie,
ry i sztuki
wyrazy uznania i podziękowaza aktywne upowszechnianie
nie za wytrwałość w tworzekultury i sztuki wśród dzieci
niu współczesnych wzorców
i młodzieży z terenu gminy
rodzicielskich dla wszystkich
Polanów oraz wspieranie ich
rodzin gminy Polanów
wszechstronnego rozwoju
Państwo Helena i Krzysztof
Pan Marcin Grzybowski jest
Wolny od urodzenia są miesztrenerem
motywacyjnym,
Sołectwo Świerczyna kańcami gminy Polanów, a od choreografem i instruktorem
momentu założenia rodziny
w kategorii aktywne
tańca breakdance. Na swoim
mieszkają w Polanowie. Pańsołectwo
koncie ma tytuł zespołowego
stwo Wolny mają 7 dorosłych
Za aktywność w integrowaniu
Mistrza Polski oraz czwardzieci – 3 córki i 4 synów.
lokalnej społeczności i inicjote miejsce w Mistrzostwach
Pani Helena zajmuje się niewanie wszechstronnych dziaŚwiata w tańcu breakdance.
pełnosprawnym synem oraz
łań na rzecz rozwoju obszarów
Na co dzień pracuje z dziećmi
domem, a Pan Krzysztof prawiejskich oraz promocję poi młodzieżą, którym stara się
cuje w Domu Pomocy Spotencjału społecznego gminy
zaszczepić miłość do tańca i
łecznej w Cetuniu. Sześcioro
Polanów
sportu. Jest osobą charyzmaich dzieci posiada wykształceSołectwo Świerczyna na czetyczną, cieszącą się autorytenie wyższe: jedna córka jest
le z Panią sołtys Elżbietą
tem wśród młodych tancerzy.
nauczycielką w Przedszkolu
Pawłowską to aktywna grupa
Od 6 lat prowadzi trzy sekcje
Gminnym w Polanowie, druga
mieszkańców Świerczyna, któtańca breakdance w domu
jest pracownikiem naukowym
rzy chętnie podejmują wszechkultury oraz w świetlicach
Akademii Medycznej w Gdaństronne działania na rzecz
wiejskich gminy Polanów.
sku, a trzecia kończy studia
swojej społeczności lokalnej.
Młodzież chętnie prezentuje
na Politechnice Koszalińskiej.
Świerczyna to
aktywne soswoje umiejętności podczas
Dwaj synowie są żołnierzałectwo, którego mieszkańcy, w
imprez
okolicznościowych,
mi i jeden jest nauczycielem
tym dzieci i młodzież uczestuczestniczy również w turw Gimnazjum w Polanowie.
niczą w organizowanych zawoniejach tańca odnosząc liczne
Państwo Helena i Krzysztof
dach, imprezach, wyjazdach
sukcesy. Pan Marcin prowadzi
zawsze starali się być dobrymi
i wydarzeniach. Warto przywłasną grupę taneczną NASA,
rodzicami, czego dowodem
pomnieć, że Sołectwo Świerz którą występuje na galach
jest wychowanie i kształceczyna zajęło I miejsce w konsportu. Ponadto jest twórcą
nie swoich dzieci. Swoją wykursie za tradycyjny wieniec
znanego wśród sportowców
trwałością w realizacji zadań
dożynkowy podczas Dożynek
programu
motywacyjnego
rodzicielskich stanowią dla
„Cechy mistrzów”.
Powiatowych w Koszalinie.
nas wszystkich współczesny
wzorzec rodziców i rodziny.

WYRÓŻNIENIA
Monika Krok
w kategorii turystyka

Leśny Dworek Nad Zalewem
w Polanowie za aktywne działania na rzecz promocji potencjału turystycznego Gminy
Polanów i rozwój oferty turystycznej oraz bazy noclegowo-gastronomicznej
Monika Krok w ramach prowadzonej działalności turystycznej
jest realizatorem
wszechstronnych działań promujących turystykę w gminie
Polanów.
Działalność Leśnego Dworku Nad Zalewem
w Polanowie w sposób efektywny wykorzystuje potencjał przyrodniczy i zasoby
turystyczne gminy Polanów.
Obiekt oferujący kompleksowe usługi noclegowo-gastronomiczne stanowi o atrakcyj-

Imprezę uświetnił występ polanowskich formacji breakdance
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Wspominamy wydarzenia 2015 roku
Kwiecień

Lipiec

Październik

Tradycją w Polanowie stały się już spotkania samorządowe podsumowujące ubiegły rok.
Do sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, mieszkańców zaprosił Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa. Spotkanie było okazją do pokazania osiągnięć samorządu w roku ubiegłym (przedstawił je burmistrz podczas specjalnej prezentacji) oraz do wręczenia statuetek
Gryfa Ziemi Polanowskiej, które są przyznawane za szeroko pojmowaną działalność na
rzecz Miasta i Gminy Polanów.
Luty

O pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na budowę szlaków rowerowych i tendencjach w tworzeniu infrastruktury rowerowej dyskutowali samorządowcy podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie. Rozmawiano o budowie tras przez całą Polskę Północną z infrastrukturą w postaci miejsc postojowych, oznakowań czy toalet. W zamierzeniach tych chce uczestniczyć też
gmina Polanów, której szczególnie zależy na rozwoju turystyki rowerowej. Wstępnie, zgromadzeni
samorządowcy ustalili, że podejmą współpracę bo ona wszystkim się opłaci.

Prawie 1000 jednośladów wzięło udział w 27 Międzynarodowym Zlocie Motocykli „Nad
Zalewem” w Polanowie. Przyjechali z najdalszych zakątków kraju, a nawet Europy, bo
polanowska impreza, największa na Pomorzu Środkowym, ma tak wielką renomę wśród
miłośników jednośladów. Zlot to nie tylko maszyny i ich włściciele. Organizatorzy z polanowskim POKiS-em na czele przygotowali szereg atrakcji. W imprezie uczestniczyło tysiąc
miłosników jednośladów i kilka tysięcy widzów.
Sierpień

Strażacy z jednostek OSP Nacław i Żydowo odebrali specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej. Każda jednostka otrzymała po: 2 sztuki aparatów tlenowych z czujnikami bezruchu,
6 sztuk ubrań ochronnych -Nomex, 8 hełmów, 6 par butów, 10 par rękawic. Wartość zakupionego sprzętu to kwota 61.000zł .W/w sprzęt został sfinansowany ze środków gminy
Polanów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dzięki realizacji projektu”Internet szansą gminy Pol@nów” do Gminy Polanów trafiło 481 komputerów i 261 drukarek. Znalazły się one w szkołach, domach pomocy oraz innych instytucjach, a także
w 240 indywidualnych gospodarstwach domowych (w tej liczbie są też te, które dzięki projektowi
uzyskały dostęp do Internetu). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemi eInclusion”. Na jego realizację
gmina dostała 100 procent dofinansowania. Wykorzystała 2,5 mln zł.

Tegoroczna majówka przebiegała pod hasłem „Polanów tańczy zumbę”. Rozpoczęla się od
zawodów wędkarskich. Od godziny 18:00, w namiocie przy ul. Stawnej rozbrzmiewały gorące rytmy zumby. Pod okiem instruktora Grzegorza Trafnego swoje umiejętności, zdobyte
na zajęciach zumby, prezentowały dzieci oraz dorośli. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, która gorąco oklaskiwała tańczących. Każdy, kto tylko miał ochotę,
mógł spróbować swoich sił. Majówka zakończyła się zabawą taneczną.

Już po raz 14. na Świętą Górę Polanowską udali się pielgrzymi, aby tam modlić się o trzeźwość narodu. Regionalna Pielgrzymka Trzeźwości odbyła się w ostatnią niedzielę i jak zwykle przyciągnęła tłumy wiernych, którzy w modlitwie i skupieniu pokonywali kolejne metry
stromej trasy. Na szczycie Góry odprawiona została uroczysta msza święta, a po niej odbył
się wspólny posiłek i mityng wszystkich zgromadzonych, co było świetną okazją do wymiany poglądów i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Polanowską tradycją stały się obchody rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem mundurowych. Obchody Święta Niepodległości w Polanowie rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny, w kościele pw. WNMP. Na rynku miejskim odbyły się uroczystości patriotyczne z udziałem
pocztów sztandarowych. Po wciągnięciu flagi na maszt i odegraniu hymnu narodowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Polanowa. Następnie odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową dla uczczenia tych, którzy polegli w walkach o odzyskanie wolności.

Wrzesień

Grudzień

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 5 września było Sołectwo Nacław. Już od progu wieś witała gości pięknie ustrojonymi zagrodami, w których piętrzyły się klomby usiane barwnymi kwiatami, z płotów powiewały kolorowe wstążki, a tu i
ówdzie przycupnęły słomiane kukły. Dożynkowe świętowanie rozpoczęto mszą dziękczynną, podczas której podziękowano rolnikom za tegoroczne zbiory i za ich trud pracy na roli,
pobłogosławiono wieńce i chleby dożynkowe. Tuż po mszy barwny korowód prowadzony
przez Starostów Dożynek przemaszerował na miejsce uroczystości dożynkowych

Małe i duże przedszkolaki z gminy Polanów zebrały się pod namiotem przy ulicy Cmentarnej, aby wspólnie świętować VI Mikołajki Małego i Dużego Przedszkolaka. W tym roku imprezę prowadził DJ PRZEMO ze Szczecinka, który wraz z Mikołajką, Myszką Minnie i Kubusiem Puchatkiem zabawiał gości. Było wiele konkursów, zabaw ruchowych dla małych i
dużych. Prowadzący zachęcał dzieci i Rodziców do udziału w zabawach i trzeba przyznać,
że szło mu to bardzo dobrze. Na twarzach zgromadzonych cały czas widniał uśmiech.

Maj

Marzec

Czerwiec

Wraz z upływem kadencji poprzedniej Rady Miejskiej w Polanowie zakończyły swoje
„urzędowanie” rady sołeckie oraz sołtysi. 23 marca rozpoczęły się wybory sołtysów i rad
sołeckich na następną kadencję 2014 - 2018. W ciągu 6 tygodni odbyły się zebrania sołeckie we wszystkich 28 sołectwach gminy Polanów. We wszystkich zebraniach uczestniczyli:
Burmistrz Polanowa, jego zastępca, Przewodniczący Rady Miejskiej, kierownik M-GOPS-u
oraz radni reprezentujący dane sołectwo.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie odniosła kolejny sukces. W środę 3
czerwca odbyła się uroczystość nadania naszej placówce tytułu „Biblioteki Roku 2014 województwa zachodniopomorskiego”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. To już drugie tak wysokie wyróżnienie dla
polanowskiej biblioteki. Poprzednio zdobyła tytuł Biblioteki Roku 2008.

Listopad
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Ważne sprawy

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: styczeń 2016

I. PODSTAWA PRAWNA:
1)      Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.
379),
2)      Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 09.07.2013 , poz. 789),
3)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.12.2015 r. w sprawie stawki zwrotu
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz. U. z dnia 01.12.2015 r. , poz. 2042).

Na terenie powiatu koszalińskiego trwa realizacja projektu: „Zwalczamy nowotwory - program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim”. Jego celem jest zmniejszenie i zapobieganie
zachorowalności na nowotwory złośliwe płuca i oskrzela, jelita grubego i odbytu oraz nowotwory
złośliwe prostaty, a także poprawa zdrowia publicznego. Do celów projektu zalicza się także promocję zachowań prozdrowotnych, promocję zdrowych i zmianę dotychczasowych nawyków żywieniowych, promocję aktywności ruchowej, dalszego podnoszenia świadomości w zakresie znaczenia
badań profilaktycznych. W działaniach tych czynnie uczestniczy także gmina Polanów. Z punktu
widzenia mieszkańców naszej gminy szczególne znaczenie mają choroby nowotworowe (głównie
układu pokarmowego, w tym CRC, choroby płuc oraz męskich narządów rodnych). Projekt jest
bezpośrednio skierowany do osób zagrożonych zapadalnością na ww. choroby.
Więcej informacji dostępnych na stronie ineternetowej www.zdrowie.powiat.koszalin.pl
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II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski , 76-010 Polanów , ul. Wolności 4 , pok. 14,
Nr tel. 94 3480783
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III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2)      Oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
3)      Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy producent rolny
podlega wpisowi do tego rejestru.
IV. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1)      Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składa się w dwóch terminach:
a)      od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.;
b)      od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.
2)      Faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
a)      w przypadku składania wniosków w pierwszym terminie do wniosku należy
dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1
sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
b)      w przypadku składania wniosków w drugim terminie do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2016 r. do 31 lipca 2016 r.
V. TERMINY WYPŁATY ZWROTU:
Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
a)      od 1-30 kwietnia 2016 r.– jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w
terminie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2016 r.
b)      od 1-31 października 2016 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.
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VI. TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY: W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
0������������������������������� ���������� ������)�
zostaje wydana decyzja
określająca kwotę limitu,
kwotę zwrotu oraz kwotę
Informujemy, że na terenie Gminy Polanów, Sta- podatku akcyzowego po- 1����02�!���#���3!���� ��� ���(��%�����4��� ���/��! ������#������ �����
rostwo Powiatowe w Koszalinie
przeprowadziło zostałą do wykorzystania.
�(�������� ��0!��56�71���7!(��!�����
modernizację ewidencji gruntów i budynków wraz z
aktualizacją i ponowną klasyfikacją gruntów, która
spowodowała istotne zmiany w oznaczeniach i w powierzchniach gruntów.
Powyższe, dotyczyło obrębów ewidencyjnych: Bu��������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
szyno, Krąg, Kościernica, Sowinko, Powidz, Rekowo,
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Garbno, Krytno, Karsinka i Jacinki.
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nowią, dla Burmistrza Polanowa, podstawę wymiaru
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podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
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mają wpływ na zastosowanie określonych stawek po• �*��� � ������������ ������ ������ ��! �� �����������!� ��"����� ����
datkowych w 2016 roku.
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Informujemy, że powyższa aktualizacja danych
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może skutkować znacznym wzrostem kwoty należnego podatku. Wobec powyższego wszelkie wątpliwości,
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cji gruntów proszę kierować do Starostwa Powiatowe�����!"���!������ � ���� � ������� ������ �������
go w Koszalinie ul. Racławicka 13.
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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

•

Wydarzenia

Zakończenie projektu „Szkoła nowych możliwości”

Zwrot podatku akcyzowego
dla producentów rolnych w 2016 roku.

Informacja o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2016 roku.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: styczeń 2016
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Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie przez
ostatnie 2 i pół roku mieli
niebywałą okazję realizować
swoje pasje, rozwijać zainteresowania i ciekawie spędzać
czas, w ramach zajęć z projektu „Szkoła nowych możliwości”.
Projekt współfinansowany był
ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projektodawcą byli
ZSP w Polanowie i Gmina Polanów. Wniosek złożony został w
ramach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki, priorytet IXRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Szkoła pozy-

skała razem 999 tys. 900 zł. na
realizację projektu. Europejski
Fundusz Społeczny skierowany jest na rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach. Poddziałanie: wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych.
Uczniowie pogłębiali swoją
wiedzę z różnych dziedzin a placówka wzbogaciła się o wiele
cennych pomocy dydaktycznych,
takich jak: kamera cyfrowa, dyktafony, laptopy, drukarki, projektor multimedialny, aparaty fotograficzne, tablica multimedialna.
Oprócz tego wyposażono salę do

Uczniowie III LO Zespołu
Szkół Publicznych w Polanowie „biesiadowali” z okazji
Studniówki dnia 16 stycznia
2016 roku. Studniówka, jak
każe tradycja , rozpoczęła się
polonezem, w którym wzięli

udział uczniowie liceum oaz
dyrektorzy szkoły i wychowawcy. Taniec przygotowała z
uczniami pani Agata Janicka.
Wychowawcy i zaproszeni goście otrzymali podziękowania
i kwiaty od uczniów a dyrektor
szkoły, pani Aleksandra Kalinowska oficjalnie otworzyła bal
maturalny. Imprezę swoją obecnością zaszczycili: Przewodniczący Rady Miejskiej w Pola-

zajęć socjoterapeutycznych, zakupiono sprzęt do nauki pierwszej
pomocy: defibrylator treningowy,
fantomy, nosze, koce termiczne.
Poza tym kupiono zestawy do
eksperymentów, preparaty biologiczne, klatki meteorologiczne, podręczniki z przedmiotów
kluczowych, w tym podręczniki
do nauki języka niemieckiego i
angielskiego, plansze i filmy dydaktyczne oraz gry.
W czasie trwania projektu
wzięło w nim udział łącznie 342

nowie – p. Józef Wilk, Starosta
Powiatu Koszalińskiego - p.
Dariusz Kalinowski, dyrekcja
szkoły, nauczyciele oraz rodzice.
Uczniowie klasy III LO poprowadzili część oficjalną. Było
wiele okazji do wzruszeń i
śmiechu. Później był czas na
pamiątkowe fotografie, symboliczną lampkę szampana, tort…
i zabawę do „białego rana”.

Żydowo

Parafialny Konkurs Jasełek i Pastorałek
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„Inka” patronką
podstawówki

70 lat istnienia obchodziła polanowska podstawówka. Jubileuszowa uroczystość była okazją do
nadania szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki”
- sanitariuszki i łączniczki 5 Wileńskiej Brygady
Armii Krajowej, którą w majestacie prawa zamordowały komunistyczne władze.

Studniówka 2016

"Zawżdy tak bywało,
Gdy 100 dni nauk zostało,
Wielce godni żakowie,
Biesiadowali na zdrowie!"

www.polanow.pl

Wiktor Kaszubowski z Polanowa, DPS Żydowo, Anioły z Drzewian, Zespół Dzieci ze Szczeglina
oraz Szymon Jendzio z Polanowa to zdobywcy „Niebiańskich Aniołów” podczas drugiego już
Konkursu Jasełek i Pastorałek zorganizowanego w kościele w Żydowie. Gratulujemy. Na zdjęciu: Grupa Sarenki i pedagodzy z Przedszkola w Polanowie. (r)

uczniów gimnazjum.
Do najważniejszych zadań projektu należała organizacja zajęć
pozalekcyjnych, czyli dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów, takich jak: język polski, matematyka, języki obce, biologia,
geografia, fizyka i chemia i zajęcia z przedmiotów kluczowych
mające na celu rozwój zainteresowań uczniów.
Uczniowie mieli do wyboru różne formy
zajęć: Omnibus (matematyka),
Młody przyrodnik (biologia/chemia), Młody odkrywca (chemia),
Młody meteorolog (geografia),
Komórki pod mikroskopem (biologia), Podcasty (j. angielski),
Językowe ABC (j. niemiecki i
j. angielski). Uczniowie oprócz
tego mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach informatycznofotograficznych oraz spróbować
swoich sił w szachach.
Ważną grupę zajęć projektu
stanowiły działania pedagogiczno-psychologiczne (organizacja
zajęć socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych) oraz
doradztwo zawodowe. W tym
roku szkolnym uczniowie brali
udział w zajęciach Klubów dziennikarskich oraz mogli nauczyć się
zasad udzielania pierwszej pomocy. Wzięli udział w zajęciach w
ramach Akademii Eksperymentu, na których przeprowadzali
doświadczenia, eksperymenty i
praktyczne obliczenia z zakresu
fizyki, biologii, geografii, chemii,
statystyki, topografii, matematyki. Do szkoły przyjechali też
wykładowcy wyższych uczelni
z wykładami z dziedziny nauk
matematyczno-przyrodniczych.
Oprócz tego uczniowie przygotowali Dzień Europejski, w trakcie
którego w językach niemieckim
i angielskim przygotowali quizy
oraz prezentacje na temat krajów
Unii Europejskiej. Dla uczniów
biorących udział w projekcie zapewnione były darmowe dojazdy
oraz obiady. W ubiegłym roku
szkolnym uczniowie brali udział
w tygodniowej wycieczce do Torunia-Warszawy-Gniezna-Poznania, a w październiku 2015 roku
grupa 36-osobowa wzięła udział
w wycieczce do Centrum Nauki
Experyment w Gdyni.
16 grudnia 2015 roku w holu
Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie miało miejsce uroczyste
zakończenie projektu. Uczniowie
wraz z opiekunami zaprezentowali swoje osiągnięcia. Odbyły
się pokazy filmów, prezentacji
multimedialnych, doświadczeń
naukowych a także pokaz umiejętności językowych uczniów.
Oprócz uczniów i nauczycieli
prowadzących w uroczystości
wzięli udział koordynator projektu, p. Renata Kwolek wraz z
mężem, p. Teresa Radziejewska
zajmująca się finansami i rozliczeniem projektu, p. Renata
Jaskot jako pracownik biura projektu oraz dyrektorzy szkoły p.
Aleksandra Kalinowska i p. Jacek
Jachimowski. Uroczystość zakończyła się zjedzeniem zdumiewających rozmiarów tortu.
Opracował Zespół ds. Promocji
ZSP Polanów

W uroczystym, szkolnym
apelu, podczas którego odsłonięto mosiężną tablicę z podobizną „Inki” oprócz uczniów
wzięli udział absolwenci szkoły
oraz władze Polanowa.
Mówiono o patriotyzmie,
poświęceniu dla ojczyzny, lojalności i braterstwie a także o
tym, że Danuta Siedzikówna

jest doskonałym wzorcem dla
młodzieży.
O tym, że to właśnie „Inka”
została patronką polanowskiej
podstawówki, zadecydowali w
głosowaniu uczniowie, rodzice
i nauczyciele. W tej „rywalizacji” pokonała Jana Brzechwę i
Janusza Korczaka.

Danuta Siedzikówna ps.
„Inka” (ur. 3 września 1928
w Guszczewinie, zm. 28
sierpnia 1946 w Gdańsku) –
sanitariuszka 4. szwadronu
odtworzonej na Białostocczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK, w 1946 w 1 szwadronie Brygady działającym
na Pomorzu.
Rodzice Danuty Siedzikówny pochodzili z rodzin drobnoszlacheckich z Podlasia.
Jej tata, Wacław w okresie
zaborów był represjonowany za działalność patriotyczną. W wieku 19 lat trafił na
Sybir. Cudem wrócił w 1926
roku. Niestety nie na długo.
W 1940 roku ponownie został wywieziony na Wschód,
tym razem przez NKWD, w
ramach pierwszej wielkiej
wywózki mieszkańców Kresów. Mama Eugenia zginęła
3 lata później zamęczona
przez gestapo. Tuż przed
śmiercią prosiła córki, by
się nie mściły. Inka mimo
wszystko poszła walczyć.
Do V Wileńskiej Brygady
Armii Krajowej, dowodzonej przez mjr. Zygmunta
Szendzielarza, ps. Łupaszka,
wstąpiła w roku 1945.
W tym samym roku "Inka"
po raz pierwszy trafiła w ręce
funkcjonariuszy białostockiego Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas transportu do
więzienia była prowadzona
na powrozie. Z konwoju została uwolniona przez patrol
wileńskiej AK Stanisława
Wołoncieja "Konusa". Po
tym wydarzeniu nowe życie
i nową tożsamość proponuje jej ojciec chrzestny, który
umiejscawia ją w Miłomłynie pod Ostródą. Ona jednak
opuszcza Miłomłyn i dołącza do Brygady, ponieważ

uznaje, że jest sanitariuszką
i musi służyć, bo taka jest jej
rola.
28 czerwca 1946, została
wysłana przez ppor. Olgierda Christę „Leszka” po
zaopatrzenie medyczne do
Gdańska. Tam, rankiem 20
lipca 1946, w mieszkaniu
przy ul. Wróblewskiego 7
we Wrzeszczu, w jednym z
lokali kontaktowych V Brygady Wileńskiej, których adres zdradziła ujęta wcześniej
przez bezpiekę łączniczka
Regina
Żylińska-Mordas,
„Inka” została aresztowana.
Została umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień specjalny.
W śledztwie (kierowanym
przez naczelnika Wydziału
III WUBP w Gdańsku Jana
Wołkowa i kierownika Wydziału Śledczego WUBP
Józefa Bika) była bita i poniżana; mimo to odmówiła
składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK.
1 sierpnia 1946 18-letnia Danuta Siedzikówna ps. "Inka",
sanitariuszka i łączniczka 5.
Wileńskiej Brygady AK, została skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.
Wyrok wykonano siedem
dni później. Strzelało do
niej kilku z odległości
trzech kroków. Żaden nie
trafił. Danutę Siedzikównę
zabił strzałem w głowę ppor.
Franciszek Sawicki, dowódca plutonu egzekucyjnego
z Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Na krótko
przed śmiercią w grypsie,
jaki nadała do sióstr Mikołajewskich, pisała: "powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba".

Kim była Inka?
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Sport

Halowa Piłka Nożna

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: styczeń 2016

Badminton

Zapasy

Polanów zwycięzcą XIII Turnie-Maluchy na W ZSP powstaje
start
ju WOŚP seniorów w Sianowie!
nowa sekcja
Dobrze spisali się zawodnicy ZKB „Maced” Polanów
podczas rozgrywanego w
Miastku Ogólnopolskiego
Turnieju w Badmintona.

Zwycięzcy turnieju - zespół z Polanowa

W sianowskiej Hali
Sportowo-Widowiskowej
odbyły się, trzeci raz z
rzędu, dwa tradycyjne już
- Wielkoorkiestrowe Halowe Turnieje Piłkarskie:
Juniorów i Seniorów.
Zgodnie z hasłem 24. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy grano i zbierano
datki na sprzęt ratujący dzieci i seniorów.
Z uwagi na charytatywny
cel imprezy, zespoły grały
o symboliczny, okolicznościowy puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów, a
zawodnicy o tradycyjne trzy
wyróżnienia indywidualne.
Wystąpiło dwanaście
drużyn, były to: Centrum
Dystrybucyjne 13 Koszalin, Gang Albanii Koszalin,
Dzikie Koty Mokre, FC
Olej Napędowy Malechowo,
Victoria Oldboje Sianów,
UKS Victoria SP 2 Sianów,
Idziole Sianów, Polanów,
Wiekowo, KS Sieciemin,
Dega Karnieszewice i Sucha
Koszalińska.
Kolejność w eliminacjach
eliminacyjnych kolejność
była następująca:
grupa A:
1. Gang Albanii Koszalin 12
pkt (10:4),
2. Idziole Sianów 10 pkt
(11:3),
3. FC Olej Napędowy Malechowo 8 pkt (5:3),
4. Dega Karnieszewice 7 pkt
(4:6),
5. Victoria Oldboje Sianów
6 pkt (3:7),
6. Sucha Koszalińska 0 pkt
(1:11).
Grupa B:
1. Polanów 13 pkt (11:4), 2.

Dzikie Koty Mokre 9 pkt
(8:5),
3. KS Sieciemin 8 pkt (7:6),
4. UKS Victoria SP 2 Sianów 6 pkt (6:7),
5. Centrum Dystrybucyjne
13 Koszalin 4 pkt (2:5),
6. Wiekowo 2 pkt (5:12).
Po grach eliminacyjnych
przystąpiono do gier o miejsca. Nie przystąpiły do nich
jedynie: Centrum Dystrybucyjne 13 Koszalin i KS
Sieciemin, skazując się tym
samym na niższe pozycje.
Jedenaste miejsce zajęło
Wiekowo, wygrywając po
rzutach karnych z Suchą
Koszalińską 3:2. W regulaminowym czasie gry było
0:0.
Dziewiąte miejsce przypadło Oldbojom Victorii Sianów, bowiem ich przeciwnicy – Centrum Dystrybucyjne
13 Koszalin – oddało punkty
walkowerem. Członkowie
tej drużyny w większości
musieli udać się do pracy.
Przed meczami o miejsca
- od siódmego w górę - rozegrano dwa półfinały.
W pierwszym, Gang Albanii
Koszalin, rozbił zmęczone
Dzikie Koty Mokre 4:0.
W drugim, Polanów po remisie 3:3 w regulaminowym
czasie gry pokonał w rzutach
karnych Idzioli Sianów 3:2.
Siódme miejsce wywalczyły piłkarki UKS Victoria SP
2 Sianów, które pokonały
Degę Karnieszewice 1:0.
Było to ich trzecie zwycięstwo w turnieju! Wcześniej
w grach eliminacyjnych pokonały KS Sieciemin 1:0 i
Wiekowo 3:2!
Piąte miejsce zajęła ekipa
FC Olej Napędowy Male-

chowo po walkowerze z KS
Sieciemin.
W „małym finale” Idziole
Sianów, pokonali Dzikie
Koty Mokre 4:1.
W „dużym finale” Polanów,
pokonał Gang Albanii Koszalin 4:0. Zwycięzcy turnieju i zdobywcy okolicznościowego pucharu - grali
w składzie: Michał Panek
– Marcin Matysek, Kamil
Popowicz, Grzegorz Purcel, Konrad Romańczuk,
Przemysław Sydoruk, Miłosz Szkołuda, Paweł Wilusz i Mariusz Zblewski.
Wyróżnienia indywidualne
– ufundowane przez Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie
- przypadły:
Marcinowi
Bogdanowi
(Idziole Sianów) – najlepszemu zawodnikowi, Przemysławowi
Saliwonowi
(Gang Albanii Koszalin)
– królowi strzelców (7 bramek) oraz Michałowi Pankowi (Polanów) – najlepszemu bramkarzowi.
Wyróżnieni otrzymali odpowiednio: piłki nożne i rękawice bramkarskie. Warto
także dodać, że po komisyjnym przeliczeniu środków
finansowych zebranych w
czasie XIV Wielkoorkiestrowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów i
XIII Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego Seniorów w Sianowie, zebrano 1.666,44 zł.
Kwota ta została przekazana
Sztabowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Sianowie!
Opracował (AL)

W zawodach uczestniczyło 67
zawodniczek i zawodników.
Oprócz Macedu startowały:
UKS OSiR „Badminton” Sławno, UKS „Kometa” Sianów,
UKS „Dwójka” Bytów, MLKS
Solec Kujawski, i gospodarze
MKB „Lednik” Miastko.
Turniej został rozegrany systemem grupowo – pucharowym i
stał na różnym poziomie.
ZKB „Maced” reprezentowali
w juniorach: Norbert Miarka
i Nikodem Ratkowski, w juniorach młodszych - Monika
Barańska, w młodzikach: Mi- W Zespole Szkół Publiczktórym przekazał informachalina Prendecka, Oliwia nych w Polanowie powstacje o zapasach oraz przeReichel i Maciej Kruszyń- je nowa sekcja sportowa
prowadził pokaz wybranych
ski, w młodzikach młodszych:
sztuk walki - zapasy w
umiejętności zapaśniczych.
Amelia Grygóła, Filip PrenWstępnie ustalono, że zajędecki, Wojciech Lebioda i stylu wolnym.
cia będą odbywały się we
Maciej Barański, w żakach:
Weronika Szatkiewicz, Wik- Organizuje ją UKS Grad środy i piątki w godzinach
toria Zblweska, Kacper Pyter, Polanów. Treningi w szko- 13:30-14:30, z możliwoJakub Domagała, Krystian le będzie prowadził Janusz ścią przedłużenia do 15:00.
Morawski, Mateusz Mentel Rygielski wraz z trenerem Po opanowaniu podstawoi w krasnalach: Wiktoria Rajzapasów ZKS Koszalin - wych chwytów i umiejętkowska oraz Filip Morawski.
Wyniki: juniorzy:
gra pojedyncza
2. miejsce Nikodem Ratkowski,
3/4. Norbert Miarka,
gra podwójna:
2. N. Miarka - N. Ratkowski,
gra mieszana juniorów:
2. N. Ratkowski - Paula Roman
UKS OSiR „Badminton” Sławno.
Juniorzy młodsi:
gra pojedyncza:
4. Monika Barańska, gra podwójna:
2. M. Barańska - Małgorzata
Rogut MLKS Solec Kujawski.
Młodziki:
gra pojedyncza:
2. Michalina Prendecka,
3/4. Oliwia Reichel,
gra pojedyncza:
2. Maciej Kruszyński,
gra mieszana:
2. Oliwia Reichel - Maciej Kruszyński.
Młodzik młodsi:
gra pojedyncza:
4/6. Amelia Gryguła,
gra pojedyncza:
2. Filip Prendecki,
3/4. Wojciech Lebioda,
gra podwójna:
2. Amelia Gryguła - Natalia Maciupa MKB „Lednik”
Miastko,
gra mieszana:
2. miejsce F. Prendecki - A.
Gryguła.
Wyniki w turnieju wojewódzkim też dobre a gry bardzo zacięte obfitujące w dużo radości,
zadowolenia oraz smutku ale
tylko przez chwilę.
Młodzik młodszy: gra pojedyncza chłopców: 3. Maciej Barański.
Żaki: gra pojedyncza: 4. Weronika Szatkiewicz i Wiktoria
Zblewska,
gra pojedyncza: 2.Kacper Pyter,
3. Jakub Domagała, 4. Mateusz
Mentel, 5. Krystian Morawski.
Krasnale:
gra pojedyncza dziewcząt: 3.
Wiktoria Rajkowska, gra poje-

Dawidem Kretem. Kilka dni ności zapaśniczych nowi
temu trener odwiedzi pla- zawodnicy będą reprezencówkę, aby zapoznać się z tować szkołę i UKS GRAD
warunkami i możliwościami Polanów na turniejach zapaprowadzenia zajęć. Spotkał śniczych w całej Polsce.
się też z grupą licealistów,
Firma krawiecka B-Stedt Polska z siedzibą
w Wietrznie poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku szwaczka.
Mile widziane osoby z doświadczeniem, a te bez
niego zatrudnimy i przeszkolimy. Zapewniamy dojazd
z Koszalina i Bobolic.
Tel. 602 780 179

Podziękowanie

Caritas Parafii serdecznie dziękuje uczniom
Szkolnego Koła Caritas w Polanowie oraz wolontariuszom z gimnazjum za przeprowadzoną
w zbiórkę żywności w sklepach Polo i Biedronka.
Dzięki życzliwości ludzi zebraliśmy około 800 kg artykułów spożywczych, które zostały przeznaczone dla
osób samotnych i rodzin potrzebujących.
Przygotowaliśmy 35 paczek świątecznych dla osób,
które oczekują pomocy od bliźniego.
Składamy również serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy włączyli się do akcji "Pusta
choinka" - za przygotowanie paczek świątecznych dla
grupy dzieci ze szkoły podstawowej w Polanowie.
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