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Samorządowcy
podsumowali miniony rok

To tylko nieliczni uczestnicy spotkania samorządowego. W środku, w czerwonej sukni – Lucyna Górska, solistka Filharmonii Koszalińskiej.
Piotr Zientarski, senator RP, Andrzej Jakubowski, wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego, polanowscy samorządowcy w
tym radni, sołtysi oraz przedsiębiorcy, a także wielu innych zaproszonych
gości wzięło udział w spotkaniu samorządowym, w sali Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu.

lanów oraz zamierzenia na rok bieżący.
A miał się czym pochwalić (rozmowa z
Grzegorzem Lipskim na str 3).
Miłym akcentem spotkania było wręczenie statuetek firmom przyjaznym samorządowi gminy Polanów. Odebrali je
Wszyscy przybyli tu na zaproszenie pokazał i omówił najważniejsze wyda- Sławomir Cichoń, dyrektor Regionalnej
Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polano- rzenia ubiegłego roku, inwestycje reali- Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczewa, który w przygotowanej prezentacji zowane na terenie gminy i miasta Po- cinku oraz Jacek Todys, Nadleśniczy

Nadleśnictwa Polanów. Okolicznościowe
dyplomy otrzymali także zaproszeni goście.
Oprócz pokazu osiągnięć polanowskiego samorządu było coś dla ducha:
imprezę umilił wspaniały występ Lucyny
Górskiej, solistki koszalińskiej filharmonii oraz zespołu Stokrotki, działającego
przy POKiS-ie. (sim)

Wielka Orkiestra
Świetliczki
Połączenie szkół
Świątecznej Pomocy zakończyły
przyniesie duże
zagrała za 8,7 tys. zł realizację projektu oszczędności

Czytaj na stronie 2

Fotoreportaż na stronie 2

Czytaj na stronie 3
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Kultywowali
tradycje

W Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu podsumowano
projekt „Niby bliskie, a nieznane- tradycje przekazywane
z pokolenia na pokolenie”. W jego realizację zaangażowane były świetlice wiejskie z Jacinek, Bożenic, Rzeczycy
Wielkiej oraz Polanowa.

W podsumowującej konferencji wzięli udział sołtysi, radni
z w/w miejscowości oraz Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.

Zaproszeni goście, dzieci i młodzież ze świetlic wysłuchali krótkiego opisu projektu , obejrzeli slajdy z realizacji
przedsięwzięcia oraz występy Jasełek przygotowane przez
świetlice.

Po konferencji odbył się turniej tenisa stołowego...

Wydarzenia
Polanów

Znamy
kandydatów
na radnego
Artur Dropko (KWW Artura
Dropko), Zbigniew Murawski
(KWW Zbigniewa Murawskiego) oraz Lech Żuromski (KWW
Nasz Dom) to kandydaci do
mandatu radnego w okręgu nr 5
w Polanowie. Miejsce w Radzie
Miejskiej Polanowa zwolniło
się po rezygnacji z mandatu
Sławomira Wruszczaka.
Termin wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanowie został wyznaczony na
dzień 26 lutego.

Był też pokaz tańca break - dance.

Zwrot podatku
akcyzowego
zawartego w
cenie oleju
napędowego
w 2012 roku
W związku ze zmianą przepisów ustawy 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 oraz z 2011
r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz.
1016 i Nr 291, poz. 1707) Urząd
Miejski w Polanowie informuje,
że w 2012 r. producenci rolni
będą mogli składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej do Burmistrza
Polanowa w terminach:

- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Terminy zwrotu podatku
akcyzowego:
- od 2 do 30 kwietnia 2012 r. w
przypadku złożenia wniosku w
pierwszym terminie,
- od 1 do 31 października 2012 r.
w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie.

Spotkanie zakończyło się zabawą karnawałową

Polanów

Zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Uwaga
producenci rolni!

- od 1 do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 września 2011 r.
do 31 stycznia 2012 r.,
... w którym najlepszych zawodników nagrodzono dyplomami

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2012

Wypłaty za zwrot podatku akcyzowego następować będą gotówką w kasie urzędu miejskiego, albo przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.

Polanowscy wolontariusze - to m. in. dzięki nim zebrano rekordową kwotę na WOŚP
Aż 8 672,53 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Kwota ta, to plon licytacji podczas imprez sportowych i muzycznych oraz kwest ulicznych zorganizowanych na terenie miasta i gminy Polanów.
Już 6 stycznia w hali mendanta PSP w Koszalinie
sportowej w Żydowie miał wywalczyła drużyna OSP
miejsce Turniej Piłki Siat- Żydowo.
kowej o Puchar Sołtysa. W
Pomiędzy meczami licyszranki stanęły 4 drużyny, towano pamiątki na rzecz
ostatecznie puchar zdobyła WOŚP. Żarliwie walczono o
drużyna „Sami-Swoi” z Po- kubki, kalendarze, koszulki
lanowa. Na drugim miejscu z pamiątkowym logo WOŚP,
uplasowała się ekipa z Ży- a także o przyczepę drewna
dowa, trzecie miejsce przy- ufundowaną przez zakład
padło „Seniorom” z Polano- Pol-Drew p. Leszka Siudka
wa, ranking zamyka zespół oraz unikatowe bombki po„Żydowo SKS”. Aby móc darowane przez firmę Testdopingować swoich fawo- Pol z Nacławia. Podczas lirytów, kibice składali dobro- cytacji zebrano 1280,70 zł.
wolną opłatę do puszki na
Wieczorem, w domu kulrzecz WOŚP. W ten sposób tury zabrzmiały ostre dźwięzebrano 170 zł.
ki rockowego zespołu T-34
W sobotę, na hali spor- z Koszalina. Tutaj także
towej w Polanowie odbył się odbyła się licytacja pamiątV Turniej Piłki Siatkowej kowych gadżetów, a biletem
Jednostek OSP Powiatu Ko- wstępu na koncert była doszalińskiego (o turnieju na browolna opłata do puszki.
str 8). O Puchar PrzewodniW niedzielę 8 stycznia
czącego Rady Powiatu wal- na ulice Polanowa i okoczyło 7 drużyn, ostatecznie licznych miejscowości wypuchar wszedł w posiadanie ruszyli wolontariusze, aby
drużyny OSP Polanów. Pu- kwestować
dobrowolne
char Burmistrza Polanowa opłaty do puszek. W wozdobył zespół OSP Będzi- lontariat zaangażowała się
no, natomiast Puchar Ko- młodzież z Gimnazjum im.

Noblistów Polskich w Polanowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie, Szkoły Podstawowej
w Żydowie oraz wychowankowie świetlic wiejskich
z miejscowości: Bożenice,
Chocimino, Gołogóra, Jacinki, Kościernica, Rekowo
i Rzeczyca Wielka. W kweście ulicznej wzięło udział
41 osób.
Najcięższymi puszkami
mogą poszczycić się Katarzyna Strzelecka z gimnazjum, która zebrała kwotę
585,38 zł. oraz Klaudia
Dwulit ze szkoły podstawowej w Żydowie z kwotą
445,34 zł. Największą kwotę
ze świetlic wiejskich uzbierała Urszula Grundkowska
- świetlica Kościernica.
Ogólna kwota, jaką uzbierano w tym roku wynosi
8 672,53 zł.
Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom,
którzy
chętnie i bezinteresownie
angażują się w akcję oraz
ofiarodawcom za przekazanie wielu pięknych przedmiotów do licytacji
Tekst i foto: POKiS Polanów

ZBADAJ SWOJE PIERSI !!!
NZOZ MAMMO-MED
CENTRUM DIAGNOSTYKI I USŁUG MEDYCZNYCH
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

MAMMOBUS PRZYJEŻDŻA DO CIEBIE!!!
W DNIU 08.02.2012 ROKU W MIEJSCOWOŚCI
POLANÓW MAMMOBUS BĘDZIE USTAWIONY PRZY
POLANOWSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU,
UL. POLNA 4
REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NR 58 325 76 02,
58 325 76 05.
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku
życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat.

PRZYJDŹ
ZRÓB TO DLA SIEBIE !
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Nasze rozmowy:

To był dobry rok dla naszego samorządu

Rozmowa z Grzegorzem Lipskim, burmistrzem Polanowa.

- M.S. Ubiegły rok można Koszalińskiego (kwota 1,2 mln to 50 tys. zł. W Kościernicy
uznać za pełen sukcesów po- zł) doszedł wkład własny więc zbudowaliśmy nową świetlicę,
lanowskiego samorządu
inwestycja kosztowała prawie a w Jacinkach, Dadzewie oraz
Grzegorz Lipski: - Rzeczywi- 4,5 mln zł. Teraz miasto może części Polanowa nową sieć kaście mamy się czym pochwalić. także pochwalić się nowym nalizacji sanitarnej. Ten akurat
Przez cały rok były realizowa- Centrum Społeczno-Kultural- projekt jest realizowany jeszne ważne dla miasta i gminy in- nym. Od września funkcjonu- cze w tym roku. Dotychczas
westycje. Polanów wzbogacił je ono w dawnym pawilonie zrobiono sieci wodociągowe
się o nowe obiekty oraz wyre- Gminnej Spółdzielni. Łączna do Gilewa i Rosochy (wraz z
montowane ulice. Zmodernizo- wartość projektu wyniosła po- hydrofornią) oraz przy ulicy
wane zostały ulice: Cmentarna, nad 2 mln zł. Kwota ponad 800 Sławieńskiej (z przyłączami).
Stawna, Strumykowa, Mokra, tys. zł została sfinansowana z Nadal trwa budowa sieci kaMagazynowa, część ulicy Unii Europejskiej.
nalizacji sanitarnej w okolicy
Zamkowej oraz ulica Wiejska. - Inwestowaliście nie tylko w Jacinek i Dadzewa. Planowany
Otrzymały one nowe chodniki samym Polanowie....
termin kompleksowego zakońi nawierzchnie. Wymieniono G.L.: - Tak. Oddaliśmy też do czenia całej tej inwestycji to 30
także instalacje wodociągowe użytku, zrealizowane w ramach września 2012 r. W tym przyoraz kanalizacyjne. Długość programu „Lider”, place zabaw padku polanowski samorząd
wyremontowanych
odcin- w Polanowie, Domachowie, także otrzymał dofinansowaków to 2133,25 metrów. Na Bukowie, Świerczynie, Dadze- nie z Unii Europejskiej.
te prace otrzymaliśmy ponad wie i Żydowie. Współfinan- - W tym roku też sporo planu2,23 mln złotych z programu sowaliśmy (wraz z Zarządem jecie....
popularnie zwanego „schety- Dróg Wojewódzkich) przebu- - G.L.: - Przede wszystkim,
nówkami”. Dofinansowanie dowę chodnika w Nacławiu. dzięki uczestnictwu w Dardostaliśmy nie tylko z tego Roboty kosztowały 150 tys. łowskiej Lokalnej Grupie Ryźródła, ale także od Powiatu zł. Budżet gminy kosztowało backiej w Dorzeczu Wieprzy,

Grabowej i Unieści, mamy
zagwarantowane środki na
rozbudowę remizy OSP w Polanowie przy ul. Magazynowej.
Projekt ma być realizowany w
latach 2012 -2013, a jego koszt
to 1.666.570,61 złotych. Będziemy też kontynuować wspomniane wcześniej inwestycje
kanalizacyjne w Jacinkach i
w zachodniej części Polanowa.
Zamierzamy też urządzić place
zabaw w Kościernicy, Rzeczycy Wielkiej, Krągu i Buszynie. W Nacławiu zbudowana
zostanie świetlica wiejska, a
w samym Polanowie oblicze
zmieni park miejski. Wszystko
dzięki uczestnictwu w programie PROW Odnowa Wsi.
Mam nadzieję, że zamierzenia
te zostaną zrealizowane dla dobra społeczności lokalnej Gminy Polanów.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

Polanów

Polanów

Dwie szkoły w jednej Warto

pomagać innym

Od września bieżącego roku
zmiany w polanowskiej oświacie. Ma tu zacząć funkcjonować
Zespół Szkół Publicznych z siedzibą przy ulicy Gradowe Wzgórze 5. W jego skład wejdą: gimnazjum im. Noblistów Polskich.
Liceum Ogólnokształcące oraz
Liceum Profilowane.
Ma się tak stać po tym jak
z końcem sierpnia rozwiązany
zostanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Dworcowej 12, w skład którego wchodzą wyżej wymienione licea.
Decyzję w tej sprawie Radni
Radny Miejskiej podjęli podczas
styczniowej sesji. Powód? Zbyt
mała ilośc uczniów w liceum
(55)
Podjęte zmiany organizacyjne mają swoje uzasadnienie
ekonomiczne, demograficzne i
organizacyjne. Umożliwią one
racjonalne wydatkowanie środków budżetowych na prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych,
w których na przestrzeni ostatnich lat liczba uczniów spadła
prawie o połowę (ze 104 osób
w 2008 roku- w obu liceach- do
55 w roku 2011). Ponadto Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011roku
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw, która wejdzie w życie
z dniem 1 września 2012 roku
określa, że od kolejnego roku
szkolnego nie będzie naboru do
klas pierwszych liceów profilowanych. Naukę w tym liceum
będą kontynuować jedynie obecni uczniowie, w związku z czym
szkoła będzie funkcjonowała
tylko do końca roku szkolnego
2012/2013.
Ponadto istotnym elementem
zaplanowanej zmiany jest obniżenie kosztów funkcjonowania
powyższych placówek (koszty
opału, energii elektrycznej, administracji oraz zarządzania).
Dotychczasowy , stary budynek
przy ulicy Dworcowej posiada
tradycyjne ogrzewanie węglowe
i wymaga zatrudnienia osoby do
obsługi pieca. Zmiana siedziby
znacznie obniży koszty funk-

Od września budynek gimnazjum pomieści jeszcze uczniów liceów
cjonowania obu szkół ponad- cowej 12 do obecnej siedziby samorządów uczniowskich pogimnazjalnych.
Jednocześnie gimnazjum przy ulicy Gradowe szczególnych szkół, a dyrektor
ich uczniowie uzyskają lepszy Wzgórze 5 nie jest jednoznacz- zespołu jest dyrektorem szkoły
i bezpośredni dostęp do istnie- ne z likwidacją szkół. Poprzez w rozumieniu stawy.
jącej bazy dydaktycznej (no- przeniesienie szkoły nie unice- Podjęte zmiany służą więc rawoczesne sale, hala sportowa, stwia się bytu danej placówki, cjonalizacji wydatków ponoszoboisko „Orlik”). Poprawi się też bo szkoła w sensie prawnym ist- nych przez gminę na szkolnictwo
bezpieczeństwo uczniów korzy- nieje nadal. W myśl przepisów ponadgimnazjalne i są celowe z
stających z dowozów szkolnych, ustawy połączenie nie narusza punktu widzenia gospodarności
gdyż będą wsiadali i wysiadali odrębności rad pedagogicz- i rzetelności prowadzenia gospobezpośrednio przy szkole, bez nych, rad rodziców, rad szkół i darki finansowej gminy.
(k)
konieczności przemieszczania
się na zajęcia sportowe. PołąOBWIESZCZENIE
czenie szkół nie wpłynie więc
na pogorszenie warunków nauki
Burmistrz Polanowa informuje o rozpoczęciu naboru wnioi pracy w wymienionych plasków
na
demontaż,
transport i utylizację azbestu z pokryć dachowych w
cówkach. Zwiększy natomiast
roku 2012.
stopień wykorzystania budynku
obecnego gimnazjum, którego
Środki pochodzą z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowibaza lokalowa i dydaktyczna
ska i Gospodarki wodnej w Szczecinie i są przeznaczone dla jednostek
pozwala na funkcjonowanie w
samorządu terytorialnego, osób fizycznych, jednostek sektora finansów
jego murach dodatkowych szkół. publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, oraz wspólnot i
Przyjęte rozwiązanie ograniczy
spółdzielni mieszkaniowych.
liczbę obiektów szkolnych i zra- Wielkość środków jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
cjonalizuje koszty stałe wynikaWnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Polanojące z konieczności ich utrzyma- wie do dnia 31marca 2012 r.
nia przez gminę. Wpłynie to na
Wszelkich informacji udziela referat Ochrony Środowiska Urzędu
obniżenie kosztów finansowania
Miejskiego w Polanowie, pok. 14, tel. 94 3480783 .
oświaty w gminie Polanów i
Informacja oraz wzory wniosków zostały podane do wiadomości pusłużyć będzie poprawie sytuacji
blicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Polanowie www.
ekonomicznej oświaty w gminie. bip.polanow.pl
Burmistrz Polanowa
Należy podkreślić, że zmiana sie- 				
/-/ Grzegorz Lipski
dziby obu liceów z ulicy Dwor- 				

W Szkole Podstawowej w Polanowie obchodzono „Tydzień
wolontariatu”. Organizatorzy zachęcali uczniów do niesienia bezinteresownej pomocy. Zbierano
odzież i zabawki dla dzieci oraz
karmę dla zwierząt, które przebywają w schroniskach. Jednym z
elementów zabawy było utworze-

nie „Łańcucha ludzi dobrych serc”
(na zdjęciu). Zorganizowano także
konkursy literackie a na specjalnym apelu podsumowano pracę
uczniów, a najlepszych nagrodzono. Organizatorami imprezy byli
Beata Rygielska, Michał Lipski i
Katarzyna Poletajew.

INFORMACJA
URZĘDU MIEJSKIEGO w POLANOWIE
Urząd Miejski w Polanowie informuje o wprowadzaniu nowych zasad gospodarki odpadami w gminie Polanów zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152 poz. 897. z dnia 25 lipca 2011 r.)
Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaczyna działać rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów. Gmina nie wydaje zezwoleń na
wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- przygotowanie rejestru do 31.12.2011 r.
Najważniejsze terminy wprowadzenia zmian ustawy
1. Do 1 lipca 2012 r. sejmik województwa przyjmie uchwałę w sprawie;
aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, stanowiącą akt prawa miejscowego.
2. Do 31 grudnia 2012 r.
• gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat,
szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia
pierwszych deklaracji.
• przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na
podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
3.Od 1 stycznia 2013r zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
4. Do 31 marca 2013 r. - gminy składają pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa.
■ od 1 lipca 2013 r. - zaczyna funkcjonować nowy system;
• wchodzą w życie uchwały rad gmin. gminy zaczynają pobierać opłaty
od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być
podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.
Uwaga, Podane daty są terminami ostatecznymi. Oznacza to,
że gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu,
mogą wprowadzić go wcześniej.
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Wydarzeni
Styczeń

W styczniu polanowscy radni wyrazili zdecydowany protest wobec niezrozumiałej i krzywdzącej
mieszkańców mniejszych miejscowości decyzji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, która powodowała, że mieszkańcy Miasta i Gminy Polanów od 1 marca mieli nie móc korzystać z nocnej,
świątecznej i weekendowej opieki lekarskiej. Zdecydowany protest i podjęte działania, między innymi
naszego samorządu, zmusiły Narodowy Fundusz Zdrowia do wycofania się z absurdalnego pomysłu
zmniejszenia ilości punktów pomocy całodobowej, weekendowej i świątecznej.
Na zdjęciu: Polanowski samorząd zawsze dbał o zdrowie mieszkańców. Grzegorz Lipski burmistrz
Polanowa przekazuje kluczyki do nowej karetki pogotowia ratunkowego.

Luty

Dobra wiadomość nadeszła z Drzeńska w gminie Malechowo. Tamtejsza społeczność, podczas sołeckiego zebrania postanowiła przekazać do gminy Polanów teren tzw. Osiedla Leśnego w Krągu
oraz drogę powiatową Krąg – Laski, a także leżące w pobliżu tereny zielone i lasy. Łącznie jest to
6,78 ha ziemi. Kilka tygodni później Rada Gminy Malechowo oraz Rada Powiatu Sławieńskiego
podjęły ostateczną decyzję o zmianie swoich granic. Dzięki temu uporządkowano istniejący od 1999
r. bałagan z granicami gminy, gdzie miejscowość Krąg podzielona była pomiędzy dwa powiaty.

Marzec

W gminie Polanów zakończyły się wybory sołeckie. Jako ostatni przedstawicieli najniższego szczebla samorządu lokalnego wybierali mieszkańcy sołectwa Gołogóra. We wszystkich zebraniach wiejskich, oprócz mieszkańców, uczestniczyli także burmistrz i wiceburmistrz Polanowa, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zespołu Ekonomiczno
- Administracyjnego Szkół, radni oraz inni przedstawiciele urzędu miejskiego.

Kwiecień

Kwiecień, to miesiąc, gdy zima juz całkiem odpuściła. Na terenie miasta i gminy Polanów
ostro do przodu ruszyły miejskie inwestycje (piszemy o nich obok). Nie próżnowali też
najmłodsi mieszkańcy Polanowa, którzy wzięli udział w wielkim sprzątaniu pod hasłem
"Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior. "
Sprzątano zarówno chodniki i skwery, jak również tereny wokół basenu i Zalewu Polanowskiego, a także na obrzeżach Lasów Państwowych.

Maj

Z udziałem Andrzeja Jakubowskiego, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa, Józefa Wilka, przewodniczącego
rady Miejskiej w Polanowie, Dariusza Kalinowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu
Koszalińskiego ksiądz Roman Śledź celebrował mszę świętą z okazji pontyfikaty Jana
Pawła II. Uczestniczyli w niej wierni, przedstawiciele leśników, myśliwych oraz strażaków,
młodzież i nauczyciele placówek oświatowych.

Czerwiec

Dzieci z Polanowa już mogą się cieszyć nowym placem zabaw. Kilka dni przed wakacjami,
firma Buglo z Koszalina, oddała do użytku obiekt składający się m.in. z huśtawek, ślizgawki,
piaskownicy i innych urządzeń służących zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. Zlokalizowany naprzeciwko marketu „Polo” nowy plac zabaw wspólnie otworzyli: Elżbieta Sekuła, dyrektor Gminnego Przedszkola oraz Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
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ia 2011 roku
Lipiec

Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” to bez wątpienia najbardziej znana polanowska impreza. W tym roku miłośnicy jednośladów spotkali się już po raz 23. Do Polanowa zjechało około 1200 motocyklistów z całej Polski, a nawet świata. Zlot, jak zwykle,
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. I nie ma się co dziwić. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Bez wątpienia największą był koncert zespołu „Perfekt”. Oprócz
motocyklowych i quadowych „igraszek” na crossowym torze i w błocie uczestnicy bawili
się na koncercie zespołów „The Last Ride”, „R.A.I.A.S.Z.”, „Enej”, czy „Hetman”.

Sierpień

Tradycyjnie w przedostatnią niedzielę sierpnia - 21.08.2011 r. na rynku w Polanowie odbył
się już 7 festyn parafialny. Pogoda dopisała, zaś organizatorzy - Rada Parafialna- zadbali
o świetną atmosferę i zabawę dla kilkuset osób, przybyłych na to spotkanie.
Wśród atrakcji pojawiły się zjeżdżalnie, kule wodne, stymulator lotów oraz przejażdżka
jeepem. Dla smakoszy czekała kuchnia domowa, a w niej pierogi, żurek, bigos myśliwski
oraz dzik z rożna.

Wrzesień

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie podpisało deklaracja przyjaźni ze Szkołą Ogólną w
Gedern. Na ten moment czekali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, rodzice, przyjaciele ze stowarzyszenia partnerskiego oraz przedstawiciele władz. Aktowi podpisania tej międzynarodowej umowy
przez Dyrektora Gimnazjum Aleksandrę Kalinowską i Dyrektora Gesamtschule Waltera Scheibnera
przypatrywało się grono pedagogiczne obu szkół oraz ich uczniowie.

Październik

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie. W uroczystości uczestniczyły władze wojewódzkie, powiatowe i lokalne: v-ce marszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego Magdalena
Gąsecka, przewodniczący rady miejskiej w Koszalinie Władysław Husejko, przedstawiciele z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, ksiądz dziekan, burmistrz
Polanowa, radni rady powiatowej i rady miejskiej, dyrektorzy bibliotek powiatu koszalińskiego, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, dyrektorzy i kierownicy jednostek, zakładów pracy, inwestorzy oraz
przyjaciele i czytelnicy biblioteki.

Listopad

Schetynówki oddane do użytku. Po ponad półrocznych pracach zakończona została jedna z największych inwestycji tego roku. 14 listopada uroczyście oddano drogi do użytku. Roboty przy tzw. schetynówkach, na ulicach Polanowa ruszyły na początku kwietnia. Za ponad 3,5 mln. zł kompleksowo
wyremontowane zostały ulice: Stawna, Cmentarna, Mokra, Wiejska, Zamkowa, Strumykowa i Magazynowa. Aż 75 % kosztów tego remontu pokryły środki zewnętrzne. Połowę kwoty uzyskano od
Wojewody Zachodniopomorskiego, a 25 procent od Powiatu Koszalińskiego. Dzięki tak dużemu dofinansowaniu wkład samorządu Polanowa wyniósł jedynie około 875 tysięcy złotych.

Grudzień

Ćwierć tysiąca osób wypełniło salę widowiskową Domu Kultury w Polanowie. Dzięki dowozom zorganizowanym przez ZEAO na Dniu Seniora zjawić się mogli seniorzy z terenu całej gminy. W części
artystycznej wystąpił zespół Olszyna z Żydowa, natomiast głównym punktem wieczoru był program
kabaretowy w wykonaniu Mieczysława Góry i kapeli Kombinatorzy z Poznania. Taką imprezę dla
seniorów władze Polanowa zamierzają organizować cyklicznie.
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Komunikat przypominający
o zmianach od 1 stycznia 2012 r.
zasad ustalania prawa do
świadczeń rodzinnych związanych
z urodzeniem dziecka

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 stycznia 2012
r., prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i
jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione
będzie od przedstawienia
przez osobę ubiegającą się
zaświadczenia, że matka
dziecka pozostawała pod
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu (przepisy
ustawy z dnia 25 marca
2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla
obywateli i przedsiębiorców

nie przewidują możliwości
zastąpienia ww. zaświadczenia
oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we
wchodzącym w życie 1
stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 14 września 2010 r. w
sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z
tytułu urodzenia dziecka
oraz wzoru zaświadczenia
potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.
U. z 2010 r., Nr 183, poz.
1234).

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia
życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą
Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy
medycznej w następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

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

600 440 999

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

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
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
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Komunikat świadczenie
pielęgnacyjne

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2012

W karnawałowym nastroju

Rządowy program wspierania
niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne w
okresie I-III 2012 r.
Rada Ministrów, w dniu 27
grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania
niektórych osób pobierających
świadczenie
pielęgnacyjne
oraz rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia
do marca 2012 r.
Uchwała i rozporządzenie
przewiduje, że niektóre osoby,
tj. matka, ojciec lub opiekun Gołogóra. Przy świetlicy pełnej gości obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Były też mikofaktyczny dziecka (opiekun
łajowe paczki dla najmłodszych oraz dużo dobrej zabawy
faktyczny dziecka, to osoba
faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
jego przysposobienie), mające
w styczniu, lutym lub marcu
2012 r. prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego na podstawie
ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w
wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na
wniosek ww. osób.
Inne niż wyżej wymienione
osoby otrzymujące świadczenie
pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania
niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.
Zgodnie z przepisami ww. Bożenice. Dzień Babci i Dziadka zorganizowany w tutejszej świetlicy był okazją dla najmłodszych,
rozporządzenia, pomoc będzie do wyrażenia szacunku dla starszych mieszkańców wsi oraz pretekstem do dobrej zabawy
wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty
świadczenia pielęgnacyjnego
za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy
realizujący w danej gminie
świadczenia rodzinne (tj. wójt,
burmistrz lub prezydent miasta
lub upoważniony kierownik/
pracownik ośrodka pomocy
społecznej lub innej jednostki
organizacyjnej gminy).
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww.
organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku
co oznacza, że jego forma jest
dowolna). Wniosek powinien
zostać złożony w terminie do
31 stycznia 2012 r. Osoby, któ- Bukowo. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej zamieniła się w salę balową. Do tańca
rym świadczenie pielęgnacyjne grał jak zwykle Wiesław Lebioda.
za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane
po 31 stycznia 2012 r., wniosek
o przyznanie pomocy powinny
złożyć w terminie 7 dni od dnia,
w którym decyzja o przyznaniu
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie
ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
Jest to pomoc w kwocie
100 zł miesięcznie i zgodnie
z ww. rozporządzeniem Rady
Ministrów, przysługuje osobom
mającym ustalone prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego
za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana
jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww.
miesiące.
Polanów. Jeden dzień ferii organizowanych przez Caritas „zagospodarowali” harcerze z 7 DH
Pomoc będzie realizowana ze KaDwa z Polanowa oraz strażacy z OSP Polanów i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zorganiśrodków budżetu państwa.
zowanych przez nich zawodach zwyciężyła drużyna „7 Żubrów”
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Bukowo

Szkolne sprawy

Miedziaki na wagę złota

Uczniowie ze Szkoły daje w przeliczeniu na jed- na pomoc dzieciom wycho- sobie, że oddając chociażPodstawowej w Bukowie nego ucznia kwotę 3,96 zł. wującym się poza własną by jeden grosz, pomagają
uczestniczyli w akcji „Góra Prawie 17 tysięcy sztuk róż- rodziną, w tym na tworzenie zrealizować wielkie przedGrosza”, która prowadzona nych monet zasili rachunek i dofinansowanie domów dla sięwzięcia na rzecz dzieci
jest pod patronatem Mini- Towarzystwa „Nasz Dom”, dzieci, rodzinnych domów w trudnej sytuacji życiowej
stra Edukacji Narodowej.
które jest organizatorem dziecka, pogotowi rodzin- i że los innych dzieci nie jest
W tym roku grosiki zbie- zbiórki pieniędzy.
nych oraz domów dziecka.
Im obojętny.
rało 108 uczniów, którzy zeCelem akcji „Góra GroDzięki tej akcji uczniowie
brali ogółem 428,19 zł., co sza” jest zebranie funduszy naszej szkoły uświadomili

Żydowo

Bezpieczna szkoła

Polanów

Z życia
podstawówki
Styczeń to czas podsumowania I półrocza roku
szkolnego. Tuż przed feriami, K. Filipowicz, dyrektor
polanowskiejpodstawówki
przedstawiła wyniki półrocznej klasyfikacji.
20 uczniów zapracowało na
miano wzorowego ucznia,
czyli uzyskali wysoką średnią z przedmiotów oraz ocenę wzorową z zachowania.

Najwyższe wyniki
w nauce osiągnęli:
Filip Wójcik- 5,5
Grzegorz Prendecki - 5,13
Magdalena Puchala - 5,12

W Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Żydowie, 11 stycznia, odbyło
się spotkanie z rodzicami
połączone ze szkoleniem, w
ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Bezpieczna Szkoła”.
Na zaproszenie dyrektora
Violetty Ciok-Malinowskiej
Szkolenie prowadził Pełnomocnik Burmistrza d.s. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
Pan Henryk Zabrocki.
Celem realizowanego pro-

gramu jest popularyzowanie m.in. pogadanki, konwerwśród nauczycieli, uczniów satoria, debaty uczniowskie,
oraz rodziców zasad funk- konkursy, spotkania z przedcjonowania państwa praw- stawicielami: Policji, Straży
nego i społeczeństwa obywa- Miejskiej, Straży Pożarnej,
telskiego, norm współżycia Pogotowia Ratunkowego i
oraz poszanowania praw organizacji społecznych.
jednostki, w tym ucznia –
Dzień wczesniej w szkoobywatela, przeciwdziała- le odbyło się szkolenie
nia patologiom, poszanowa- kadry pedagogicznej, oba
nia wobec ludzi o odmiennej szkolenia dotyczyły temakulturze, rasie, obyczajach, tu - „Prawna ochrona dóbr
solidaryzmu społecznego i osobistych człowieka, w
światopoglądu.
tym nietykalności cielesnej
W ramach programu szkoła a zwyczaje szkolne”.
realizuje określone zadania,

Dyrektor pogratulowała
wszystkim wyróżnionym i
życzyła samych sukcesów
w przyszłości. Wspomniała
także o tych, którzy otrzymali oceny niedostateczne i
zachęcił ich do poprawienia
jedynek .
Tego samego dnia odbyło
się spotkanie z rodzicami .
Przybyłych dyrektor K. Filipowicz zapoznała z wynikami klasyfikacji. Następnie
wystąpił szkolny teatrzyk z
przedstawieniem pod tytułem „Babciu, opowiem ci
bajeczkę’’. Spektakl przygotowali uczniowie starszych
klas pod opieką K. Poletajew i J. Tumanik.
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Ciąża, a alkohol.
Co to jest i jakie są
skutki FAS (Płodowego
Zespołu Alkoholowego)

„Jestem w ciąży” ta wiadomość może nieść ze sobą
radość, spełnienie marzeń,
nadzieję, wzruszenie, ekscytację. Ale także szok, przerażenie, zaskoczenie, niepewność, a nawet rozpacz.
Żadna matka nie chce z
rozmysłem zaszkodzić swojemu dziecku, potomstwu.
Większość – dowiedziawszy
się o swoim odmiennym stanie – zaczyna uważać na siebie i bardziej o siebie dbać.
Ta troska obejmuje także
sposób odżywiania się, spędzania czasu wolnego itp.
A co zrobić z taką informacją, zasłyszana w gabinecie
lekarskim:
„Ma pani niski poziom hemoglobiny we krwi. Proszę
sobie od czasu do czasu wypić lampkę wina. To dobrze
pani zrobi”.
Zdarza się, że lekarz
proponuje
ciężarnym
kobietom nawet koniak
i Drogie Panie, Drodzy Panowie, Dziewczyny, Chłopcy –

To nieprawda, że
lampka wina lub koniaku wypita w ciąży
nie jest groźna
Nie określono, bowiem minimalnej dawki alkoholu, o
której można by powiedzieć,
że jest całkowicie bezpieczna dla rozwoju dziecka.
Mózg płodu rozwija się
bardzo szybko i intensywnie
w ciągu pierwszych tygodni
życia, czyli zanim kobieta
dowie się, że jest w ciąży.
Czy zatem lampka wina
wypita „za zdrowie mamy i
dziecka” może wpłynąć negatywnie na rozwój dziecka?
Ryzyko uszkodzenia wrażliwych, dopiero
tworzących się neuronów
istnieje nawet przy minimalnych dawkach alkoholu.
U dzieci występują wówczas niespecyficzne, trudne
do zdiagnozowania i zakwalifikowania objawy, takie
jak: trudności w uczeniu
się, zwiększona wrażliwość
ośrodkowego układu nerwowego, lub mniejsza odporność organizmu na schorzenia.
Wiadomo już, że
szkody wywołane przez
alkohol w okresie ciąży są
proporcjonalne do ilości
wypijanego przez kobietę

alkoholu, czyli im więcej alkoholu, tym częściej wprowadzany jest do organizmu
dziecka przez łożysko, tym
większe zagrożenie, że dojdzie do uszkodzenia.
Pamiętajmy, więc, że każda
ilość alkoholu może przynieść szkody dla rozwijającego się płodu, a skrajnie
niekorzystnym
skutkiem
picia alkoholu w ciąży jest
FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy)
FAS (Fetal Alkohol Syndrome) – jest to jednostka chorobowa obejmująca nieprawidłowości neurobehawioralne
oraz zmiany w budowie ciała i
organów wewnętrznych.
Co może grozić DZIECKU,
– którego mama spożywa alkohol w czasie ciąży?
- niska waga urodzeniowa,
- ryzyko wystąpienia FAS,
- opóźnienie wzrostu,
- uszkodzenie mózgu,
- zniekształcona twarz i kościec,
- nadpobudliwość,
- zaburzona koordynacja,
- uszkodzenia wątroby,
- wady nerek,
- problemy z widzeniem i
słyszeniem,
- drżenie i drgawki (występuje również ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu,
martwe urodzenia)
Ponieważ jajo dojrzewa na
powierzchni jajnika przyszłej matki, jest narażone
na działanie alkoholu jeszcze przed zapłodnieniem.
Znawcy problemu zalecają:
Jeśli zależy Ci na zdrowym
potomstwie lepiej powstrzymać się od alkoholu na trzy
miesiące przed zapłodnieniem. Trzeba pamiętać
również, że spożywanie
alkoholu przez mężczyznę
wpływa na jakość materiału
genetycznego przekazywanemu potomstwu ( plemniki
dojrzewają średnio powyżej
dwóch miesięcy).
Podsumujmy, więc:
każde picie alkoholu przez
kobietę w ciąży może doprowadzić do wielu zmian
w mózgu i ośrodkowym
układzie nerwowym płodu,
a one wpływają nie tylko na
wymienione uprzednio objawy, ale także przyczyniają
się do obniżenia poziomu
inteligencji (około 40 – 50
% dzieci z FAS jest niepełnosprawnych
intelektualnie, upośledzenia zdolności
uczenia się pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, opóźnienie rozwoju
i rozumienia mowy, nietypowego zachowania.
W konsekwencji opóźniają
się kolejne etapy rozwojowe
– zegar biologiczny nie jest
w zgodzie z zegarem społecznym, czyli oczekiwaniami dotyczącymi osiągnięć
rozwojowych.
dokończenie na str 8
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Zagrali dla chorych dzieci i ich mam

W ramach 20 Finału
WOŚP, który odbył się 7
stycznia tradycyjnie już na
hali widowiskowo-sportowej w Polanowie zorganizowana została piąta edycja
Turnieju Piłki Siatkowej

Ciąża,
a alkohol...
dokończenie ze str 7

Typowym dla dzieci z FAS
jest, że ich rozwój umysłowy,
społeczny, emocjonalny nie
odpowiada wiekowi metrykalnemu, poziom funkcjonowania w tych sferach odpowiada wiekowi młodszemu.
Skutkiem tego może być
między innymi bardzo trudna
sytuacja szkolna, a więc niemożność osiągnięć dobrych
wyników w nauce. W konsekwencji mogą pojawić się
również zaburzenia wtórne,
gdy dziecko zaczyna funkcjonować na marginesie klasy i
zainteresowań nauczyciela.

Następnie w związku z narastającymi zaległościami, pogłębiającymi się wraz z dzieckiem
problemami. Przejawia ono coraz więcej zachowań ucieczkowych, może wpaść w uzależnienia bądź stać się członkiem grup
rówieśniczych o destrukcyjnych
zachowaniach.
Dzieci z FAS – nie rozumieją
zasad i oczekiwań społecznych,
mają trudności z utrzymaniem
przyjaźni ( zaniedbują kontakty,
nie odwzajemniają zainteresowania), wymagają stałego nadzoru
( np. miewają dziwne pomysły
– potrafi na gazie postawić czajnik elektryczny), pomimo kar
nie uczą się na swoich błędach,
bywają agresywne miewają
niekontrolowane napady złości
(szału) itd.
To tylko niektóre skutki jakie
ponoszą dzieci z FAS, w związku
z niewłaściwym zachowaniem
się rodziców przed i w czasie
ciąży.
Pamiętajmy - z FAS się nie wyrasta. FAS ma się przez całe życie,
a jakość tego życia uzależniona
jest od uzyskanej wcześniej pomocy i wsparcia.
Opracowal:
Henryk Zabrocki

Jednostek OSP o puchar
Przewodniczącego
Rady
Powiatu Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego. W
rozgrywkach wzięło udział
7 drużyn z Będzina, Biesiekierza, Koszalina, Świeszy-

na, Sierakowa, Żydowa i
Rozgrywkom sportowym
Polanowa. Po zaciętej rywa- towarzyszyła licytacja na
lizacji pierwszy miejsce zdo- rzecz sprzętu dla dzieci i mabyli druhowie z Polanowa, tek chorujących na cukrzycę.
drugie ochotnicy z Będzina Całą imprezę zorganizowali
i trzecie strażacy z Żydowa. druhowie OSP Polanów
GRATULUJEMY !!!
przy wsparciu Polanowskie-

go Ośrodka Kultury i Sportu,
ZEAO, MOW Polanów oraz
DPS Cetuń.
Bardzo dziękuję druhom
ochotnikom oraz wszystkim
gościom, radnym i władzom
Polanowa oraz Powiatu Ko-

szalińskiego, którzy wsparli
organizacyjnie i materialnie
naszą imprezę –powiedział
prezes OSP Gminy Polanów Zenon Dropko.

Piłka Nożna

Puchar Burmistrza Polanowa
pojechał do Koszalina

Uczestnicy turnieju - dwie polanowskie drużyny razem z władzami samorządowymi
Osiem drużyn (w tym dwie wystawione przez Gryfa
Polanów) wzięło udział w VII Turnieju Piłki Halowej o Puchar
Burmistrza Polanowa. Po zaciętych pojedynkach do finału trafiły
zespoły Bałtyku Koszalin i Victorii Sianów. Tu lepsi okazali się
piłkarze z Koszalina, którzy strzelili sianowianom 5 bramek (nie
tracąc żadnej) i to oni wywieźli z Polanowa puchar Burmistrza
Miasta. Trzecie miejsce w turnieju zajął drugi zespół Gryfa Polanów, który pokonał czwartoligową Sławę Sławno (2:1). Drużyna
Gryf I Polanów zajął 7 miejsce w ostatnim pojedynku pokonując
Echo Biesowice 2:1.
Wyniki turnieju:
Eliminacje:
Echo Biesowice - 0:2 - Gryf II
Polanów
Gryf I Polanów - 0:0 - Darło-

via Darłowo
Victoria Sianów - 3:3 - Arkadia
Malechowo
Sława Sławno - 0:0 - Bałtyk
Koszalin
Echo Biesowice - 4:8 - Victoria

Sianów
Gryf I Polanów - 0:3 - Sława
Sławno
Gryf II Polanów - 2:0 - Arkadia Malechowo
Darłovia Darłowo - 1:3 - Bałtyk Koszalin
Gryf II Polanów - 4:3 - Victoria Sianów
Darłovia Darłowo - 1:1 - Sława Sławno
Echo Biesowice - 2:7 - Arkadia
Malechowo

Gryf I Polanów - 1:1 - Bałtyk
Koszalin
Półfinały:
Victoria Sianów - 1:1(k.3:1) Sława Sławno
Gryf II Polanów - 3:3(k.0:2) Bałtyk Koszalin
Mecze o miejsce:
7-8
Gryf I Polanów - 2:1 - Echo

Biesowice
5-6
Arkadia Malechowo - 1:3 Darłovia Darłowo
3-4
Sława Sławno - 1:2 - Gryf II
Polanów
Finał:
Victoria Sianów - 0:5 - Bałtyk
Koszalin
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