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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Dzień Dziecka
dla wszystkich

Przy wjeździe do miasta od strony Bobolic
stanęła rzeźba świętego Ottona, legendarnego
XII wiecznego, krzewiciela chrześcijaństwa na
Pomorzu. W sobotę, 12 czerwca zostanie ona
oficjalnie odsłonięta. Stanie się to podczas uroczystej pielgrzymki na Świętą Górę Polanowską. Piegrzymi wyruszą z miejskiego rynku o
11.00 a po drodze około godz. 11.15 następca
Świętego Ottona - dr Ludwig Schick, arcybiskup Bambergu dokona jej poświęcenia i oficjalnego odsłonięcia
Więcej postaci o Św. Ottona na str 7.

Polanów

Tydzień dla
Twego Zdrowia
Od 14 do 18 czerwca 2010 roku mieszkańcy
miasta i gminy Polanów będą mogli wykonać bezpłatne badania profilaktyczne, jednocześnie Zespół Ratownictwa Medycznego
ZOZ Polanów wzbogaci się o nowy ambulans. A wszystko to w ramach działań prozdrowotnych z zakresu promocji zdrowia i
pomocy przedmedycznej w nagłych stanach
zagrożenia życia i zdrowia.
Więcej wewnątrz numeru

W numerze:
* Polanów: Strażacy z OSP
na Jasnej Górze,
* Gmina Polanów skutecznie zabiega o pieniądze
* Nacław: Poldanor stawia
na ekologię

Ponad 100 osób bawiło się w ubiegłą sobotę na festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, przy Szkole Podstawowej
w Żydowie. Organizatorom zależało na tym, aby ze swojego święta mogła cieszyć się jak największa liczba dzieci, dlatego też milusińscy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Do młodszych zaliczali się przedszkolacy oraz pierwszoklasiści z podstawówki. To
dla nich zbudowano Przedszkolne Eldorado, które faktycznie stało się rajem dla maluchów.
Starsze dzieci mogły natomiast spróbować swoich sił w różnych konkurencjach sportowych i nie tylko. Największa próbą
okazał się mecz piłki nożnej rozegrany między drużynami dzieci i dorosłych, który zakończył się remisem.
Innymi atrakcjami były przejażdżki wierzchem na koniu, prezentacja nowo zakupionego wozu strażackiego oraz poczęstunek.
Każde dziecko otrzymało tez mały upominek.
						
dokończenie na str 8
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Nasze rozmowy:

Biogazownia przy
każdej fermie
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Nacław

Poldanor stawia na ekologię

Rozmowa z Grzegorzem Brodziakiem, prezesem
Poldanoru SA, firmy będącej właścicielem fermy
tuczu trzody chlewnej w Nacławiu

- Skąd pomysł na biogazownie rolnicze?
- Decyzja o ich budowie
przez Poldanor SA wynikała wprost z realizowanej przez nas misji, której
bardzo ważnym elementem jest przyczynianie
się do polepszania stanu
środowiska w obszarze
naszego działania (rolnictwo) poprzez wprowadzania nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska
technologii. W realizacji
tego właśnie celu pomaga nam wiedza i duńskie doświadczenia w tej
dziedzinie (kapitał firmy
Poldanor jest prawie w
100% duński).
- Czy to dobra inwestycja?
- Pierwsze działania prowadzące do budowy bio-

Polanów

gazowni podjęliśmy
w roku 1999, czyli
jeszcze w czasach
gdy
niedoprecyzowane
przepisy
prawne, nie pozwalały przewidzieć, czy
taka inwestycja kiedykolwiek się zwróci. Takie same znaki
zapytania towarzyszyły uruchomieniu
pierwszej
naszej
biogazowni w roku
2005 w Pawłówku,
gm. Przechlewo. Pół
roku później przepisy zostały uściślone, co
pozwoliło nam planować
budowę kolejnych instalacji na podstawie bardziej wiarygodnych studiów wykonalności.
- A plany na przyszłość?
- Zamierzamy budować
kolejne
biogazownie.
Obecnie funkcjonują cztery o łącznej mocy ponad 4
MW, w budowie są kolejne trzy o łącznej mocy 2,3
MW (zostaną oddane do
użytkowania w tym roku).
W latach 2011-13 i planujemy budowę kolejnych
sześciu o łącznej mocy
ok. 7 MW. W rezultacie
prawie przy każdej naszej
fermie hodowlanej powstanie taka instalacja
Rozmawiał; Mieczysław Siwiec

Nowoczesna biogazownia w Nacławiu powstaje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Razem z ujętymi w tym
samym projekcie obiektami w Świelinie i Uniechówku ma kosztować ponad 28 mln zł
Już w najbliższy poniedziałek (7.06) w Nacławiu uroczysty ponownie trafi na uprawiane
rozruch technologiczny nowej biogazowni. Powstaje przy przez „Poldanor” pola.
- Dzięki energii wyprodukofermie trzody chlewnej należącej do spółki „Poldanor”.
wanej w biogazowni w NaJest piątą z kolei, wybudo- elektrycznej rocznie. Z tego cławiu przyczynimy się do
waną przez spółkę, instala- ok. 15 % wykorzystane zo- zredukowania emisji gazów
cją tego typu. Jej zadaniem stanie na własne potrzeby, cieplarnianych o ok. 16.000
będzie uzyskanie z gnojowi- reszta odsprzedana do sieci t rocznie (w ekwiwalencie
cy pochodzącej z fermy oraz elektroenergetycznej i za- dwutlenku węgla) – twierz innych resztek pochodze- pewni prąd dla około 1600 dzi Grzegorz Brodziak,
nia rolniczego biogazu (me- gospodarstw
domowych. prezes Poldanoru. - Trzeba
tanu). Zainstalowany gene- Przefermentowany w bioga- przy tym pamiętać, że zarator prądotwórczy pozwoli zowni nawóz organiczny, o równo energia elektryczna
wyprodukować ponad 5 mln lepszych parametrach nawo- jak i cieplna z biogazowni
kWh odnawialnej energii zowych i mniej śmierdzący jest energią odnawialną, wytwarzaną w stu procentach z
substancji odpadowych bądź
nadwyżkowych w produkcji

Tydzień dla Twojego zdrowia

Zespół Ratownictwa Medycznego przy ZOZ Polanów wzbogaci się o nowy ambulans.
Od poniedziałku 14 mocji zdrowia. Na stoisku mach programu wykrywaczerwca 2010 roku do będą pracowały pielęgniar- nia zagrożeń zdrowotnych
piątku 18 czerwca 2010 ki środowiskowo-rodzinne powodowanych cukrzycą i
roku w poczekalni głównej Danuta Rodzik, Bogumiła miażdżycą, będzie możliPrzychodni w Polanowie Maszke, Joanna Gwóźdź. wość bezpłatnego oznaczew godzinach 9.00 do 12.00 Oprócz porad z zakresu nia poziomu cukru, cholebędzie czynne stoisko pro- promocji zdrowia, w ra- sterolu i trójglicerydów dla

osób, które zgłoszą się na
stoisku i dotąd nie miały
oznaczonego poziomu tych
składników krwi. Pacjenci
zagrożeni przewlekłą obturacyjną chorobą płuc ,w
ramach profilaktyki chorób płuc(palacze tytoniu
wieloletni), będą mieli
także możliwość wykonania testów oceniających
ich wydolność oddechową
.Zadanie to będzie realizowała pielęgniarka zabiegowa Marzena Płatek.
W ramach szerokiej profilaktyki zdrowotnej będą
na stoisku dostępne materiały informacyjne dla
pacjentów. Dla osób zgłaszających się, które dotąd
nie miały badania EKG, a
mają uzasadnione podejrzenie problemów kardiologicznych u siebie, będzie
możliwość
wykonania
badania EKG. Zadanie to
będzie realizowała pielę-

rolnej – dodaje prezes.
Instalacja przyniesie także
korzyści lokalnej społeczności. Skorzystają rolnicy,
którzy będą mogli tu sprzedać kiszonkę z kukurydzy
i innych rodzajów zielonej
masy. Skorzysta też całe
środowisko i otoczenie lokalne poprzez zredukowanie uciążliwości zapachowej
gnojowicy oraz dlatego, że
wytwarzaną energią cieplną
planowane jest ogrzewanie
szkoły, świetlicy wiejskiej
oraz bloków mieszkalnych
w Nacławiu.
(sim)

Przedsiębiorstwo rolne Poldanor jest znaczącym producentem
rolnym w Europie. Pierwsze gospodarstwo Poldanor zaczął użytkować w 1994 roku. W roku 2009 Poldanor prowadzi produkcję
roślinną na ok. 15 000 ha oraz chów i hodowlę trzody chlewnej w
oparciu o stado podstawowe 18 000 macior. Produkcja zwierzęca
odbywa się w 30 fermach. Spółka wybudowała i użytkuje 4 biogazownie. Poldanor zatrudnia prawie 500 osób.

gniarka zabiegowa Krystyna Rusak.
W dniu 18 czerwca 2010
roku jako punkt kulminacyjny „ Tygodnia dla
Twego Zdrowia”, o godzinie 14.oo na parkingu przy
przychodni, odbędzie się
uroczystość przekazania
i włączenia do zasobów
Państwowego Ratownictwa Medycznego nowego
ambulansu sanitarnego dla
zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ Polanów.
Od poniedziałku 14 czerwca 2010 roku do piątku 18
czerwca 2010 roku pracownicy Ratownictwa Medycznego ZOZ Polanów
będą prowadzić szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i
obsługi automatycznego

defibrylatora zewnętrznego z użyciem fantomów i
defibrylatora w wersji ćwiczebnej. Szkolenia będą
odbywać się codziennie o
godzinie 9.00 w następujących dużych placówkach
i zakładach na terenie Polanowa:
1.poniedziałek 14 czerwca
godz.9.00 Urząd Miejski w
Polanowie
2.wtorek
15
czerwca godz.9.00 Gimnazjum
Polanów
3.środa
16
czerwca
godz.9.00 „Maced” Polanów
4.czwartek 17 czerwca
godz.9.00 Nadleśnictwo
Polanów
5.Piątek
18
czerwca
godz.9.00 Liceum Polanów
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Program obchodów
700 – lecia Polanowa
Piątek 11.06.2010
13.00 – 17.00 - Konferencja polsko – niemiecka: „Historia i Kultura Ziemi Polanowskiej”
Sobota 12.06.2010
07.00 – Zawody wędkarskie nad basenem miejskim;
11.00 – Wymarsz pielgrzymki z rynku miejskiego na
Świętą Górę Polanowską;
11.15 – Odsłonięcie rzeźby Św. Ottona;
12.00 – Msza święta na Świętej Górze Polanowskiej;
13.30 – Nadanie honorowego obywatelstwa dla Arcybiskupa Bambergu – dr Ludwig Schick;
14.00 – Poczęstunek grochówką;
15.00 – Występ zespołu Rzepczyno;
16.00 - Pokazy Koszalińskiej Kompani Rycerskiej;
17.00 - Pokaz musztry paradnej Orkiestry Marynarki
Wojennej;
17.15 – Otwarcie imprezy;
17.45 – Występ Orkiestry Morskiego Oddziału Straży
Granicznej im . płk Karola Barcza;
18.00 – Występy artystyczne, gwiazda wieczoru: zespół
Trubadurzy;
20.00 - 0.00 – Występy artystyczne i zabawa taneczna.
Niedziela 13.06.2010
10.00 - 14.00 Turniej szachowy

OGŁOSZENIE

Informujemy, że
w dniu 4 czerwca 2010r. (piątek)
Urząd Miejski w Polanowie
będzie nieczynny.

Wydarzenia

Na kanalizację, remizę i centrum

Świetlica w Kościernicy powstaje w bardzo szybkim tempie
Gmina Polanów skutecznie
zabiega o pieniądze na kanalizację Rzeczycy Wielkiej,
Dadzewa, Jacinek, rozbudowę remizy oraz byłego pawilonu handlowego.

Strażacy z OSP
na Jasnej Górze

Delegacja polanowskich strażaków przed janogórskim klasztorem

w tym poczet sztandarowy Ochotniczej Straży
Pożarnej z Polanowa.
Uroczystości na Jasnej
Górze rozpoczęły się
koncertem 157 strażackich
orkiestr
dętych,
grupujących 7 tys. osób.
Orkiestry wystąpiły we
wspólnym repertuarze, a
niektóre utwory zostały
wykonane z towarzyszeniem 22 zespołów wokalnych Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Mszy św. na Szczycie,
przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański i delegat
KEP ds. duszpasterstwa
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Kościernica, Rzeczyca Wielka

Polanów

Strażacy z polanowskiej
OSP wzięli udział w VI
Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Strażaków na
Jasną Górę. Pielgrzymka
organizowana jest na Jasnej Górze co 5 lat.
W pielgrzymce biorą
udział członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,
funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej
Straży Pożarnej, członkowie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych,
słuchacze Szkół Pożarniczych, żołnierze i pracownicy Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej, Strażacy Zakładowych Straży
Pożarnych, członkowie
Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, pracownicy cywilni Ochrony Przeciwpożarowej.
Na jasnogórskie spotkanie przyjechały m.in.:
władze Związku OSP RP
z Waldemarem Pawlakiem, prezesem Zarządu Głównego oraz kierownictwo Państwowej
Straży Pożarnej na czele
z Wiesławem Leśniakiewiczem, Komendantem
Głównym PSP oraz setki
pocztów sztandarowych,

www.polanow.pl

strażaków.
Tradycja pielgrzymek jasnogórskich
strażaków
nawiązuje do okresu
przedwojennego, kiedy to
w dniu 18 czerwca 1939
r. odbył się Zjazd Strażactwa Polskiego na Jasnej
Górze. Było to jedno z
największych wydarzeń
w historii polskiego pożarnictwa.
Według informacji organizatorów VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Strażaków w pielgrzymce miało
wziąć udział ok. 100 tys.
osób.
(r)

Na konkurs ogłoszony przez
Zachodniopomorski Urząd
Marszałkowski na "Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej", objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, gmina Polanów
zgłosiła kilka wniosków.
Każdy z nich dotyczy innego zadania. Dzięki temu
Zakład Usług Komunalnych
uzyska pomoc z funduszy
europejskich na zakup samochodu specjalistycznego
do wywozu odpadów.
Wiadomo już, że gmina
otrzyma pieniądze z tego
samego programu na budowę kanalizacji sanitarnej w
Rzeczycy Wielkiej z odprowadzeniem do oczyszczalni
w Polanowie. Zadanie to
obejmuje także budowę kanalizacji w części Polanowa, a dokładnie na ulicach
Bobolickiej, Żwirowej, Partyzanckiej, Młodzieżowej
i części ul. Wolności oraz
do Zakładu Maced. Przetarg na wykonawcę jest już
rozstrzygnięty, wygrała go
firma
"Hydrogeobudowa"
ze Sławna. Ma zakończyć

roboty w roku przyszłym.
Ogólny koszt tej inwestycji
wyniesie 1 mln 793 tys. złotych, a gmina otrzyma 910
tys. zł dofinansowania ze
środków unijnych.
W kolejce do tego samego
programu czeka wniosek o
dotację na budowę sieci kanalizacyjnej w kolejnej części gminy, tym razem w Dadzewie, Jacinkach i części
Polanowa (ulice Korczaka,
Świerczewo, Klonowa, Lipowa i część Koszalińskiej),
także z odprowadzeniem
ścieków do oczyszczalni w
Polanowie. Ujęła w nim też
budowę sieci wodociągowej
Gilewo - Rosocha oraz w
Polanowie przy ul. Sławieńskiej.
Wkrótce gmina podpisze
umowę z zarządem woj.
zachodniopomorskiego o
999.302 zł dofinansowania
na przebudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania byłego budynku
usług handlowych na Centrum Społeczno-Kulturalne
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-

go. Cała inwestycja będzie
kosztować 2 mln 72 tys. zł.
Na rozpatrzenie czeka wniosek o przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i wyposażenie remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Polanowie, działającej w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także
na zakup samochodów gaśniczych wraz ze sprzętem
specjalistycznym. Złożony
został do Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego "Działanie zapobieganie zagrożeniom".
Dotyczy 1 mln 699 tys. zł,
a całe zadanie będzie kosztować prawie 2 mln 534 tys.
zł.
- Bardzo cieszymy się z tego,
że uzyskaliśmy środki na
te inwestycję i że wreszcie
będziemy mogli je wykonać - mówi Grzegorz Lipski,
burmistrz. - Planowane były
od dawna. Już wcześniej zabiegaliśmy o pieniądze na
nie z funduszy norweskich,
ale nie udało się nam ich
pozyskać. Dobrze więc, że
zdobyliśmy je teraz.

Maturzyści z miasta i gminy
Polanów mogą się ubiegać o
stypendium pomostowe. To
już IX edycja „Programu
Stypendiów
Pomostowych
2010/2011”
Do ubiegania się o stypendium
uprawniony jest maturzysta,
który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2010 roku i
który spełnia łącznie następujące kryteria:
1.Został przyjęty na pierwszy

rok studiów magisterskich lub mieście do 20 tys. miesz(realizowanych w trybie jed- kańców;
nolitym lub dwustopniowym, 4.Pochodzi z rodziny, w której
w polskiej państwowej uczelni dochód netto w przeliczeniu
mającej uprawnienia do przy- na osobę w rodzinie albo doznawania tytułu magistra);
chód osobowy uczącej się nie
2.Jest dzieckiem byłych pra- przekracza 922 zł. (lub 1054
cowników ppgr, którzy byli zł, gdy członkiem rodziny jest
zatrudnieni w tych gospodar- dziecko legitymujące się orzestwach na podstawie umowy czeniem o umiarkowanym
o pracę w okresie co najmniej albo znacznym stopniu niepeł3 lat;
nosprawności);
3.Mieszka na terenie wiejskim dokończenie na str 6

Uwaga!
Ważne dla przyszłych studentów
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W naszym obiektywie
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Polanów

Spławikowe Zawody Wędk
Dzień Matki w POKiS-ie Burmistrza Polanowa z oka

Polanowie

W środę 26 maja,
w sali widowiskowej
Domu Kultury odbył
się koncert z okazji
Dnia Matki.
Na
scenie wystąpiła młodzież z Gimnazjum
w Polanowie, dzie-

cięcy zespół wokalny
„Stokrotki” z Rzeczycy Wielkiej, zespoły
ludowe:
„Wrzosy”,
„Halinki”, „Córy Gołogóry”
oraz debiutujący chór „Pauza” z
Polanowa. Wszystkie

Mamy otrzymały róże.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób.
Imprezę zorganizował
Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu.
(r)

Bukowo

Odwiedziny w teatrze

Błażej Klimas został zdobywcą zawo- dyplom oraz sprzęt wędkarski. Kolejne ni zostali na
dów o Puchar Burmistrza Polanowa. miejsca zajęli Filip Ryziński (Puchar + kiełbasek na
Rozegrano je nad basenem miejskim z dyplom+ sprzęt wędkarski) oraz Szy- otrzymały dro
okazji z Dnia Dziecka. Wzięło w nich mon Dyla (puchar + dyplom+ sprzęt sprzętu wędka
udział 16 dzieci. Oprócz okazałego wędkarski)
ło Koło PZW
pucharu zwycięzca otrzymał również Po zawodach, ich uczestnicy zaprosze- Kiełbaski, słod

Wielin

Podwodne sprzątanie
świata

Uczestnicy wyprawy do koszalińskiego teatru
Uczniowie z klas 0-III
szkoły podstawowej
w Bukowie, wyjechali
do Koszalina, aby w
sali kina "Kryterium",
obejrzeć przedstawienie teatralne pt "Kopciuszek", wystawione
przez Narodowy Teatr
Edukacji im. Adama
Mickiewicza z Wrocławia. Przedstawiana

historia
Kopciuszka
jest prosta, czytelna i
wciąż aktualna. Patrząc
na złe siostry i macochę, dostajemy gotową
odpowiedź na pytanie:
jak nie należy postępować. Losy głównej
bohaterki
wskazują,
że bycie uczciwym i
pracowitym popłaca, a
cierpliwość i pokora w

życiu, to zalety, które
należy w sobie rozwijać. Kopciuszek to
historia , która nigdy
się nie znudzi, o czym
mogli się przekonać
najmłodsi uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Bukowie .
Renata Ciubak-Obiała.

Młodzież szkolna dno zalewu. Po zakończeniu
oraz mieszkańcy wsi Wielin prac odbyło się spotkanie
spotkali się z płetwonurkami przy ognisku i pieczeniu
z Klubu MARES z Koszali- kiełbasek, po czym wręna nad jeziorem Trzcińskim czono nagrody i pamiątki.
w Wieliniu.
Akcję podsumował Marian
Powód spotkania Kurtiak, prezes Klubu Płebyła jak najbardziej ekolo- twonurków MARES, zagiczny: przy okazji wspól- pewniając, że dno jeziora od
nie oczyszczano ze śmieci strony plaży jest czyste. W
brzeg akwenu wodnego oraz imprezie uczestniczyło ok.

30 osób. Jej organizatorem
był Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu.
Do
współpracy
włączyli się: Koło PZW w
Polanowie, Sołtys i Rada
Sołecka oraz młodzież wsi
Wielin, Urząd Miejski w Polanowie i Zakład Usług Komunalnych w Polanowie.
(r)

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2010

karskie o Puchar
azji Dnia Dziecka

poczęstunek pieczonych oraz sprzęt wędkarski za I, II, III m-ce
grillu. Wszystkie dzieci zakupił Polanowski Ośrodek Kultury i
obne upominki w postaci Sportu. Organizatorami imprezy byli:
arskiego który ufundowa- Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
w Polanowie.
oraz Polski Związek Wędkarski Koło w
dkości (napoje, batoniki) Polanowie.

Wydarzenia
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Krąg

Nowy obiekt turystyczny
już przymuje gości

Rozrasta się baza turystyczna gminy Polanów. W minioną sobotę podwoje otworzył nowy
hotel i restauracja w Krągu, który nosi nazwę Zajazd Zamkowy i będzie mógł pomieścić 45
gości hotelowych, a w dwóch salach restauracyjnych będzie mogło bawić się 80 osób. Intencją właścicieli było nawiązanie do istniejącego na tamtym terenie domu zajezdnego, którego
tradycja sięga 1910 roku. Zajazd istniał do roku 1945, a jego właścicielem był Robert Dumian, syn woźnicy Putkamera – właściciela pałacu w Krągu.

Bożenice

Polanów

Konkurs recytatorski - Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne

W sali widowiskowej Domu
Kultury w Polanowie odbyły się eliminacje gminne
Regionalnego Turnieju
Recytatorskiego "Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne".
W konkursie uczestniczyło
48 recytatorów ze Szkół

www.polanow.pl

1. Zdzisław Grabda - SP
Polanów , kl. I
2. Krzysztof Stokowiecki SP Nacław, kl. II
3. Jakub Robakiewicz - SP
Polanów, kl. II
W kat. "Ptaszki"
1. Klaudia Dyk - SP w Polanowie, kl. VI
W kat. "Ptaki"
1. Sławomir Brudecki Gimnazjum w Polanowie,
kl. I
2. Monika Bindas - Gimnazjum w Polanowie, kl. II
(na zdjęciu).
Ponadto przyznano następujące wyróżnienia:
W kat. "Ptaszęta"
1. Marcel Kula - SP w Nacławiu, kl. I
2. Julia Cysewska - SP w
Bukowie, kl.III
Zwycięzcy
otrzymali nagroPodstawowych w Nacławiu,
dy
książkowe
i pamiątkowe
Bukowie, Polanowie, Spodyplomy.
Organizatorem
łecznej Szkoły Podstawowej
w Garbnie oraz Gimnazjum konkursu i fundatorem
w Polanowie. Do eliminacji nagród był Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.
powiatowych zakwalifikowały się następujące osoby:
W kat. "Ptaszęta"

Występy na Dzień Matki

W piątek 28 maja, w Świetlicy Wiejskiej w Bożenicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Matki. Dla mam wystąpiły dzieci z sołectwa Bożenice,
które przygotowały montaż słowno-muzyczny oraz przepiękny taniec w
egzotycznym stylu. Wszystkie Mamy otrzymały kwiatki od swoich pociech oraz od sołtysa wsi Pana Ignacego Włodarczaka.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. Imprezę zorganizowali: Pan sołtys, pracownicy świetlicy oraz Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu.
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Uwaga!
Zmiana dyżuru
doradcy obywatelskiego

Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w
siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie, przy ul. Polnej 4a,

w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00
oraz

w czwartek

w godz. od 16.00 do 19.00
dyżur pełni doradca obywatelski (prawnik).
Z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(prawnego) skorzystać mogą wszyscy zainteresowani sprawami z zakresu m.in.: rodziny, mieszkania, roszczeń i zobowiązań finansowych, zadłużenia, zdrowia, zatrudnienia, przestępczości i
własności, urzędów i sądów, świadczeń i zasiłków.
Dyżury doradcy odbywają się w ramach
projektu pn.: "Sieć Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim"
realizowanego przez Stowarzyszenie APERTO w Koszalinie, przy partnerskiej współpracy Gminy Polanów.

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

Ważne sprawy
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Polanów, Nacław, Bukowo

Tydzień bibliotek 2010
lanowie. Zwycięzcą został
Wojciech Wastowski, drugie
miejsce zajęła Klaudia Dyk,
a trzecie Paulina Stelmach,
pasowanie na czytelnika biblioteki grup zerowych oraz
wiele innych atrakcji. W
samym Polanowie w Tygodniu Bibliotek udział wzięło
około 206 osób. Z kolei w
filii bibliotecznej Bukowie
między innymi zorganizowano kiermasz używanych
książek, czasopism oraz wystawę reprodukcji obrazów
na pocztówkach znanych
malarzy z całego świata. W
Tygodniu Bibliotek placówkę w Bukowie odwiedzało
średnio dziennie około 75
osób
Tydzień Bibliotek w Nacławiu to konkurs plastyczny
W Nacławiu pasowano nowych czytelników bibliotecznej filii
a także wieczór poetycki z
Już po raz siódmy Biblio- cyjnych zajęć. Biblioteka książka dla dzieci – co to Chopinem” ( wiersze o Choteki Publiczne z naszej w Polanowie zaoferowała znaczy?”, turniej eduka- pinie czytane przez dzieci).
gminy
wzięły udział w swoim czytelnikom między cyjny „Jeden z dziesięciu” Placówkę w Nacławiu odogólnopolskiej akcji Tygo- innymi: powiatową konfe- dla uczniów klas szóstych wiedzało średnio dziennie
dnia Bibliotek. W tym roku rencję pod hasłem „Dobra szkoły podstawowej w Po- około 50 osób.
hasłem wiodącym, określającym obszary działalności
bibliotek było „ Biblioteka
– słowa, dźwięki, obrazy ”.
Tegoroczne hasło nawiązuje
do nowoczesnego pojęcia
współczesnej biblioteki. Nawiązuje też do obchodzonej
w tym roku 200. rocznicy
urodzin wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina.
Z tej to okazji biblioteki
przygotowały wiele atrak-

Uwaga!

Ważne dla
przyszłych
studentów
5.Osiągnął na egzaminie
maturalnym liczbę punktów
nie niższą niż 90 (liczonych
zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku
nr 1 do Regulaminu – uczeń
samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do
wniosku).
Kandydat, po przyjęciu
na studia, składa w Oddziale Terenowym ANR
w Szczecinie Filia w Koszalinie przy ul. Partyzantów
15A wniosek o stypendium,
oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz
z załącznikami, kopię zawiadomienia o przyjęciu na
studia oraz kopię świadectwa dojrzałości - w nieprzekraczalnym terminie do 13
sierpnia 2010 r.
Więcej informacji na stronie
internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
w Łodzi : http://www.stypendia-pomostowe.pl

W Polanowie bibliotekarki w formie teatrzyku kukiełkowego, przybliżyły postać
Fryderyka Chopina. W kilku spotkaniach wzięło udział około 120 dzieci.

Bukowo

Kochamy Was nasi Rodzice

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowie ,zaprosili swoje mamy i tatusiów na uroczystość z okazji "Dnia Matki i Ojca", która odbyła się 26 maja 2010r. Dzieci z
klas 0-VI ,przygotowały dla swoich gości część artystyczną, na którą składały się wiersze,
piosenki, skeczke, przedstawienia i scenki z puentą. Przy słodkim poczęstunku, rodzice
podziwiali występy swoich pociech, które były bardzo szczęśliwe, występując dla swoich
najbliższych

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2010
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Ocalić od zapomnienia

Kim był św. Otton z Bambergu?
w Płocku, używanego do
ciągłych poselstw między
Polską a Niemcami, był
bardzo znaczny.
Zdawał sobie z tego sprawę
najlepiej sam cesarz, który powołał go w końcu na
swój dwór. Rzeczywiście

Święty Otton - główny patron arcybiskupstwa bamberskiego i drugi patron arcybiskupstwa berlińskiego, a od 28
czerwca 1972 r. patron archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Szczególnie zaznaczył się poprzez dzieło chrystianizacji Pomorzan. Tym bardziej, że zastosowane przez niego
metody były wyjątkowo skuteczne i... nie zawsze zgodne z
zasadą ubóstwa propagowaną przez kościół M.in zasłynął
tym, że bogactwo jego orszaku spowodowało zmianę wiary
przez Pomorzan...
Kim był św. Otton?
Pochodził ze znakomitego rodu frankońskiego
Mistelbachów. Na świat
przyszedł ok. 1060 roku w
Szwabii. Ojcem jego był
Otton, matką Adelajda, a
bratem Fryderyk. Rodzice
jego znani z pobożności,
wychowali syna bardzo
starannie i od najmłodszych lat poświęcili go
stanowi duchownemu. Już
wtedy, jak zresztą później,
umiał Otton skromną powierzchownością i poważnym zachowaniem zjednać
serca wszystkich i cieszyć
się wzięciem. Żaden z jego
żywociarzy nie podaje wiadomości w jakie szkole pobierał nauki i przez którego
z biskupów wyświęcony
został na kapłana. Wszyscy
podnoszą natomiast jego
pracowitość i zdolności. W
naukach Kościoła osiągnął
nadzwyczajną
biegłość.
Tak charakteryzuje sylwetkę młodego kapłana, Wolfger z Prufenlnqu: Dobry
dla wszystkich, lepszy dla
swoich, najlepszy dla siebie, troszczył się już także
o postępy innych i otrzy-

mał od nich godną za swój
trud zapłatę.Wraz z opatem
Henrykiem z Weltenburga
przybywa do Polski
ok. 1080 roku.
W Polsce losy Ottona
były zależne w znacznej
mierze od opiekuna, który
wkrótce zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim i może
mu udzielić znacznego
poparcia. Otton wkrótce
staje się znanym w całym
kraju. Szerokie kontakty
z krajowcami ułatwia mu
z pewnością znajomość
języka polskiego. Długie
lata upływały Ottonowi na
bezustannych podróżach
po kraju i zagranicę, czy to
w sprawach dworu, czy też
arcybiskupa Henryka. Jednak na szeroką widownię
wypłynął Otton po śmierci
pierwszej żony Władysława
Hermana Judyty czeskiej w
roku 1085, kiedy aktualna
stała się sprawa powtórnego małżeństwa księcia polskiego. Być może, że po jej
zgonie Otton przebywał w
poselstwie w Niemczech.
Tam dowiedział się o owdowieniu Judyty Marii żony

Salomona węgierskiego, a
siostry cesarza i

małżeństwa między Władysławem Hermanem a Judytą Marią zjednało
wskazał dworowi nie- Ottonowi
przychylność
mieckiemu na możli- dworu polskiego i niewość małżeństwa jej mieckiego i w nie małym
z władcą Polski.
stopniu odbiło się na jego
Otrzymał nawet taką misję karierze.
Obznajomiony
od cesarza Henryka IV. Po
ze stosunkami polskimi
powrocie do Polski działał stał się Otton prawą ręką
w tym samym duchu wśród królowej Judyty. Wpływ
sfer dworskich. Nie może- jego jako kapelana księżmy wątpić, że skojarzenie nej, na dworze królewskim

roku w mieście Anagnia,
podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego
przyjął z rąk papieża Paschalisa II sakrę biskupią z
infułą, widomym znakiem
godności.
Jako biskup cieszył się nie
tylko czcią i poważaniem
po powrocie do Nie- swych diecezjan, lecz takmiec (1097)
że dużym autorytetem w
Otton pozostał już na stałe Kościele niemieckim i na
w służbie cesarza. Henryk dworze cesarskim.
IV, doceniając jego zdolności, zasługi i dotychcza- Czego i jak dokonał?
sową lojalność, mianował Do Polski powrócił ponowgo kanclerzem cesarskiego nie w 1124 roku. Został
dworu. Nominacja, która wówczas zaproszony przez
nastąpiła po dacie 15 lute- księcia Bolesława
go 1102 roku, była, jak się Krzywoustego w celu podjęokazało, niejako wstępem cia misji wśród pogańskich
do powierzenia mu wyż- Pomorzan. Przeprowadził
szego stanowiska, tym ra- dwie wyprawy misyjne:
zem kościelnego. Po śmier- pierwszą od kwietnia 1124
ci biskupa bamberskiego roku do marca 1125 roku i
Rotberta (11 VI 1102 roku) drugą od kwietnia do grudsam cesarz mianował go na nia 1128 roku. Kończąc
ten urząd (25 grudnia 1102 drugą wyprawę misyjną 18
roku). Ingres odbył się 2 lu- grudnia 1128 roku - a więc
tego 1103 roku.
870 lat temu, Otton założył
Dla sprawowania władzy tutaj 14 kościołów w 12
kanonicznej konieczne było miejscowościach i ochrzcił,
jednak uzyskanie przez tylko w pierwszej wypraniego sakry biskupiej, to wie misyjnej 22 185 pogan,
zaś zależało wyłącznie od co stanowiło 1/5 tutejszych
papieża. Jednak za czasów mieszkańców. Był to sukHenryka IV było to nie- ces niewspółmierny na ówmożliwe. Dopiero po abdy- czesne czasy. Tym bardziej,
kacji cesarza na rzecz syna że zprowadzonych z tereHenryka V, co nastąpiło w nów Polski sześciu misji:
1105 roku, pod naciskiem św. Wojciecha, Brunona z
możnowładców świeckich Querfurtu, Reinberna, Brai duchownych, Otton udał ci międzyrzeckich, Bernarsię w podróż do Stolicy da i Ottona tylko ta ostatnia
Apostolskiej, aby uzyskać doszła w całej rozciągłości
aprobatę wyboru oraz
do skutku.
(r)
dotychczasowej
działalCiąg dalszy w następnym numerze
Opracowane
na
podstawie
strony
internetoności na terenie diecezji
wej archidiecezji szczecińsko - kamieńskiej
bamberskiej. 13 maja 1106

Dowcipy miesiąca
Do pewnego kapitana
statku, będącego już prawie
na emeryturze, dorwała się
pewna dziennikarka. Przeprowadzając z nim wywiad,
zadała pytanie:
- Kiedy pan przeżył największą
burzę?
Kapitan zamilkł, ale widać
po oczach, że rozpamiętuje
swoje życie wilka morskiego.
W końcu rzecze:
- To było zaraz po ślubie. Jak
splunąłem w domu na
dywan.
***
Juhas widzi bacę prowadzącego
duże stado owiec.
- Dokąd je prowadzicie?
- Do domu. Bede je hodowoł.
- Przecie nie macie obory, ani
zagrody! Gdzie będziecie je
trzymać?
- W mojej izbie.
- Toż to straszny smród.
- Cóż, bedo się musiały przyzwyczaić.
***
Góral stanął przed sądem
oskarżony o pobicie.
- Oskarżony twierdzi, że uderzył

poszkodowanego jeden
raz gazetą?
A no tak – zgadza się góral.
- I od tego ciosu gazetą poszkodowany doznał wstrząśnięcia
mózgu?
- Skoro tak doktor powiedział…
- W takim razie co było w gazecie?
- Nie wiem, nie czytołem…
***
Pewna kobieta kupiła sobie
szafę. Po przywiezieniu jej
do domu zaczęła ją składać…
Złożyła tę szafę ale tramwaj
przejechał i szafa się złożyła…
mówi więc do siebie: Sama nie
dam rady, to zawołam sąsiada.
Ten złożył szafę od nowa, ale
przejechał
tramwaj i szafa się złożyła.
Sąsiad wpadł na pomysł i
mówi: - Wie pani co? Ja
wejdę do środka i zobaczę,
co się tam składa. Wszedł, a
do domu wrócił mąż i zajrzał do
szafy, a sąsiad: - Ja wiem, że to
głupio wygląda ale ja naprawdę
czekam na ten
tramwaj.

***

8

www.polanow.pl

Badminton

Sport
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Przeźmierowo
8,0
p.,
V - miejsce UKS "Iskra"
Sarbice i UKS "Kopernik" Słupca po 4,0 p.
VII
miejsce
Targowa
Górka
2,5
p.
VIII - miejsce UKS "Krokus" Górlice 2, 0 p.
IX - miejsce UKS B
Bełczna i UKS "Dziewiątka" Koszalin 1,5 p.
W klasyfikacji województw
wygrało Województwo Zachodniopomorskie 35,5 p.
przed Województwem Wielkopolskim 18,5 p.
Kilka dni wcześniej w Suchedniowie (województwo
świętokrzyskie) odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa
Polski Młodzików w Badmintona. W zawodach udział
wzięło 48 zawodników i 43
zawodniczki z szesnastu
województw z całego kraju.
ZKB „Maced” reprezentowali: Norbert Miarka, Nikodem Ratkowski i Radosław
Wilk. Najlepiej z naszych
zawodników spisał się N.
Miarka
zajmując IX – miejNa zdjęciu zwycięzcy gry pojedynczej młodzików w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Od lewej: I sce.
Pozostali
nasi zawodnim. zł. medal Norbert Miarka ZKB "Maced" Polanów, II - m. sr. medal Szymon Andrzejewski Targowa Górka, III
cy:
Radosław
Wilk i Niko- m. br. medal Paweł Lewandowski UKS "Kometa" Sianów, III - m. br. medal Nikodem Ratkowski ZKB "Maced"
dem
Ratkowski
uplasowali
Polanów, V - m. Radosław Wilk ZKB "Maced" Polanów, V - m. Jakub Zmuda UKS "Orkan" Przeźmierowo.
się na dalszych miejscach.
runda Bartłomieja Wycisz- zmobilizował, po ciężkich Wilk i w tej grze też dobrze meta" Sianów po 10,5 p., Wszyscy zdobyli punkty do
kiewicza UKS OSiR Sław- wymianach jednak uzyski- wypadł razem z kolegą zaj- III - miejsce UKS OSIR listy rankingowej PZBad.
no 21:3, 21:3, w ćwierćfina- wał przewagę by wygrać mując II - miejsce i zdoby- "Badminton" Sławno 9,5 p.,
(r)
le wygrał z Jakubem Zmuda seta 21:12 i cały mecz awan- wając srebrny medal. W grze IV - m. UKS "Orkan"
UKS "Orkan" Przeźmiero- sując tym samym do finału. deblowej wystąpił jeszcze
wo, 21:4, 21:10, najtrudniej- W finale czekał na niego Rafał Behrendt zajmując V
szą przeprawę Norbert miał Szymon Andrzejewski Tar- - miejsce Rafał zagrał w paw półfinale z Pawłem Le- gowa Górka ale ta gra była rze z Filipem Łapkiewiczem
wandowskim UKS "Kometa" już dużo łatwiejsza o czym Targowa Górka. W grze poSianów po wygraniu pierw- mówi wynik 21:11 i 21:8. jedynczej wystąpiło jeszcze
szego seta przez naszego Tym samym Nasz zawodnik trzech naszych zawodników:
zawodnika 21:12 w drugim został Mistrzem Młodzików III - miejsce i br. medal zdoniespodziewanie przeciwnik w Województwie Wielko- był Nikodem Ratkowski, V
nabrał wiary we własne siły polskim i Zachodniopomor- - miejsce wywalczyli Rafał
i pokonał Norberta 18:21, skim, zdobywając 3 punkty i Behrendt i Radosław Wilk.
trochę tą werwą zaskoczył złoty medal. Norbert Miarka W grze pojedynczej młodzinaszego zawodnika ale w zagrał jeszcze w grze deblo- czek wystąpiła Katarzyna
trzecim secie Norbert się wej w parze z Radosławem Strzelecka zajmując także
V - miejsce. I w grze mieszanej zagrała nasza para Nikodem Ratkowski - Katarzyna
Strzelecka zajmując III miejsce i zdobywając br. medal. W punktacji zespołowej Na zdjęciu ekipa ZKB "Maced" Polanów przed rozpoczękolejność była następująca: ciem Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w SuI - miejsce ZKB "Me- chedniowie. Od lewej: Norbert Miarka, Radosław Wilk, Niced" Polanów i UKS "Ko- kodem Ratkowski i instruktor Marian Pietruszyński.

Maced ciągle na fali

W Polanowie w Hali
Gimnazjum przy ul. Gradowe Wzgórza 7 odbyły
się
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w
Badmintonie.
W zawodach udział wzięło
82 zawodników i zawodniczek z następujących klubów: UKS "Orkan" Przeźmierowo, UKS "Kopernik"
Słupca, UKS "Iskra" Sarbice, Targowa Górka, UKS
OSiR "Badminton" Sławno,
LUKS "Krokus" Górlice,
UKS B Bełczna, UKS "Kometa" Sianów, UKS "Dziewiątka" Koszalin i gospodarze ZKB "Maced" Polanów.
Drużynę "Maced" Polanów
reprezentowali: Katarzyna
Strzelecka, Norbert Miarka,
Nikodem Ratkowski, Radosław Wilk i Rafał Behrendt.
Turniej został rozegrany
systemem pucharowym, w
tym turnieju kluby walczyły
o punkty dla siebie, gminy,
powiatu i województwa do
klasyfikacji
prowadzonej
przez Ministerstwo Sportu
do klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży, prócz tego
zawodnicy walczyli też o
punkty dla siebie na listę
klasyfikacyjną, za miejsca
na podium zwycięzcy otrzymywali medale a dyplomy
za pierwsze osiem miejsc.
Punktacja wyglądała następująco: I - m. 3 punkty, II miejsce 2 punkty i miejsca
od III - VIII po 1 punkcie.
Najlepiej z naszych zawodników wypadł Norbert Miarka wygrywając grę pojedynczą w drodze do pierwszego
miejsca pokonał: pierwsza

Piłka Nożna

Młodzi gryfici pokazali
się w Lejkowie

Żydowo:

Piłka Nożna

Wyniki V ligi

Festyn dla Gryf jedną
wszystkich nogą
Serdeczne podziękowania należą
w klasie Tabela
się organizatorom zabawy: Jerzemu
Landowskiemu, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy
okręgowej
Polanów, Przedszkolu Gminnemu
dokończenie ze str 1

Z udziałem 10 zespołów młodzieżowych i pod okiem piłkarzy Lecha Poznań czyli samych Mistrzów Polski, w Lejkowie odbył się turniej piłkarski. Po zaciętych pojedynkach zawody wygrał
zespół Sławy Sławno. W turnieju uczestniczyli także młodzi piłkarze Gryfa Polanów, którzy
ostatecznie zajęli 9 miejsce. Na zdjęciu w meczu z Viktorią Sianów (pomarańczowe stroje)

w Polanowie, Szkole Podstawowej
w Żydowie, sołectwom Żydowo,
Nowy Żeliburz oraz sołectwu w
Kempinach, Zachodniopomorskiej
Fundacji Jaś i Małgosia, Zakładowi
Usług Komunalnych w Polanowie,
Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury
i Sportu, OSP w Polanowie, Domowi Społecznemu w Żydowie, Zespołowi Ekonomiczno-administracyjnemu Oświaty w Polanowie, państwu
Ewie i Dariuszowi Chudzińskim, a
także licznemu gronu wolontariuszy,
którzy chętnie i bezinteresownie pomagali w zorganizowaniu festynu.

Bałtyk Koszalin - Orzeł Łubowo
Rasel Dygowo - Kotwica II Kołobrzeg
Pogoń Połczyn Zdrój - Wielim Szczecinek
Orzeł Wałcz - Lech Czaplinek
Arkadia Malechowo - Mirstal Mirosławiec
Głaz Tychowo - Victoria Sianów
Wiekowianka Wiekowo - Darłovia Darł.
Sokół Karlino - Gryf Polanów

1. BAŁTYK KOSZALIN
2. RASEL DYGOWO
3. ORZEŁ WAŁCZ
Dla Gryfa Polanów
4. ARKADIA MALECH.
bilans ostatnich 5 kolejek 5. LECH CZAPLINEK
to 2 porażki, dwa remisy 6. GŁAZ TYCHOWO
7. SOKÓŁ KARLINO
i tylko jedno zwycięstwo 8. WIEKOWIANKA WIEK.
(1:0) z Orłem Łubowo
9. VICTORIA SIANÓW
na własnym boisku.
10. WIELIM SZCZECINEK
11. POGOŃ POŁCZYN Z.
Niestety oznacza to
tylko jedno: polanowski 12. KOTWICA II KOŁ.
13. DARŁOVIA DARŁ.
zespół jest coraz bliższy 14. ORZEŁ ŁUBOWO
degradacji do niższej
15. MIRSTAL MIROSŁ.
klasy rozgrywkowej.
16. GRYF POLANÓW

24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25

64
45
45
42
41
38
36
36
33
31
31
30
27
25
21
17

4-0
2-2
5-3
4-2
3-1
5-2
1-1
1-1
82 / 17
53 / 30
49 / 36
45 / 32
40 / 32
56 / 48
29 / 29
32 / 23
46 / 49
60 / 57
39 / 55
38 / 55
40 / 61
22 / 46
26 / 50
23 / 66
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