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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Impreza
z rykiem silnika

Uwaga!
Drugi termin składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
dla rolników
Urząd Miejski w Polanowie informuje, że w 2012
r. producenci rolni mogą jeszcze składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w drugim terminie, tj.:
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012r. - wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.
Przyznany w decyzji zwrot podatku akcyzowego
będzie wypłacany w terminie:
- od 1 października do 31 października 2012 r.,
przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Więcej informacji w powyżej sprawie oraz nowy
wzór wniosku można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu
(pokój nr 13, tel. 094 3480391).

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”
w Polanowie
serdecznie zaprasza na

Już po raz kolejny Polanów gościł miłośników motocykli z całej Polski.
13 i 14 lipca w Polanowie zahuczało, zaryczało, zawrzało! Mimo deszczowej aury na Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” przyjechało
około 1200 motocyklistów.

Relacja z imprezy na

XI Regionalną Pielgrzymkę
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w Intencji Trzeźwości Narodu
dnia 26.08.2012 r., godz. 13:30

Gmina Polanów

Parafiada i wakacyjne festyny

Program:
13:30 – 14:00 Zawiązanie wspólnoty na Rynku Miejskim
Przejście do Kościoła parafialnego. Powitanie i modlitwa.
14:15 – Wymarsz na Św. Górę koło Polanowa (ok.3 km)
15:00 – Uroczysta Msza Święta w Intencji Trzeźwości Narodu
ok. 17:00 – Mityng otwarty i Poczęstunek Pielgrzymów

Miesiąc lipiec dostarczył mieszkańcom gminy Polanów wielu atrakcji.
Pomimo pogody w kratkę na festyny zorganizowane w poszczególnych
sołectwach przybyły tłumy.

Fotorelacja z imprez na
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Gospodarze św. Góry
o. Franciszkanie
Serdecznie zapraszamy!!!!!!!
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Polanów

Remont stadionu

Wydarzenia

Równać
Szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać
Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych
w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w
dorosłe życie młodzieży w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie
Ruszyły prace remontowe nie zrobione ogrodzenie w ich kompetencji i rozwój umiena stadionie miejskim w miejscu dla kibiców, nowe jętności społecznych. Chcemy
Polanowie. W tym miesiącu siedziska oraz drenaż tere- aby młodzież realizująca projekty,
zostało wykonane tam na- nów podmokłych. Łączny poprzez aktywne działania, mowodnienie płyty boiska. W koszt robót to 20 tysięcy gła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
następnej kolejności zosta- złotych.
O dotacje do 7 000 zł na proWarblewo
jekty minimum 6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej
niż 1 stycznia 2013 r. i trwające
nie dłużej niż do 31 lipca 2013
r. mogą ubiegać się organizacje
W miejscowości Warblewo różnych stron Polski.
odbędzie się Plener MalarWspółoraganizator to Środko- pozarządowe, gminne domy kulsko-Rzeźbiarski. Efektem tego wopomorska Grupa Działania, tury i gminne biblioteki oraz niewydarzenia będą prace, które dzięki której projekt jest współ- formalne grupy dorosłych, które
docelowo będą zdobiły archi- finansowany w ramach działa- chcą założyć organizację pozarzątekturę krajobrazu Polanowa.
nia "Funkcjonowanie Lokalnej dową, z terenów wiejskich i miast
Grupy Działania, nabywanie do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków:
Impreza ma na celu promocję umiejętności i aktywizacja".
najcenniejszych walorów turyPlener odbędzie się w dniach 10 października 2012 r.
Wszelkie informacje dotyczące
stycznych regionu, w przypad- 17-23 września w Gospodarku tego pleneru inspiracją do stwie Agroturystycznym "Dwór Regionalnego Konkursu Grantotworzenia będą legendy spisane Warblewo", natomiast wernisaż, wego znajdują się na stronie interprzez pana Jerzego Żelaznego. na którym prace zostaną zapre- netowej: www.rownacszanse.pl
Dzieła będą tworzyć artyści z zentowane 22 września.
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Odświeżają
placówki oświatowe

ulicy Stawnej, gdzie zostaną
tylko najmłodsze dzieci.
Aby maluchy mogły bawić
się i uczyć w przyjaznej
atmosferze przeprowadzany jest remont parteru oraz
pierwszego pietra budynku.
Powstanie tu pięć nowych,
przestronnych i kolorowych
sal, w których dzieci bezpiecznie będą mogły spędzać czas, gdy ich rodzice są
w pracy.
Remont obejmuje wymianę
stolarki drzwiowej, położenie gładzi na ścianach, malowanie, położenie tarkiettu
na schodach, korytarzach i

salach, gdzie będą przebywały dzieci – kwota tych
prac to około 150 tysięcy
złotych. Na razie w budynku
nie będzie kuchni, więc posiłki będą dowożone z ulicy
Stawnej. Jednak następny
etap przebudowy zakłada
remont pionu kuchennego
wraz z jadłodajnią.
Praca, pomimo swojego
szerokiego zakresu, idzie
bardzo sprawnie i zgodnie
z planem. Za remont odpowiedzialna jest firma Franciszka Degisa z Miastka.

Polanów

Awanse funkcjonariuszy

Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na
remont wnętrza dużego kościoła.

Życzymy miłych wrażeń i udanej zabawy!

ORGANIZATORZY

Hala dostępna
dla mieszkańcow

zowane grupy miłośników
badmintona. Hala gościć
będzie również koszykarki
z Lotosu oraz zawodniczki
z Koszalińskiego Stowarzyszenia Koszykówki Kobiet.

Gmina Polanów

Czas letnich wakacji to
nie tylko okres odpoczynku uczniów, ale także czas
remontów w placówkach
oświatowych na terenie całej gminy Polanów. Oprócz
standardowych prac pielęgnacyjnych na terenie i
wokół obiektów w tym roku
główne prace renowacyjne
skoncentrowane są na adaptacji dla potrzeb przedszkola budynku na ulicy
Dworcowej 12. To tam od
pierwszego września przeniesione zostaną grupy cztero-, pięcio- i sześciolatków
z Przedszkola Gminnego na

Aż czterech funkcjonariuszy
policji z posterunku w Polanowie dostało awans na
wyższe stopnie. A stało się
to podczas Wojewódzkich
Obchodów Święta Policji,
które odbyły się 24 lipca w
Koszalinie.

ciele służb mundurowych,
wymiaru sprawiedliwości,
podmiotów wspierających
działalność Policji, emeryci
policyjni, policjanci, pracownicy cywilni oraz ich
rodziny.
Jednym z punktów gali były
awanse, także policjantów z Kosmala awansowali do
Obchody rozpoczęły się Polanowa - Krzysztof Dusza stopnia sierżanta sztabowemszą świętą odprawioną został starszym aspirantem, go.
w katedrze przez biskupa natomiast Bartosz Dusza, Gratulujemy!
diecezji koszalińsko-koło- Grzegorz Ragan i Marcin
brzeskiej Edwarda Dajczaka.
Po uroczystości kościelnej
poczty sztandarowe, kompania honorowa i zaproszeni goście, prowadzeni przez
Serdecznie zapraszamy na
wojskową orkiestrę, przemaszerowali ulicą Zwycięstwa
do Centrum Kultury 105 w
Koszalinie. W sali kinowej
który odbędzie się
w południe rozpoczęła się
uroczysta gala. Wzięli w
w sobotę 11 sierpnia
niej udział parlamentarzyści,
o godzinie 18:00
przedstawiciele władz wow Sowinku
jewództwa, naszego miasta
W programie wiele atrakcji
i powiatu, burmistrzowie
dla dzieci i dorosłych
i wójtowie, przedstawi-

Zaproszenie
Festyn Rodzinny

Zagraniczne wojaże
dla seniorów

Złożony przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni
w Domu i Środowisku” z
siedzibą w Cetuniu projekt pn. SENIOR PLUS.
„Aktywizacja i integracja
społeczna
mieszkańców
domów pomocy społecznej
– najlepsze praktyki i doświadczenia” uzyskał 68,5
pkt. i został zatwierdzony
przez Narodową Agencję
Programu Leonardo da
Vinci do realizacji w latach
2012 – 2013.
Przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi
60.200 euro.
W ramach realizacji Programu udział w zagranicznych wyjazdach (stażach)
udział weźmie ogółem 35
członków
stowarzyszeń
z powiatu koszalińskiego
w tym: członkowie Stowarzyszenia „Mój Dom –
Moje Miejsce Na Ziemi” w
Parsowie, członkowie Mieleńskiego Stowarzyszenia
„Pokolenie dla Pokolenia”
w Mielnie,
członkowie
Stowarzyszenia
„Niepełnosprawni w Domu i Śro-

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Polanów

Już od sierpnia będzie
czynna hala widowiskowo-sportowa w Polanowie.
Jak co roku, oprócz indywidualnych użytkowników
tego obiektu, będą z niego
korzystały także zorgani-

Plener artystyczny

 12.30 Msza Św. w intencji ofiarodawców, myśliwych
i leśników,
 prezentacje sygnalistów,
 występy zespołów,
 turnieje, gry i zabawy o tematyce łowieckiej i leśnej,
 przejażdżki konne i samochodowe, kule wodne, dmuchane
zamki,
 loteria fantowa, licytacje,
 wypieki domowe, kiełbaska i karkówka z grilla, pierożki,
chleb ze smalcem, pieczony dzik i bigos myśliwski, napoje
zimne i gorące.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec 2012

dowisku” w Cetuniu oraz
pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego, współpracujący ze Stowarzyszeniem w
Cetuniu. Przewidziane są
wyjazdy do siedmiu państw
europejskich do Włoch,
Niemiec, Turcji, Portugalii,
Grecji, Szwecji i na Maltę.
Głównym celem wyjazdów
jest doskonalenie poziomu
wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie metod
integrowania i aktywizacji
społecznej, intelektualnej
mieszkańców domów pomocy społecznej, a także
udział w warsztatach dotyczących zagadnień pomocy
społecznej.
Realizacja programu rozpocznie się po podpisaniu
umowy na realizację Programu z Narodową Agencją Programu „Leonardo
da Vinci” w miesiącu lipcu,
a pierwsze wyjazdy odbędą się w październiku i
listopadzie 2012 roku. Zakończenie programu przewidziane jest w miesiącu
grudniu 2013 roku.

Szkolenie BHP dla rolników

Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy jest istotnym zagadnieniem dla wszystkich pracujących, dlatego też w Urzędzie
miejskim w Polanowie odbyło
się szkolenie dla rolników z
zasad BHP. Jego organizacją
zajęła się Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
Oddział Regionalny w Koszalinie przy współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Ze strony KRUS na szkoleniu omówiono zagadnienia
dotyczące bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym oraz
zaprezentowano środki ochrony indywidualnej. Pracownik
Wydziału Ubezpieczeń udzielał
odpowiedzi na pytania rolników dotyczące ubezpieczenia
społecznego rolników. Następnie strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Polanowie
przeprowadzili szkolenie i pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy
szkolenia otrzymali broszury i
ulotki informacyjne o tematyce
prewencyjnej.
Ponadto, z uwagi na zbliżające
się żniwa Oddział Regionalny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie
zwraca się z apelem do rolników, aby w okresie wzmożonych prac w rolnictwie stosować zasady bezpiecznej pracy
oraz zachować niezbędną przezorności i ostrożność, co pozwoli chronić nie tylko własne
życie, ale także zdrowie i życie
członków rodziny.
Żniwa to zwykle okres wzmożonych prac w rolnictwie,
którym towarzyszy wiele różnorodnych zagrożeń. Dlatego

konywać tylko w trakcie postoju maszyny, przy wyłączonym
napędzie i najlepiej wygaszonym silniku ciągnika,
• wszelkiego rodzaju przekładnie pasowe, pasowo-klinowe,
zębate, łańcuchowe, wały przegubowo-teleskopowe i inne
urządzenia muszą być bezwzględnie zabezpieczone właściwymi osłonami,
• w przypadku konieczności
usunięcia usterek lub wykonania naprawy pod uniesionym
przyrządem żniwnym (hederem) kombajnu czy uniesioną
skrzynią przyczepy samowyładowawczej należy je bezwzględnie dodatkowo zabezpieczyć przed opadnięciem,
• należy zachować bezpieczną
odległość oraz nie wolno zbliżać się do pracujących maszyn,
a w szczególności: sieczkarni
zbierających, ścinaczy zielonek
i kosiarek rotacyjnych,
• maszyny samobieżne do zbioru
zbóż z uwagi na duże zagroże-

nie pożarowo muszą być wyposażone w sprawne, skontrolowane przed sezonem żniwnym
gaśnice – najlepiej proszkowe,
• aby uniknąć pożaru, kolektory
wydechowe silnika i elementy
instalacji elektrycznej należy
często i regularnie oczyszczać
z plew, słomy i kurzu, a przy
napełnianiu zbiornika paliwem
należy zachować szczególną
ostrożność,
• zabroniona jest młocka stacyjna za pomocą kombajnu w pomieszczeniach gospodarskich,
• należy systematycznie kontrolować oraz utrzymywać w
sprawności układy i zespoły
decydujące o bezpieczeństwie
jazdy i ruchu po drogach ciągników, przyczep i maszyn samobieżnych (hamulce, oświetlenie,
układ zapłonowy, sygnalizacje
świetlną i dźwiękową),
• każdorazowe uruchomienie i
rozpoczęcie jazdy należy poprzedzić sygnałem dźwiękowym.

Gmina Polanów

Żywiołowa pogoda
W ostatnim czasie wszystkich
nas zaskakiwały informacje
o występowaniu gwałtownych
zjawisk
meteorologicznych,
takich jak: trąby powietrzne,
gwałtowne burze z gradem itp.

Jak wynika z informacji udzielonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
(IMGW) do zjawisk ekstremalnych, które w okresie letnim
Gmina Polanów
mogą wystąpić w klimacie Polski należy zaliczyć:
• opady o dużym natężeniu wielokrotnie połączone z gradem,
• szkwały i trąby powietrzne,
• nagłe powodzie (flash flood),
• fale upałów,
• susze.
W razie wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia tych,
ale również i innych zjawisk
o zwiększonej gwałtowności
takich jak silny wiatr, intensywne opady deszczu, upały
itp. IMGW wydaje ostrzeżenia
dotyczące rejonu kraju, w któTrwają prace przy remontach dróg gminnych w miejsco- rych zjawiska te mogą wystąpić.
wościach Krąg i Polanów. Zakład Usług Komunalnych z W wydawanych komunikatach
Polanowa likwiduje niebezpieczne miejsca na tych dro- które umieszczane są między
innymi w internecie na stronie
gach spowodowane lipcowymi ulewami...

Naprawiają szkody

przypominamy podstawowe
zasady bezpiecznej pracy
w rolnictwie, co mamy nadzieję, pozwoli uniknąć wielu wypadków wynikających często
z rutyny oraz lekceważenia zasad i przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Podstawowymi
warunkami
gwarantującymi
bezpieczną
pracę przy maszynach i urządzeniach żniwnych są:
1. Odpowiednie kwalifikacje
osób obsługujących je.
2. Przestrzeganie szczegółowych zaleceń i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
zawartych w fabrycznych instrukcjach obsługi.
3. Przystępowanie do pracy w
stanie wypoczętym i trzeźwym.
Ponadto, aby nasilenie prac letnich odbyło się bez ofiar, przed
ruszeniem w pole należy pamiętać, że:
• wszystkie regulacje, usuwanie
usterek, likwidacje zatorów słomy, siana i zielonek należy wy-

instytutu oraz w serwisie Pogo- lat funkcjonuje rozwiązanie, w
dynka.pl zawarte są następują- ramach którego ostrzeżenia I
ce informacje:
stopnia przekazywane są do
• czas wystąpienia zjawiska,
funkcjonujących na terenie
• rodzaj zjawiska,
gminy służb i instytucji mają• natężenie zjawiska,
cych wpływ na bezpieczeństwo
• stopień zagrożenia (w skali od mieszkańców takich jak: Po1 do 3, przy czym 3 to najwyż- sterunek Energetyczny, Zespół
szy stopień zagrożenia).
Opieki Zdrowotnej, jednostki
Wydawane ostrzeżenia poza Ochotniczej Straży Pożarnej w
ich ogłaszaniem w środkach Polanowie i innych. Ostrzeżemasowego przekazu, przekazy- nia II i III stopnia, poza wymiewane są również do Wojewódz- nionym rozwiązaniem, przesykich Centrów Zarządzania Kry- łane są również do sołectw oraz
zysowego, skąd docierają do pozostałych jednostek OSP z
powiatów i gmin.
prośbą o informowanie mieszW gminie Polanów od kilku kańców o zagrożeniu. W takim

wypadku mogą również pojawić się pisemne ogłoszenia o
możliwości wystąpienia zagrożenia. Wszystkie ostrzeżenia
umieszczane są też na stronie
Urzędu Miejskiego w Polanowie (http://www.polanow.pl).
Pamiętajmy!
• Wydanie ostrzeżenia nie oznacza nieuchronności wystąpienia zjawiska. To informacja
o zwiększonym prawdopodobieństwie jego wystąpienia.
• Wydawanych ostrzeżeń nie powinniśmy lekceważyć. (Nawet
jeżeli dowiadujemy się o nich
w inny sposób niż za pośrednictwem funkcjonującego w gminie systemu powiadamiania).
• Jeżeli mamy widzę o zagrożeniu to przekazujmy tę informację dalej. Nie chodzi tutaj o wywołanie paniki ale o to by jak
największa liczba mieszkańców
mogła przygotować się na wypadek jego wystąpienia.
• Na stronie http://www.bip.polanow.pl/37-Bezpieczenstwo_
publiczne.html można znaleźć
poradniki informujące o tym
jak należy zachować się w wypadku wystąpienia zagrożenia.
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Parafiada
i wakacyjne festyny

Specjalną piosenkę, ułożoną z okazji Parafiady w Żydowie przygotował
i zaśpiewał zespół Olszyna.
Festyny, które zostały zorganizowane na terenie gminy Polanów były ciekawą i przyjemną rozrywką dla wielu mieszkańców. Mimo że pogoda nie zawsze dopisywała, na zabawach wiejskich pojawił się spory tłum ludzi.
W pierwszy weekend lipca nych.
na imprezę zapraszało sołec- W Kościernicy organizatotwo Domachowo. Pyszności rzy zapewnili uczestnikom
z grilla i zabawa taneczna zabawy wiele atrakcji, mięprzyciągnęły mieszkańców, dzy innymi loterię fantową,
choć niebo było zachmurzo- przejażdżki kładem, poczęstunek, zabawę taneczną.
ne.
Największą kumulację wiej- Największą imprezą w ten
Wśród gości zaproszonych do Żydowa był Grze- skich festynów przeżyliśmy weekend była Parafiada w
gorz Lipski, burmistrz Polanowa oraz Dariusz
28 lipca, w ostatnią sobotę Żydowie, podczas której
Kalinowski, przewodniczący Rady Powiatu.
miesiąca. To wtedy zabawę mieszkańcy bawiąc się zbiezorganizowały wsie Świer- rali pieniądze na szczytny
czyna, Kościernica i Żydo- cel - kolejny etap remontu
kościoła. Konkursy dla dziewo.
W Świerczynie mieszkańcy ci, występy artystyczne, lochętnie oglądali mecz pił- teria fantowa i wiele, wiele
ki nożnej, później zaś przy atrakcji miło wypełniło czas
dźwiękach muzyki bawili uczestnikom festynu.
się do późnych godzin noc-

W Świerczynie mieszkańcy tłumnie zgromadzili
się, alby kibicować swoim drużynom podczas
meczu, ktory rozpoczął festyn.

Mieszkańcy Domachowa pomimo deszczowej
pogody chętnie zjawili się na zabawie.

W Kościernicy dużym zainteresowaniem uczestnikówimprezy cieszyła się loteria fantowa.
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13 i 14 lipca w Polanowie
zahuczało, zaryczało, zawrzało! Mimo deszczowej aury na
Międzynarodowy Zlot Motocykli „Nad Zalewem” przyjechało około 1200 motocyklistów. Ani wiatr, ani deszcz
nie przeszkodził w fajnej zabawie. Bo jak co roku wzięcie
miało błotko, tor crossowy
ujeżdżany był na okrągło a
na placu zlotowym motomaniacy wzniecali strugi piachu
i błota. Nie lada widowiskowe okazały się konkurencje:
dmuchanie rękawicy, wyciskanie kegi, spacer na szczudłach, rzut jajem, kręcioła,
ale największym wyzwaniem
było jednak zakładanie rajstop. Doping wielki, radochy
jeszcze więcej a zadowolenie
z wygranej – niepomierne.
W sobotę ulicami Polanowa ruszyła parada motocykli.
Na rynku miejskim maszyny
zaparkowały, aby każdy wielbiciel motocykli mógł nacieszyć oko ich prezencją. Tam
też odbyło się kilka konkurencji min. wolna jazda, jazda z
jajem, slalom. Dużą atrakcją
był pokaz małych akrobacji
motocyklowych w wykonaniu Marcina Kowalskiego AC
Gruchy i Tomka Skrętnego
Makena.
Na zlocie każdy motocyklista miał możliwość zdobycia
bezcennej wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadku,
mógł wziąć udział w poka-

Wydarzenia

Impreza
z rykiem silnika

zach szkoleniowych z udziałem policji i ratowników medycznych. Inicjatywa odbyła
się za sprawą akcji społecznej
pn. „Motocyklowe lato w zachodniopomorskiem”, którego organizatorem było Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
KIEROWCA.PL przy współudziale Wojewody Zachodniopomorskiego i zachodniopomorskiej Policji.
Jak co roku, organizatorzy uhonorowali pucharami:
najstarszego uczestnika zlotu,
którym był Leszek Długołęcki, rocznik 1943, najmłodszego uczestnika zlotu; tych było
troje: Patrycja Jurczyńska – lat
4, Grzegorz Głogowski – lat 7,
Krzysztof Wilkiewicz – lat 8.
Maluchy są kierowcami i poruszają się na własnych motocyklach. Puchar otrzymał
także właściciel najstarszego
motocykla – Simson AVO
1959 r., którego właścicielem
jest Adam Żmuda-Trzebiatowski z Miastka.
Zlot motocykli to także
koncerty. Na scenie zagrały:
NADMIAR, DON’T STOP
QUEEN, BIG CYC, COCHISE, STRACHY NA LACHY,
CZTERY SZMERY.
Atrakcją ostatniej nocy był
pokaz laserowo-pirotechniczny., który ściągnął tłumy widzów a zachwytom nie było galerii.
końca.
Organizatorzy XXIV
Zlot minął, długo pozo- Zlotu
Motocykli
stanie w pamięci a na remini- „Nad Zalewem” prascencje zapraszamy do foto-

gną podziękować za
pomoc i sprawny przebieg imprezy: motocyklistom z Polanowa,
Urzędowi Miejskiemu w Polanowie,
Zakła-

dowi Usług
Komunalnych w Polanowie, Zespołowi
Opieki Zdrowotnej
w Polanowie, Policji
i Straży Miejskiej w
Polanowie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Żydowie, Koszalińskiemu Sztabowi Ratownictwa, Agencji
Ochrony „Szabel” z Koszalina oraz panom Krzysztofowi i

www.polanow.pl

Markowi Putonom za przygotowanie toru crossowego.
Sponsorami imprezy byli:
Tequila Pub z Piły, PHU Nika
z Poznania, Browar
Bosman.
Patronat medialny nad imprezą
objęli:
Radio
Plus,
Radio
Eska, Głos Koszaliński.
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Pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych
Żydowo: Nie gaśnie zapał „Chałturki”

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec 2012

Henryk Zabrocki

Zjawisko przemocy
i zaniedbania

W ubiegłym numerze Polanowskich Wiadomości Samorządowych poruszyliśmy temat zaniedbania i przemocy wobec osób
starszych. W lipcowym wydaniu
naszej gazety publikujemy ciag
dalszy artykułu Henryka Zabrockiego.

Młodzież i dorośli z amatorskiej grupy „Chałturka”
w Żydowie dalej intensywnie ćwiczą… Przygotowują
się do swojego pierwszego
występu podczas Festynu
Parafialnego w dniu 28 lipca
2012r. W czerwcu br odbyło
się spotkanie ze studentem
III roku Łódzkiej Szkoły
Filmowej. W poniedziałek,
tj. 23 lipca 2012r. zajęcia
warsztatowe poprowadził
teatrolog z Teatru Stop – Mirosław Gliniecki. Chałturka

przedstawiła „Kopciuszka z
Żydowa”. Po czym nasi aktorzy uzyskali kolejne wskazówki i podpowiedzi związane z gestami, mimiką,
rekwizytami czy scenografią. Odbyły się praktyczne
ćwiczenia z zakresu ruchu
scenicznego i emisji głosu.
Aktorzy uważnie słuchali
informacji o sposobach radzenia sobie z tremą. Dość
interesująca,
szczególnie
dla kobiet była tematyka
dotycząca makijażu sce-

nicznego. Spotkanie odbyło
się w miłej, pełnej emocji i
jednocześnie ciepłej atmosferze. Organizatorki spotkania upiekły pyszne domowe
ciasto i rogaliki.
Celem naszych działań jest
wzbogacanie oferty kulturalnej na obszarze Żydowa. Dobrem wspólnym
jest uwrażliwianie małego,
młodego i dorosłego mieszkańca naszej wsi z jednej
strony na odbiór, a z drugiej
na tworzenie sztuki. Inspiro-

wanie coraz większej liczby Uczenie społeczności po- Żydowa, co na pewno przymieszkańców do działań, do czucia wrażliwości na dobra czyni się do poprawy wizeodnajdowania siebie, poka- kultury i umiejętne korzysta- runku naszego obszaru. W
zywania własnych talentów nie z nich. Projekt – nowo konsekwencji zaś podniesie
w śpiewie, teatrze, goto- utworzona amatorska grupa jakość życia części mieszwaniu, dekoracjach…, w teatralna „Chałturka” wes- kańców.
możliwym dla nich zakresie. prze aktywność artystyczną
Elżbieta Sekuła

Piotr Górniak, wiceburmistrz Polanowa:

-Wszystkie te projekty są realizowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Fundację
Nauka dla Środowiska. Mieszkańcy gminy Polanów są tu bardzo aktywni. Aż 3 ich wnioski znalazły uznanie konisji konkursowej i uzyskały dofinansowanie. Są to: wniosek z
Rekowa „Nie taki teatr straszny jak go malują - warsztaty teatralne”; wniosek z Żydowa:
„Z remizy, na festyn i do teatru” oraz wniosek Domachowa zatytułowany: „Mini Park Integracja”. Współwnioskodawcą we wszystkich tych przypadkach jest Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu.

Rekowo: Nie taki teatr straszny...

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
Pogotowie Ratunkowe
999 lub 112
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Straż Pożarna 		
998 lub 112
Posterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
Pogotowie Energetyczne
991
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-(94)318-83-29
			
-fax (94) 318-83-87
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Od 1-go czerwca w Rekowie
odbywają się warsztaty teatralne, w których uczestniczą dzieci i młodzież z miejscowości Rekowo i Karsina.
Warsztaty realizowane są
w ramach "DZIAŁAJ LOKALNIE" pod nazwą projektu "Nie taki teatr straszny,
jak go malują." Odbywają
się w świetlicy w Rekowie.
Koordynatorem jest Beata
Guła, a zajęcia prowadzone są przez aktora Teatru
"STOP" Mirosława Glinieckiego. W trakcie warsztatów

zawiązała się młodzieżowa
grupa aktorska powołując
do życia TEATR "REKOWIN." Obecnie grupa ta
pracuje nad przedstawieniem, które zostanie zaprezentowane 4 siepnia na Festynie "Bajkowe Rekowo",
a następnie na scenie Polanowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu. Warsztaty kończą
się we wrześniu, ale ich cel
w postaci nowo utworzonego młodzieżowego teatru
zostanie zrealizowany.
Tekst i zdjęcia: Beata Guła

Dlaczego nie mówią, że jest im
źle?
Liczne badania wskazują, że
1/3 starszych osób z rozpoznaną
przemocą zaprzeczała jej występowaniu. Może to wynikać
ze strachu przed odwetem ze
strony sprawcy czy wstydem,
że są maltretowani przez swoich krewnych. Niekiedy mają
poczucie winy, że spowodowali
agresję bliskich i boją się konsekwencji dla sprawcy. Niezręcznie jest im mówić, że są
źle traktowani, nie chcą wierzyć,

dopuścić do świadomości, że im
się to przytrafiło. Mają nadzieję,
że był to tylko incydent, że się
nie powtórzy. Nawet, gdy ktoś z
zewnątrz jest świadkiem złego
traktowania, zaprzeczają temu,
żeby nie „pogorszyć sytuacji”.
Nieraz jest tak, że przestraszony straszy człowiek zupełnie
nie wie jak to nazwać to, co się
dzieje. Stara się myśleć, że taka
sytuacja jest normalna. Nie skarży się, bo boi się konsekwencji
względem siebie, że sobie nie
poradzi sam, że zostanie zabrany do domu starców. Woli zostać
w znanym sobie piekle, niż tułać
się po schroniskach czy domach
pomocy społecznej.
Co więc robić, gdy dowiadujemy się o przemocy wobec osób
w podeszłym wieku bądź jesteśmy ofiarami złego traktowania?
Otóż fakt wystąpienia przemocy domowej relacji zgłosić
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
Policji, Ośrodku Zdrowia, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy
z tych podmiotów ma obowiązek uruchomienia procedur Niebieskiej Karty oraz udzieli niezbędnej, profesjonalnej pomocy.
Opracował
Henryk Zabrocki

Rozmaitości

www.polanow.pl
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Państwo Zofia i Stanisław Kogutowie z wnuczką
Najbliższa rodzina Państwa Zofii i
Stanisława Kogutów zorganizowała wspaniałą uroczystość z okazji
60 rocznicy zawarcia przez nich
związku małżeńskiego.
Pani Zofia Kogut, z domu Szczepińska urodziła się w 1930 r. w
miejscowości Czarny Las, na
Pomorzu, a na Ziemie Odzyskane przyjechała po wojnie wraz z
rodziną. Osiedlili się w okolicach
Żydowa.
Natomiast Pan Stanisław Kogut
urodził się w 1924 roku w Sutkowie koło Krakowa. W latach 194145 był na robotach przymusowych
w Austrii.
Po wojnie całe życie zawodowe
Pana Stanisława związane było z
pracą nauczyciela zawodu. Najpierw pracował w Lęborku, a później przyjechał w okolice Żydowa
i podjął pracę nauczyciela zawodu
w Wietrznie, gdzie pracował ponad
40 lat.
Państwo Kogutowie wzięli ślub
kościelny w lutym 1952 roku, zaś

w księgach USC w Polanowie zapisali go w dniu 19 kwietnia 1952
roku.
Pani Zofia do urodzenia 3 dziecka pracowała jako bibliotekarka
w Żydowie, później zaś zajęła się
prowadzeniem domu oraz rozrasta- Państwo Anna i Alojzy Wrońscy
jącą się rodziną, albowiem urodzi- .Z okazji 60-lecia pożycia małżeń- zaś mieszkają w Świerczynie.
ło się jeszcze troje dzieci. Państwo skiego zaprosili Burmistrza Po- Państwo Anna i Alojzy Wrońscy
Zofia i Stanisław mają 4 córki oraz lanowa oraz Kierownika Urzędu mają dwie córki oraz syna. Dodwóch synów.
Stanu Cywilnego Państwo Anna i czekali się ośmiorga wnuków oraz
Mają 11 wnuków oraz 6 prawnu- Alojzy Wrońscy.
sześciorga prawnucząt.
cząt.
Pan Alojzy Wroński przyjechał To właśnie trójka dzieci przygotoJubilatom życzenia z okazji dia- z Kartuz do Bukowa do pracy w wała Jubilatom niespodziankę w
mentowych godów złożył Bur- roku 1949, zaś Pani Anna Wroń- postaci przyjęcia rodzinnego, na
mistrz Polanowa, Pan Grzegorz ska, z domu Pencarska przyjechała który zaprosili Burmistrza PolanoLipski wraz z Kierownikiem Urzę- wraz z rodziną aż z Rzeszowszczy- wa, Pana Grzegorza Lipskiego oraz
du Stanu Cywilnego w Polanowie. zny w roku 1947.
Kierownika USC w Polanowie,
Oprócz gorących życzeń otrzymali Państwo Wrońscy poznali się wio- Aleksandrę Ostrowską – Chwastek.
wiązankę kwiatów oraz drobny sną 1951 roku, a związek swój za- Jubilaci oprócz gorących życzeń
upominek.
legalizowali ślubem kościelnym w otrzymali wiązankę kwiatów oraz
Jubilatom składamy serdeczne dniu 08.06.1952 r. , a fakt ten po- drobny upominek.
gratulacje za tak pięknie dotrzy- twierdzili wpisem do Księgi mał- Jubilatom składamy serdeczne
mane zobowiązanie oraz życzymy żeństw USC w Polanowie w dniu gratulacje za tak pięknie dotrzydoczekania kolejnych rocznic w 22 listopada tegoż roku.
mane zobowiązanie oraz życzymy
zdrowiu
Oboje mieszkali i pracowali w doczekania kolejnych rocznic w
miejscowości Bukowo, od kilku lat zdrowiu.

REGULAMIN KONKURSU „Wieś Naszą Pasją”
ORGANIZATOR
GMINA POLANÓW
I KATEGORIA: Konkurs fotograficzny „MOJA WIEŚ”
CEL KONKURSU:
1. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić fotografów - amatorów do utrwalenia krajobrazu
Wiejskiego.
2. Możliwość zaprezentowania
prac fotograficznych oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do osób
od 7 roku życia, dla których fotografowanie jest pasją, przygodą
i fajnym sposobem na spędzenie
wolnego czasu. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie fotografii
przedstawiającej obszar wiejski
(np. pejzaż wiejski, tradycje i obrzędy wiejskie, zwierzęta, narzędzia, pracę na roli itp.). Autor może
nadesłać maksymalnie 5 prac w
formacie nie mniejszym niż 13 x
18 cm i nie większym niż 30 x 40
cm. Prace mogą być wykonane metodą tradycyjną na papierze fotograficznym lub cyfrowym w formacie
JPG o możliwie dobrej wielkości
i rozdzielczości. Zdjęcia powinny
przedstawiać obraz rzeczywisty.
Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora,
adres, tytuł pracy lub nazwę sfotografowanego miejsca, wiek lub
kategorię wiekową, rok wykonania
zdjęcia Prace nie mogą być oprawione ani podklejone.
Prace należy dostarczyć osobiście
bądź przesłać pocztą na adres: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. Polna 4, 76-010 Polanów
Konkurs zostaje ogłoszony z dniem
16.07.2012 roku.
Termin dostarczenia prac upływa z
dniem 17 sierpnia 2012 r.
Oceny zgłoszonych prac oraz zakwalifikowania ich do wystawy
pokonkursowej dokona Komisja
Konkursowa powołana przez Organizatora.
Prace, które nie spełnią warunków
regulaminowych nie będą oceniane.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8

września 2012 r. i zamieszczone zo- Prace nadesłane na konkurs zostaną
stanie na stronie internetowej www. ocenione przez Komisję konkursopokis.polanow.pl oraz na stronie
wą, w skład którego wejdą przedwww.polanow.pl
stawiciele organizatorów, fotograAutorzy nagrodzonych prac będą
fowie oraz zaproszeni goście.
powiadomieni indywidualnie o
Wręczenie nagród nastąpi podczas
jego wynikach i zostaną zaproszeni „Jarmarku dziedzictwa kulturowego
do udziału w uroczystym podsumo- w Rzeczycy Wielkiej” 08.wrzewaniu konkursu podczas „Jarmarku
śnia.2012 r.
dziedzictwa kulturowego
PRAWA UCZESTNIKÓW I ORw Rzeczycy Wielkiej”.
GANIZATORÓW
Wystawa pokonkursowa nagrodzo1. Prace nagrodzone i wynych prac będzie prezentowana
różnione przechodzą na własność
podczas „Jarmarku dziedzictwa
Gminy Polanów.
kulturowego w Rzeczycy Wielkiej”
2. Organizator konkursu za8 września 2012 r.
strzega sobie prawo do nieodpłatKATEGORIE WIEKOWE:
nego upublicznienia wszystkich
a) kategoria od 7 do 12 lat
prac zgłoszonych do konkursu dla
b) kategoria od 13 do 18 lat
celów reklamowych oraz prezentoc) kategoria powyżej 18 lat
wania wyników konkursu, nazwisk
NAGRODY:
twórców oraz ich fotografii.
Przy ocenie prac konkursowych
3. Prace niezakwalifikowane
Komisja Konkursowa będzie kiero- do wystawy należy odebrać w Polawała się kryteriami:
nowskim Ośrodku Kultury i Spora) spełnieniem założeń konkursu, tu do końca września 2012 roku.
b) jakością walorów estetycznych
4. Wraz z pracami należy przei artystycznych.
słać kartę zgłoszenia, w której
Komisja Konkursowa przyzna au- uczestnik konkursu oświadcza, że:
torom najlepszych prac nagrody
- posiada pełnię praw autorrzeczowe o równowartości:
skich do pracy i przenosi je na OrW kategorii: Obiekt architektury
ganizatora w zakresie niezbędnym
wiejskiej uwieczniony na fotogra- do ich prezentowania, publikacji i/
fii:
lub innego rozpowszechniania,
- I miejsce kategoria od 7 do 12
- przenosi nieodpłatnie aulat - 246,50 zł,
torskie prawa majątkowe do pracy
- II miejsce kategoria od 7 do 12
na rzecz Organizatora bez ogranilat - 231,00 zł,
czeń czasowych i terytorialnych, na
- III miejsce kategoria od 7 do
polach eksploatacji wskazanych w
12 lat - 84,00 zł,
art. 50 Ustawy o prawie autorskim
- wyróżnienie kategoria od 7 do
i prawach pokrewnych z dnia 4 lu12 lat - 70,00 zł,
tego 1994 (Dz. U. Z dn. 23 lutego
- I miejsce kategoria od 13 do 18 1994r.), w tym w szczególności w
lat – 263,00 zł,
zakresie wykorzystania ich do dru- II miejsce kategoria od 13 do
ku, wystawiania, udostępniania na
18 lat - 231,00 zł,
stronach internetowych Organiza- III miejsce kategoria od 13 do
torów oraz we wszelkich materia18 lat - 128,00 zł,
łach promocyjnych i reklamowych
- wyróżnienie kategoria od 13
bez względu na sposób ich zwielodo 18 lat - 84,00 zł,
krotnia i wprowadzania do obrotu
- I miejsce kategoria powyżej 18
(z wykorzystaniem techniki cyfrolat - 392,00 zł,
wej),
- II miejsce kategoria powyżej
- zapoznał się z regulaminem
18 lat – 311,00 zł,
konkursu i zaakceptował jego wa- III miejsce kategoria powyżej
runki,
18 lat - 214,00 zł,
- wyraża zgodę na przetwarza- wyróżnienie kategoria powy- nie (w celach związanych z konkurżej 18 lat - 106,00 zł,
sem) i udostępnianie następujących

danych osobowych: imię, nazwisko,
adres zamieszkania (miejscowość)
– zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833
z późn. zmianami)
- jest mieszkańcem obszarów
wiejskich.
5. Wzięcie udziału w konkursie jest
równoznaczne z oświadczeniem, iż
nadesłane prace zostały wykonane
przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich,
a ich treść nie narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie
chronionych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnej reprodukcji
prac uczestników konkursu w prasie i internecie w celach promocji
konkursu. Nadesłanie prac jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów
lub przez ich prawnych opiekunów
oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o
ochronie danych osobowych – Dz.
U. nr 133 poz. 883).
Zgłoszenie prac na konkurs jest
równoznaczne z oświadczeniem,
że Uczestnik konkursu jest autorem
nadesłanych prac oraz, że posiada
do nich pełne prawa autorskie.
INFORMACJE:
Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia, prosimy składać do Polanowskiego Ośrodka Kultury
i Sportu, ul. Polna 4, 76-010 Polanów, tel. (94) 31 88 229, (94) 31 88
374
II KATEGORIA: „PRZYSMAK
REGIONU”
CEL KONKURSU:
1. Identyfikacja i zgromadzenie
wiedzy o oryginalnych i regionalnych produktach kulinarnych wytworzonych na terenie wiejskim.
2. Poszukiwanie regionalnych
przysmaków charakterystycznych
dla Pomorza Zachodniego, które
mogą stać się jego wizytówką i
wzbogacić ofertę turystyczną.
KATEGORIE:
a) kategoria - dania mięsne,

b) kategoria – dania jarskie,
c) kategoria – dania rybne.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć
udział osoby zamieszkujące obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim, które przedstawią produkty spełniające warunki
podane w regulaminie.
2. Udział w konkursie należy
zgłosić do 03.09.2012 r. podając
imię i nazwisko osoby oraz kategorię produktu.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja produktu w
trakcie „Jarmarku dziedzictwa kulturowego w Rzeczycy Wielkiej” na
stoisku promocyjnym.
OCENA KANKURSOWA:
1. Przy ocenie produktów będą
brane pod uwagę walory smakowe
oraz estetyczne.
2. Produkty zostaną ocenione
przez komisję powołaną przez Organizatora.
3. Po zapoznaniu się z produktami komisja wyłoni jednego zwycięzcę, w każdej z kategorii.
4. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi podczas „Jarmarku dziedzictwa kulturowego w Rzeczycy
Wielkiej” w dniu 08.09.2012 r.
NAGRODY:
Komisja Konkursowa przyzna
autorom najlepszych dań nagrody
rzeczowe o równowartości:
I nagroda – kategoria dania mięsne – 250,00zł
I nagroda – kategoria dania jarskie – 250,00zł
I nagroda – kategoria dania rybne – 250,00zł
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie prac na konkurs jest
równoznaczne z oświadczeniem,
że Uczestnik konkursu jest autorem
przygotowanych dań oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
INFORMACJE:
Zgłoszenia do konkursu należy
składać w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Polna 4,
76-010 Polanów, e-mail: pokis1@
poczta.onet.pl; tel. (94) 31 88 229,
(94) 31 88 374
III KATEGORIA: „WIENIEC DO-

ŻYNKOWY”
CEL KONKURSU:
1. Kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych związanych ze Świętem Plonów.
2. Prezentacja najpiękniejszych
wieńców dożynkowych z terenu
Województwa
Zachodniopomorskiego.
3. Promocja walorów wsi polskiej.
OCENA KANKURSOWA:
• wieniec powinien być zbudowany z płodów ziemi: roślin, nasion, bulw, korzeni, owoców, kwiatów, kolorowych wstążek itp.,
• forma wieńca powinna być
tradycyjna, uwita w kształcie korony spleciona w kształcie pałąków
związanych u góry
• rozmiary wieńca: wysokość
do 180 cm, szerokość w podstawie
do 150 cm.
KRYTERIA OCENY:
• sposób wykonania wieńca –
0-5 pkt.,
• wartości artystyczne związane
z kulturą robienia wieńca dożynkowego - zachowanie elementów
tradycyjnych – 0-5 pkt.,
• ogólny wyraz artystyczny –
0-5 pkt.,
• poziom i styl wykonania – 0-5
pkt.
NAGRODY:
Komisja Konkursowa przyzna najlepszym autorom nagrody rzeczowe o równowartości:
I miejsce – 1.199,00zł,
II miejsce – 899,00zł,
III miejsce – 369,00zł,
wyróżnienie – 169,00zł.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć
udział osoby zamieszkujące obszary wiejskie w województwie
zachodniopomorskim, które przedstawią wyroby spełniające warunki
podane w regulaminie.
2. Udział w konkursie należy
zgłosić do 03.09.2012 r. podając
imię i nazwisko osoby.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja wieńca w
trakcie „Jarmarku dziedzictwa kulturowego w Rzeczycy Wielkiej” 8
września 2012 r.
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Piłka nożna

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Lipiec 2012

Wędkarstwo

Byliśmy w Toruniu Puchary rozdane

Drużyna piłki nożnej z
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, wzięła
udział w turnieju finałowym międzynarodowej
ligi piłkarskiej osób niepełnosprawnych Seni Cup
2012.
W swojej grupie spotykała się z zespołami z Litwy,
Ukrainy, Słowacji, Łotwy
i Polski, zajmując czwarte

miejsce w grupie.
Turniej, dostarczył zawodnikom wielu wrażeń,
chłopcy mieli okazję,
spotkać się z zawodnikami z innych krajów, wziąć
udział w atrakcyjnych imprezach integracyjnych
oraz zwiedzić Toruń.
Życzymy sukcesów w
przyszłym roku.

Kolejny raz nad Zalewem
I m-ce Piotr Banaś - zdoPolanowskim odbyły się bywca Pucharu Burmistrza
Spławikowe Zawody Węd- Polanowa pan Piotr otrzykarskie o Puchar Burmistrza mał również dyplom oraz
Polanowa junior, senior. zestaw wędkarski
Tym razem do zawodów II m-ce Wosiński Tomasz przystąpiło 25 osób.
dyplom,
III m-ce Robert Sominka WYNIKI:
dyplom,

Piłka Nożna

Gryfici na boiska

Piłkarskie zmagania czas
zacząć! Już w połowie sierpnia rozpocznie się Runda
Jesienna Rozgrywek Piłkarskich Koszalińskiej Klasy

Zakończeniem zawodów
wędkarskich był poczęstunek i wręczenie nagród przez
pana Grzegorza Lipskiego,
Burmistrza Polanowa .
Puchar za I miejsce oraz nagrody za I m-ce i poczęstunek ufundował Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.

Dodatkową nagrodę w zawodach ufundowł: Pan Tomasz Nowak - Sklep Zoologiczny w Polanowie.
Organizatorami imprezy
byli: Polanowski Ośrodek
Kultury i Sportu oraz Polski
Związek Wędkarski Koło w
Polanowie.

Okręgowej.
minarz rozgrywek. Mecze
Aż do 17 listopada wszyscy zaznaczone na czerowno rokibice piłki nożnej przeży- zegrane zostaną na stadionie
wać będą gorące emocje. Gryfa Polanów.
Poniżej publikujemy ter-

TERMINARZ ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
KOSZALIŃSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ
MKS „GRYF” POLANÓW W SEZONIE 2012/13 – RUNDA JESIENNA

SENIORZY

L.p.
Data
1. 15-08-2012

Godzina
Środa 17:00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

18-08-2012
25-08-2012
01-09-2012
08-09-2012
15-09-2012
22-09-2012
29-09-2012

Sobota 17:00
Sobota 17:00
Sobota 17:00
Sobota 16:00
Sobota 16:00
Sobota 16:00
Sobota 16:00

9.
10.
11.
12.
13.

06-10-2012
13-10-2012
20-10-2012
27-10-2012
03-11-2012

Sobota 15:00
Sobota 15:00
Sobota 15:00
Sobota 14:00
Sobota 14:00

14. 10.11.2012

Sobota 14:00

15. 17.11.2012

Sobota 13:00

Mecz pomiędzy drużynami
MKS Gryf Polanów
Darzbór Szczecinek
Darłovia Darłowo
MKS Gryf Polanów
Iskra Białogard
MKS Gryf Polanów
Pogoń Połczyn Zdrój
MKS Gryf Polanów
Arkadia Malechowo
MKS Gryf Polanów
Olimp Gościno
MKS Gryf Polanów
Sława Sławno
MKS Gryf Polanów
Wielim Szczecinek
MKS Gryf Polanów
Olimp Złocieniec
MKS Gryf Polanów
Victoria Sianów
MKS Gryf Polanów
Mechanik Bobolice
MKS Gryf Polanów
Lech Czaplinek
MKS Gryf Polanów
Sokół Karlino
MKS Gryf Polanów
MKS Gryf Polanów
Wybrzeże Biesiekierz

-

Hubertus Biały Bór

-

MKS Gryf Polanów
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