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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Budowa całorocznego
targowiska „MÓJ RYNEK”
w Polanowie

Budowa całorocznego targowiska „Mój
Rynek w Polanowie” to tytuł projektu,
który ma zagospodarować teren przy
ulicy Stawnej. Gmina Polanów złożyła
wniosek o dofinansowanie tej inwestycji.
Tak według projektu ma wyglądać całoroczne targowisko w Polanowie

Więcej o inwestycjach na terenie gminy Polanów - czytaj w rozmowie z burmistrzem Polanowa - Grzegorzem Lipskim na str. 3

Umowa o dofinansowanie zadań gospodarki wodno-ściekowej podpisana.
W dniu 31 maja br. do Polanowa przyjechał
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Tomasz Sobieraj.
Celem jego wizyty było zawarcie z Grzegorzem
Lipskim - Burmistrzem Polanowa, umowy o dofinansowanie w kwocie 1,9 mln zł projektu pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach
Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń (pompy głębinowe i rury tłoczne) w ujęciach wody
w miejscowościach na terenie gminy Polanów.
Celem tego projektu jest poprawa poziomu życia mieszkańców 14 miejscowości gminy Polanów (Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń,
Krąg, Bożenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz, Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra) poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej
(8,6 km sieci) w 2 miejscowościach: Świerczyna
i Bukowo oraz zakup i wymianę urządzeń w ujęciach wody pitnej w 14 miejscowościach: Świerczyna, Bukowo, Domachowo, Cetuń, Krąg, Bo-

żenice, Komorowo, Warblewo, Sowinko, Powidz,
Nacław, Kościernica, Garbno, Gołogóra. Realizacja operacji spowoduje ograniczenie ryzyka
wydostania się ścieków bytowych do środowiska,
poprawę płynności w dostarczaniu wody pitnej
poprzez zmniejszenie awaryjności wyposażenia
ujęć wody.
Inwestycja zostanie przeprowadzone w dwóch
etapach. Pierwszy etap zaplanowany do realizacji
do maja 2018r. to skanalizowanie miejscowości
Świerczyna. Pozostałe prace zostaną wykonane w
drugim etapie, który potrwa do marca 2019r. Szacunkowa wartość wszystkich robót to 4 mln zł.
Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, operacja
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
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Gościnna elektrownia w Żydowie

Co łączy elektryków, wędkarzy, motocyklistów, leśników
– dorosłych i dzieci?
Mieli okazję spotkać się w rodzinnej atmosferze podczas Dni
Otwartych Elektrowni Żydowo.
W przepięknej okolicy, w słonecznej pogodzie spędzili relaksowo i poznawczo majowy
weekend. Z bliska, od środka
można było zobaczyć unikatową elektrownię szczytowopompową, a w mobilnej mini
elektrowni można było poznać
metody wykorzystania przyrody do wytwarzania prądu. Wędkarze mieli okazję wyłowić z
jezior piękne sztuki.
W dniach 26-27 maja br. lider
Segmentu Wytwarzania Grupy
Energa otworzył podwoje jednej z nielicznych, unikatowych
w Polsce elektrowni szczytowopompowej – ESP Żydowo.
Lustra jezior: prąd z 82
m różnicy
W piątek, 26 maja Energa Wy-

twarzanie SA gościła uczniów
i nauczycieli szkół z Gminy
Polanów oraz gmin ościennych. Podczas Dni Otwartych
Elektrowni Szczytowo-Pompowej w Żydowie wspólnie
obchodzono Dzień Dziecka.
Zorganizowane grupy szkolne miały możliwość zobaczyć
od środka jedyną w Polsce
elektrownię szczytowo-pompową. Elektrownia w Żydowie jest ewenementem w
polskiej energetyce. Została
usytuowana pomiędzy dwoma naturalnymi jeziorami na
Pomorzu, różnica poziomów
pomiędzy nimi sięga aż 82
m. Takie położenie zostało
wykorzystane przez energetyków do wytwarzania prądu.
Zwiedzanie z przewodnikiem
– wykwalifikowanym pracownikiem elektrowni – zajęło
każdej grupie ok. 40 minut.
Były to niezwykłe, ciekawe
plenerowe lekcje przyrody, techniki dla ponad 300
uczniów szkół podstawowych
z Białego Boru, Bobolic, Bu-

kowa, Kurowa, Polanowa i
Miastka.
Odwiedzający
elektrownię
mieli okazję poznać tajemnice energetyki – jak powstaje
prąd elektryczny.
Na unikatowym, mobilnym
stanowisku
edukacyjnym
mini elektrowni można było
doświadczyć, w jaki sposób
odnawialne i konwencjonalne
źródła służą do wytwarzania
energii elektrycznej, jak technika wykorzystuje do celów
użytkowych,
powtarzalne
procesy przyrodnicze, naturalne źródła - wodę, promienie słoneczne.
Atrakcje – nie tylko dla
najmłodszych
Atrakcją dla zwiedzających
było stanowisko edukacyjne
przygotowane przez Energa
Wytwarzanie. Dzięki interaktywnym eksponatom zaprezentowano dzieciom i dorosłym praktyczną wiedzę z
zakresu wytwarzania energii
(elektrycznej i cieplnej) - z
odnawialnych i konwencjo-

nalnych źródeł. Stanowisko
wyposażone jest m.in. w cztery mobilne instalacje mini
elektrowni: wodnej, wiatrowej, słonecznej i węglowej.
Oprócz działań edukacyjnych
przygotowano dla dzieci, z
okazji ich radosnego święta,
wiele atrakcji, m.in. aktywności plastyczno-artystyczne
oraz konkursy i quizy z nagrodami. Radość z gigantycznych baniek, brokatowych
tatuaży i zmiennokształtnych
balonów nie miała końca.
Piękna pogoda przyczyniła się
do wysokiej frekwencji także
w sobotę, 27 maja. Obiekty
elektrowni Żydowo odwiedziło kolejnych 400 zwiedzających – dzieci i dorosłych.
Goście zaczęli pojawiać się
już przed godziną 10. Wśród
zwiedzających znaleźli się
najbliżsi sąsiedzi elektrowni – mieszkańcy gminy Polanów, ale także goście z całego
Pomorza – od Szczecina po
Gdańsk. Na majówkę, w przepiękne okolice Pomorza Za-

chodniego przyjechali pracownicy
ze spółek Grupy Energa, energetycy – specjaliści z branży (m.in.
z gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich), a
także leśnicy i motocykliści.
Majówka wędkarska
Energa Wytwarzanie była partnerem merytorycznym Wielkiej
Rodzinnej Majówki Wędkarskiej
zorganizowanej w dniach 27–28
maja przez Koło Wędkarskie Rokosowo – Jedliny wraz ze Starostwem Koszalińskim. Wędkarze
brali udział w zawodach, a w wolnych chwilach, wraz z rodzinami,
zwiedzali także obiekty elektrowni.
Zawody wędkarskie zorganizowano na jeziorach Kwiecko i

Kamienne, które stanowią dolny i górny zbiornik elektrowni.
Oprócz zmagań konkursowych,
którym kibicowali zwiedzający
elektrownię, goście mogli obejrzeć pokazy ratownictwa wodnego oraz zapoznać się ze specyfiką
pracy płetwonurków.
Można zwiedzać
Energa Wytwarzanie SA udostępnia swoje obiekty (elektrownie)
zwiedzającym nie tylko podczas
dni otwartych. Większość elektrowni można nieodpłatnie zwiedzać cały rok, w dni robocze.
Szczegółowe zasady znajdują się
na stronie: www.energa-wytwarzanie.pl.

Elektrownia Szczytowo-Pompowa w Żydowie została wybudowana w 1971 r., jako pierwsza tego typu w Polsce i jako jedyna pomiędzy dwoma naturalnymi jeziorami odległymi od siebie o ok. 1,5
km. Różnica poziomów pomiędzy zbiornikami sięga aż 82 m. Pełni
rolę szczytowego źródła energii w przypadku nagłego lub wysokiego
zapotrzebowania na nią w systemie energetycznym i stanowi naturalny magazyn energii. Moc zainstalowana elektrowni to ok. 167 MW,
na które składa się praca trzech turbozespołów z turbinami Francisa i
generatorami Skoda Pilzno. Link: ENERGA Wytwarzanie ESP Żydowo

Rewitalizacja w mieście i Gminie Polanów - Pierwsze spotkania z mieszkańcami za nami

W dniach 29-31 maja w
Polanowie, Chociminie, Cetuniu, Nacławiu i Rzeczycy
Wielkiej odbyły się pierwsze
spotkania informacyjne
dla mieszkańców dotyczące
opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla
Miasta i Gminy Polanów na
lata 2017-2023.

Opracowanie tego strategicznego dokumentu realizowane
jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej - Funduszu
Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji rozpoczęto od pozyskania danych
i pogłębionej analizy danych
statystycznych
wszystkich
sołectw Gminy Polanów oraz
wszystkich ulic miasta Polanowa. Z analizy tej wynika, że
zdegradowanymi obszarami
na terenie Gminy Polanów są
miejscowości: Chocimino, Cetuń, Nacław, Rzeczyca Wielka
oraz centrum Polanowa – ulice
Koszalińska, Wolności, Sławieńska i Zamkowa. Obszary
zdegradowane to takie obszary,
na których występuje koncentracja utrwalonych problemów
społecznych, gospodarczych,
infrastrukturalnych oraz przestrzennych takich jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość,
uzależnienia,
depopulacja

– ubywanie ludności, starzenie się społeczności, zły stan
infrastruktury lub niedostosowanie infrastruktury do
obecnej funkcji, brak kapitału społecznego, niski poziom
przedsiębiorczości.
W/w
miejscowości uznane za zdegradowane będą poddawane
procesowi rewitalizacji.
Kolejnym etapem realizacji
projektu będą w miesiącach
czerwiec - lipiec br. badania
społeczne mieszkańców (ankietowanie mieszkańców poprzez wywiady telefoniczne,
osobiste rozmowy z ankieterami, ankiety składane on-

line), indywidualne wywiady
pogłębione, eventy animacyjne, spacery studyjne. Odbędą
się także warsztaty, na których zostanie wspólnie z interesariuszami wypracowana
koncepcja działań rewitalizacyjnych dla poszczególnych
miejscowości.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Polanów na lata 2017-2023
wykonuje na zlecenie Gminy
Polanów Instytut Badawczy
IPC Sp. z o.o. z Wrocławia a
kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym
nadzoruje architekt Ewa Jań-

czak z Pracowni Architektury
z Koszalina.
Podstawowe dane o rewitalizacji
Rewitalizacja jest stosunkowo nowym podejściem
w modelowaniu rozwojuspołeczno
gospodarczego.
Rolą Gminy Polanów jest
koordynacja i odpowiednie
zaprogramowanie procesu
rewitalizacji, ale procesu
rewitalizacji nie prowadzi
wyłącznie gmina – biorą w
niej udział przede wszystkim interesariusze, którym
są mieszkańcy, podmioty
publiczne, prywatne, poza-

rządowe. I to ich zaangażowanie Rewitalizację prowadzi się w
jest kluczowe dla powodzenia oparciu o Lokalny lub Gminny
Program Rewitalizacji.
procesu rewitalizacji.
Rewitalizacja to kompleksowy Rewitalizacja musi mieć partyproces wyprowadzania ze stanu cypacyjny charakter. Polega on
kryzysowego obszarów zdegra- na tym, że proces programuje się,
dowanych. Aby obszar został prowadzi i ocenia przy aktywuznany za zdegradowany muszą nym udziale interesariuszy. Służą
występować na nim utrwalone i temu konsultacje społeczne i sposkumulowane problemy społecz- tkania z interesariuszami.
ne, takie jak: bezrobocie, ubóstwo, Istnieje szereg ograniczeń w wyprzestępczość,
niski poziom borze obszarów do rewitalizaedukacji lub kapitału społecz- cji. Gmina nie może swobodnie
nego, niewystarczający poziom decydować, które obszary chce
uczestnictwa w życiu publicz- rewitalizować, a których nie. Renym i kulturalnym, erozja więzi witalizacji mogą być poddane
społecznych. Niekorzystnym zja- wyłącznie obszary, które są zdiawiskom społecznym towarzyszy gnozowane jako zdegradowane.
zwykle stagnacja gospodarcza Diagnoza opiera się na pogłębiospowodowana niskim stopniem nej analizie danych statystyczprzedsiębiorczości, zanieczysz- nych, spotkaniach z mieszkańcaczenie środowiska naturalnego, mi i opiniach ekspertów.
zły stan techniczny infrastruktury Działania rewitalizacyjne muszą
być skoncentrowane terytorialnie
lub braki w infrastrukturze.
Podstawą wszystkich działań re- i dotyczyć wybranego, niewielwitalizacyjnych jest odpowiedź kiego obszaru gminy. Obszar rena problemy społeczne, a celem witalizacji nie może być większy
rewitalizacji jest doprowadzenie niż 20% powierzchni gminy oraz
do ożywienia, poprawy funkcjo- zamieszkały przez więcej niż
nalności, estetyki, wygody użyt- 30% liczby mieszkańców gminy.
kowania i jakości życia miesz- – Tylko program przygotowany
kańców oraz odtworzenie więzi na tych zasadach i przyjęty przez
społecznych w rewitalizowanym Radę Miejską pozwoli gminie
wystartować w konkursie – mówi
obszarze.
Rewitalizacja zakłada zintegro- Piotr Górniak, Zastępca Burmiwane działania na rzecz lokalnej strza. – Na pewno z tego skorzyspołeczności, przestrzeni i go- stamy.”
spodarki, co oznacza, że oprócz Zapraszamy do wzięcia aktywrealizacji inwestycji, które są nego udziału w pracach nad Lośrodkiem do celu, rewitalizacji kalnym Programem Rewitalizacji
poddawana jest społeczność za- dla Miasta i Gminy Polanów na
lata 2017-2023.
mieszkująca dany obszar.
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Nasze rozmowy:

Pytanie do Burmistrza...

- Jak wygląda realizacja inwestycji w gminie Polanów?
Jakie inwestycje są
planowane na ten
rok?
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa:
- Gmina Polanów szykuje
się obecnie do dużych inwestycji infrastrukturalnych.
Trwają prace nad zaadaptowaniem pomieszczeń w
przedszkolu na ulicy Stawnej na żłobek. Modernizujemy również przedszkole na
ulicy Dworcowej, gdzie w
ramach usuwania barier architektonicznych budujemy
podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy targowiska przy ulicy Stawnej w
Polanowie w ramach programu „Mój Rynek”. Koszt
tej inwestycji to 1 600 000
zł brutto. Wniosek złożony
przez Gminę zakłada dofinansowanie w wysokości 1
miliona złotych.
W ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
planowana jest budowa dróg
rowerowych od Jacinek do
Rzeczycy Wielkiej. Projekt
ten zakłada również budowę centrum przesiadkowego
przy dworcu autobusowym
w Polanowie.
Podpisaliśmy umowę na
inwestycję
wodno-kanalizacyjną w Świerczynie i
Bukowie. Na wykonanie kanalizacji Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 2
milionów złotych. Dodatkowo planujemy modernizację
jedenastu hydroforni na terenie gminy.
Doszło do podpisania umowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, na mocy której
w tym roku w Kościernicy
zbudowany zostanie kolejny
odcinek chodnika.

W tym roku wykonana będzie inwestycja przebudowy
drogi 208 za Wielinem do
granicy województwa. W
najbliższym czasie czeka
nas przetarg na przebudowę
drogi w Żydowie w ramach
odnowy wsi. Droga w Żydowie według planu zostanie
oddana do użytku w 2018r.
Dla Środowiskowego Domu
Samopomocy w Krągu zakupiliśmy nowy samochód
do przewozu osób niepełnosprawnych, na co uzyskaliśmy dofinansowanie z
PFRON.
Ponadto Gmina Polanów dofinansowuje budowę studni i
przydomowych oczyszczalni. W tym roku wydaliśmy
na ten cel około 40 tysięcy
złotych.
Podpisaliśmy również umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na
realizację projektu utylizacji
azbestu. WFOŚiGW finansuje ten program w całości.
Bardzo dobrze wygląda realizacja już rozpoczętych
inwestycji na terenie gminy.
Trwają prace nad przebudową drogi w miejscowości

Bożenice. Nadal wspólnie
z Powiatem Koszalińskim
realizujemy
przebudowę
drogi na trasie Świerczyna-Bukowo-Domachowo.
Na zaawansowanym etapie
znajduje się realizacja budowy kanalizacji w miejscowościach Cetuń i Rosocha.
We wrześniu kanalizacja zostanie oddana do użytku. W
tym roku zostaną zakończone prace związane z budową
świetlicy w Świerczynie
oraz nowoczesnej remizy
strażackiej w Żydowie.
Ponadto obecnie trwają prace nad Planem Rewitalizacji Gminy Polanów, który
da szansę na aplikowanie o
inne środki.

Budowa kanalizacji na trasie Gilewo, Rosocha, Cetuń, Polanów osiąga półmetek. Właśnie powstaje
ostatnia przepompownia... (zdjęcia powyżej).

Remiza w Żydowie

Drogowa inwestycja w Bożenicy znacznie poprawi komfort życia mieszkańców tej miejscowości.

Nowy opel vivaro dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Oaza” w Krągu

Świetlica w Świerczynie
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Kolarstwo

Rzeczyca Wielka

Jak za dawnych lat...

50 lat razem

Na początku maja 50-lecie
związku małżeńskiego
obchodzili Państwo Teresa
i Marian Ciecierscy
z Rzeczycy Wielkiej.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznał jubilatom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczył je
w obecności najbliższej rodziny Burmistrz Polanowa, Grze17 maja przez gminę Polanów przejechał peleton wyścigu kolarskiego Kołobrzeg-Karkonosze Tour. Wyścig zakończył się tego gorz Lipski.		
samego dnia w Sławnie. Wielu starszych mieszkańćów pamięta czasy, gdy przez Polanów przejeżdżało wiele wyścigów.
29 kwietnia 1967 r. Pani
Teresa i Pan Marian wzię-

Wędkarstwo

Gmina Polanów

li ślub cywilny w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Polanowie, zaś kościelny 10 lipca tego samego roku.
Państwo Ciecierscy są rodzicami siódemki dzieci – dwóch córek (Jolanty i Agnieszki) oraz
pięciu synów ( Grzegorza, Zdzisława, Mariana, Roberta i Jarosława). Mają piętnaścioro wnucząt oraz dwie prawnuczki.
Jubilatom życzymy zdrowia
oraz wielu lat dalszego szczęśliwego życia.
Kierownik USC,
Aleksandra Ostrowska

Tatiana z Pucharem Burmistrza

OSP Żydowo dołączyło do KSRG

Tradycją stało się już, że
coroczna majówka zaczyna
się zawodami wędkarskimi
nad Basenem Miejskim.

W sobotę 6 maja w Polanowie odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Strażaka,
połączona z oficjalnym
wstąpieniem jednostki OSP
Żydowo do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

podczas zawodów szczęście a pozostali zawodnicy mudopisało Tatianie Popowicz, sieli zadowolić się nagrodaktóra zdobyła puchar ufun- mi pocieszenia. Zakończenie
dowany przez Burmistrza zawodów miało miejsce przy
Polanowa. Kolejne miejsca grillu z kiełbaskami. Tam
Tak też było i w tym roku. zajęli: Liliana Popowicz i też wręczono nagrody, które
Majówka 2017 zgromadziła Franek Potocznik.
ufundował Polanowski Ośro10 zawodniczek i zawodni- Zwycięzcy otrzymali dyplo- dek Kultury i Sportu oraz
ków do lat 14. Tym razem my, nagrody i bony rzeczowe, koło PZW o. Polanów.

Strażacy zgromadzili się pod
remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polanowie, by następnie w uroczystym pochodzie przejść na rynek miejski,
gdzie odbyły się wystąpienia
zaproszonych gości, koncerty
oraz demonstracja umiejętności strażaków podczas symu-

lacji wypadku drogowego.
Wśród gości znaleźli się m.in.
Burmistrz Polanowa, Grzegorz Lipski, Wicestarosta
Powiatu Koszalińskiego, Dariusz Kalinowski, a także Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Koszalinie - Mirosław Pender.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ogłosił konkurs na ,,Najładniejszy Przystanek Autobusowy w Gminie Polanów".Przedmiotem oceny będą przystanki autobusowe znajdujące się na terenie gminy Polanów, zaś na wysokość oceny będzie miała własna praca włożona w czysty i schludny wygląd przystanków. Komisja dokona oceny stanu elewacji, utrzymania czystości, obsadzenia roślinnością oraz ogólnego stanu wizualnego w skali od 0-5 pkt.
Udział w konkursie należy zgłosić w biurze POKiS do dnia 10.06.2017 r. Konkurs trwa od 12.06-31.08.2017 roku. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród zorganizowane zostanie podczas Dożynek Gminnych w Polanowie (09.09.2017r). Nagrodami głównymi są kolejno: 600 zł, 400 zł i 200zł.

Wydarzenia
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Ruszył Społecznik

Ważna informacja dla
aktywnych mieszkańców
gminy Polanów!
Od 1 maja do 31 grudnia
2017r. na terenie województwa zachodniopomorskiego
realizowany jest Program
SPOŁECZNIK, w ramach
którego aż 500 inicjatyw
może otrzymać dotację w
wysokości do 3 tysięcy złotych. Mikrogranty otrzymać
może każdy mieszkaniec
Pomorza
Zachodniego.
Mogą być przeznaczane na
przykład na akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne, osiedlowe akcje sąsiedzkie, czy na przygotowania
małej infrastruktury.

Ideę programu przedstawiono aktywnym mieszkańcom
naszej gminy na dwóch
spotkaniach. Pierwsze odbyło się w środę 24 maja
w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Polanów. Z
kolei 30 maja na spotkanie
informacyjne w Urzędzie
Miejskim w Koszalinie
wszystkich
mieszkańców
powiatu koszalińskiego zaprosił marszałek województwa zachodniopomorskiego.
Chętni do działania mieszkańcy mieli okazję zapoznać
się ze szczegółami programu oraz pozyskać informację o odpowiednich krokach,
jakie należy podjąć w celu
uzyskania mikrograntu.

Warblewo

Filary wolności

26 maja 2017r. w Warblewie odbył się wernisaż niemieckiej
artystki, Jolanty Switajski-Schaefer. Każdego dnia w Warblewie można oglądać jej wystawę pod tytułem "Pillars of
Freedom" ("filary wolności").

Polanów

Obradowała Rada Miejska

W pierwszy piątek czerwca
spotkali się polanowscy samorządowcy. Podczas sesji
omawiano Bezpieczeństwo
publiczne na terenie Miasta
i Gminy Polanów oraz oceniono działalność Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Ważnymi elementami sesji było przyjęcie
Planu Rozwoju Lokalnego

Miasta i Gminy Polanów na
lata 2017-2020 oraz ocena
zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów za
rok 2016. Gmina Polanów
przejęła też zadanie Powiatu Koszalińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod
nazwą: „Przebudowa ulicy
Dworcowej i Kolejowej”.

www.polanow.pl
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Narada z sołtysami

Sprawna współpraca
z sołtysami to niezbędny element efektywnego
funkcjonowania gminy.

W trakcie panelu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego
miały miejsce wystąpienia
Zastępcy Komendanta MiejW związku z tym 7 kwiet- skiego Policji w Koszalinie,
nia w Polanowie odbyła mł. insp. Artura Lachowicza,
się narada przedstawicieli Kierownika Posterunku Posamorządu gminy Polanów licji w Polanowie, asp. szt.
i służb mundurowych z soł- Krzysztofa Duszy oraz Kotysami.
mendanta Straży Miejskiej,

Andrzeja
Drzewieckiego.
Zasady wzajemnej współpracy omówili również kierownicy jednostek organizacyjnych gminy (MGOPS,
ZUK, POKiS).
Przedyskutowano
m.in.
kwestię realizacji II etapu
oznakowania
miejscowości położonych w gminie
Polanów, czy reagowania

na sytuacje kryzysowe (np.
awarię prądu na terenie
gminy). Ponadto Burmistrz
Polanowa Grzegorz Lipski
i Zastępca Burmistrza Piotr
Górniak omówili realizację
budżetu obywatelskiego na
rok 2017 i wstępne założenia budżetu obywatelskiego
na rok 2018.

Za-Działaj lokalnie

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z
lokalnymi
samorządami
ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu
"DZIAŁAJ LOKALNIE X"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce.

Polanów

Od 10 lat działają Lokalnie

W X edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą
projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz
dobra wspólnego i które służą
pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.
W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się
do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz
grupach nieformalnych, które
Dokładnie 185 381,07 zł
podejmują wspólny wysiłek,
wyniosła łączna wartość
aby w ich społecznościach żyło
działań zrealizowanych
się lepiej.
na terenie gminy PolaW ramach konkursu przewi- nów w ramach Programu
dziane jest przyznanie dotacji Działaj Lokalnie.

na projekty realizowane przez
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które:
· zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów o
charakterze dobra wspólnego,
· wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
· mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania,
mierzalne rezultaty i rozsądne
koszty realizacji,
· przewidują takie działania,
które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej
społeczności,

Z tej kwoty 78 588,40 zł to
dofinansowanie 20 zakończonych tu projektów. Dzięki
· będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji
życia lokalnego - samorządów,
przedsiębiorców i organizacji
społecznych,
· będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
W tegorocznej edycji składanie wniosków odbywa się
wyłącznie drogą elektroniczną
poprzez generator wniosków
dostępny pod adresem: http://

współpracy z Miastem i Gminą Polanów, Fundacja Nauka
dla Środowiska od 10 lat
wspiera tych, którzy chcą razem działać na rzecz swojej
społeczności.
Podsumowanie IX edycji Programu Działaj Lokalnie odbyło się w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym im. Juliusza
system.dzialajlokalnie.pl
Termin składania wniosków
upływa 16.06.2017r.
Zapraszamy do zapoznania się
z:
* regulaminem konkursu,
* formularzem wniosku (wersja do wglądu, wnioski należy
składać jedynie poprzez generator wniosków).
Na wszelkie Państwa pytania
z radością odpowiedzą Marta
Czerwińska oraz Urszula Sa-

Słowackiego w Koszalinie.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz
samorządowych, koordynatorzy projektów i osoby, które w ramach obecnej edycji
przyczyniały się do realizacji
zaplanowanych wydarzeń.

dłowska pod numerem telefonu:
94 3478205 lub adresem email: marta.czerwinska@ndsfund.org i urszula.sadlowska@
ndsfund.org
Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz poszukiwania inspiracji do działań na stronie: www.
dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy serdecznie do składania wniosków!
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Spotkanie z poetą

Dwudziestego trzeciego
kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Książki i
Praw Autorskich. Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Polanów włączyła
się w obchody tego święta.

Barbara Empacher, Grażyna Fajkowska, Piotr Drewla
oraz Józef Wilk przedstawił
groteskę pt. „Dobra zmiana
w Biblii”.
Tekst z wykorzystaniem
Zielonej Gęsi Konstantego
Ildefonsa
Gałczyńskiego
Dwudziestego
szóstego opracował Jerzy Żelazny.
kwietnia 2017 Teatr przy Publiczność z dużym zainStoliku „Verbum” działający teresowaniem śledziła losy
przy bibliotece w składzie: bohaterów.
Krystyna
Byrzykowska, Po występie teatru pan J.

Żelazny przedstawił sylwetkę poety.
Na zakończenie spotkania
członkowie Teatru przy Stoliku „Verbum” otrzymali
podziękowania za swoją dotychczasową działalność na
rzecz społeczności lokalnej.
Podziękowania wręczył wiceburmistrz Polanowa Piotr
Górniak.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Polanowa

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
Stosownie do:
art. 53 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778 z
późn. zm.),
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: kwiecień - maj 2017
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Polanowski Styl rozs

Już po raz trzeci tancerze
break dance spotkali się
w Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu na turnieju „Polanowski Styl”.
Przystąpiło do niego 60 zawodników z całego Pomorza.
Polanowscy tancerze, którzy
na co dzień trenują w Domu
Kultury w Polanowie pod
okiem Marcina Grzybowskiego, zaprezentowali się
świetnie, a w najmłodszej
kategorii wiekowej stanęli
na podium.

Polanów

Wspominamy Wielkanocne
Jarmarki

zawiadamiam–
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 397 obręb Żydowo gm. m. Polanów”
Firmy P4 sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677
Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama
Szczygielskiego Firma Usługowo Handlowa Helena Sawała, ul.
Jantarowa 13, 75-256 Koszalin.
Prowadzone na wniosek:

W toku postępowania zostanie przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, w wyniku, której przygotowany zostanie projekt stosownej decyzji.
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydawana po uzgodnieniu
projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.						
Informuje się, że na podstawie art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z w/w.
wnioskiem w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a także, że na podstawie art. 73 § 1 Kpa
strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
						
		

Burmistrz Polanowa
/-/ Grzegorz Lipski

Na tydzień przed Wielkanocą, w gminie Polanów
w świąteczny nastrój
wprowadzały wydarzenia
przygotowujące do obchodów tych świąt.

wypieków. Dużą popularnością wśród najmłodszych
cieszyły się warsztaty malowania pisanek.
Ponadto
rozstrzygnięto
organizowany przez Polanowski Ośrodek Kultury i
W sobotę 8 kwietnia miesz- Sportu, skierowany do młokańcy Polanowa już po raz dzieży konkurs plastyczny
piąty mieli okazję spotkać się pod hasłem „Tradycje Wielna jarmarku wielkanocnym, kanocne”. Laureatom, którzy
gdzie odbył się kiermasz przygotowali najpiękniejsze
ozdób, palm i świątecznych palmy i stroiki wręczono

dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W tym roku po raz pierwszy
jarmark wielkanocny odbył
się również w Żydowie.
9 kwietnia na placu parkingowym przy kościele
mieszkańcy wsi otrzymali
możliwość zakupu palm
wielkanocnych, wyrobów
wędliniarskich, ozdób świątecznych oraz wypieków.
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Majówka z Disco Polo

strzygnięty
Zwycięzcami w „Polanowskim Stylu” zostali:

Solo:
kat. B-girls solo-do lat 10:
I m-ce – Martyna Przednowek –
Rzeczyca Wielka,
II m-ce – Jagoda Radkowska –
Polanów,
III m-ce – Wiktoria Mentel –
Polanów.
kat. B-girls solo do lat 14:
I m-ce – Julia Piąstka – Polanów,
II m-ce – Kinga Żuchowska
-Rzeczyca Wielka,
III m-ce – Aniela Relichowska –
Polanów.
kat. B-girls solo pow. lat 14
open:
I m-ce – Ola Worobiej – Darłowo,
II m-ce – Kamila Janicka –
Szczecin,
III m-ce – Martyna Kij – Nacław.
kat. B-boys-do lat 10:
I m-ce – Wiktor Stępień – Sławno,
II m-ce – Oliwier Ciąćka –
Szczecin,
III m-ce – Radosław Gimel –
Szczecin.
kat. B-boys- do lat 13:
I m-ce – Mateusz GrzybowskiKoszalin,
II m-ce – Dawid Stasiak –
Szczecin,
III m-ce – Adrian Kumaniecki –
Sławno.
kat. B-boys-do lat 16:
I m-ce – PREDATOR
II m-ce – MIKI
III m-ce – Max Jodkowski –
Malechowo
kat. B-boys-pow. 16 lat open:
I m-ce – PROFESOR
II m-ce – FABIAN

III m-ce – GRUSZKA – Szczecin
Duety :
kat. 2 na 2 B-girls do lat 13:
I m-ce – Martyna Przednowek,
Kinga Żuchowska – Rzeczyca
Wielka,
II m-ce – Julia Piąstka, Jagoda
Radkowska – Polanów
III m-ce – Kamila Tomczyk, Patrycja Brzezińska – Postomino.
kat. 2 na 2 B-girls pow.13 lat
open:
I m-ce – Oliwia Kij, Martyna
Kij – Nacław,
II m-ce – Aniela Relichowska,
Mikołaj Karwowski – Polanów
III m-ce – Kamila Janicka ,
Dawid Stasiak – Szczecin.
kat. B-boys 2vs2 do 11 lat:
I m-ce – Adrian Kumaniecki,
Oliwier Kwiatkowski – Sławno,
II m-ce – Oliwier Ciąćka, Filip
Szulec – Szczecin
III m-ce – Jakub Żuchowski,
Oliwier Żuchowski – Rzeczyca
Wielka
kat. B-boys 2vs2 do 15 lat:
I m-ce – MIKI, PREDATOR –
Nakło
II m-ce – Cyprian Olszewski,
Mateusz Grzybowski – Sławno/
Koszalin
III m-ce – Max Jodkowski,
Maciej Malina – Szczeglino/
Malechowo
kat. B-boys 2vs2 pow. 15 lat:
I m-ce – GRUSZKA, ANDRE –
Szczecin
II m-ce – Olek Gozdal, Bartek
Gozdal – Sławno
III m-ce – LOCZEK, PROFESOR

ZAPROSZENIE
Organizatorzy oraz ks. Proboszcz Parafii Niepokalanego
Serca N.M.P. w Bukowie ma ją zaszczyt zaprosić na

XVI FESTYN PARAFIALNY
połączony
z Dniem Dziecka,

który odbędzie się w Bukowie
dnia 25.06.2017r.
Rozpoczęcie o godz.11.00. Mszą św.
W programie m.in.
- loteria fantowa
- nagrody główne
- licytacja
- konkursy
- atrakcje dla dzieci
- przejażdżka bryczką
- oprawa muzyczna
- ciasto, pieczony dzik, ryba, frytki,
rożen, zapiekanki, pizza,
		
pierogi itp.

Drugiego maja, nad zalewem polanowskim podczas
Majówki chętni mogli bawić się przy muzyce Disco
Polo.
Zagrali: Focus, Maxel, Dizel,
Junior, Impuls, Imperium,
Akcessy i Quest. Całość prowadził Zbyszek Perkowski,
lider zespołu Focus.
Licznie przybyli miłośnicy
muzyki disco polo tańczyli i
bawili się pod sceną do późnych godzin nocnych.
Na zakończenie imprezy zaprezentowano pokaz laserowy,
który zachwycona publiczność nagrodziła brawami.
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Gminny Przegląd Recytatorski dla przedszkolaków „Emilki”

Już po raz dwunasty w polanowskiej bibliotece odbył się Gminny Przegląd
Recytatorski dla dzieci do
lat sześciu.

Przegląd ma na celu propagowanie wśród dzieci
piękna języka polskiego i
zainteresowanie czytaniem.
Do udziału w przeglądzie
przystąpiło 29 małych recy28 kwietnia 2017 przed- tatorów z oddziałów przedszkolaki recytowały wiersze szkolnych z Nacławia, BuEmilii Waśniowskiej.
kowa, Żydowa i Polanowa.

Na widowni oprócz dzieci
nie zabrakło również rodziców, którzy wspierali swoje
pociechy.
Jury konkursu w składzie:
Elżbieta Majcher, Krystyna Byrzykowska, Jolanta
Skowrońska wyłoniło 3
najlepszych
uczestników,

którzy będą reprezentować
naszą gminę” na przeglądzie powiatowym 10 maja
w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej.
Na przegląd powiatowy
zakwalifikowały się: Maja
Schultz ze Szkoły Podstawowej w Nacławiu, Milena

Polanów

Z życia przedszkolaków
Intensywne życie prowadzą polanowskie przedszkolaki. Czas
wypełniają im zajęcia w przedszkolu i w plenerze.
Prężnie działa kółko przyrodnicze, którego uczestnicy często
wyruszają w teren, aby naocznie przekonać się o zmianach w
przyrodzie.

Oczywiście największym wydarzeniem maja był Dzień
Mamy i Taty.
Z tej okazji, w przedszkolu
odbyła się impreza z udziałem
rodziców.
Poniżej i obok, uchwycone w
kadrze wydarzenia z życia polanowskich przedszkolaków.

Antoniak z Przedszkola w wa, Aleksandra Prądzyńska,
Polanowie i Nina Gielniak Lena Kliszewska, Kacper
ze Szkoły Podstawowej w Smagała z Polanowa. ZwyŻydowie.
cięzcy otrzymali nagrody
Ponadto wyróżniono 7 dzie- książkowe i dyplomy, poci: Jagoda Dunajewska z zostali uczestnicy nagrody
Bukowa, Lena Dróżdż, Do- pocieszenia za udział.
minika Woźna z Nacławia,
Tekst: BPMiG
Fot. BPMiG
Natalia Kowalczyk z Żydo-

Uwaga! Od 1 września 2017r.
Gmina Polanów planuje
uruchomienie żłobka.

Żłobek

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Zabawa w grupie Motylki

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

Podczas zajęć kółka przyrodniczego największym powodzeniem
cieszyły się dmuchawce

Każde dziecko mogło zrobić sobie zdjęcie z rodzicami

Występ grupy Zajączki

Plener przyrodniczo-historyczny na Zaciszu

600 440 999
Ważne telefony

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

W niedzielę 28 maja już
po raz siódmy odbyła
się „Gimnazjalna Majówka” zorganizowana
przez Radę Rodziców,
Grono Pedagogiczne oraz
uczniów Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie.

cy Majówki Gimnazjalnej
wzięli udział w konkurencjach sportowych, obserwowali wybór „Strongmena”
(konkurs objęty patronatem
Starosty
Koszalińskiego)
oraz sprawdzali swoje umiejętności w „Geogimnazjadzie”, „Dyktandzie GminDużym zainteresowaniem nym”, konkursie wiedzy o
cieszyły się przedstawienia ruchu drogowym. Rozegradla dzieci, zapasy, strzelanie no również Turniej Strzez łuku, wystawa psów, po- lecki o puchar Burmistrza
kazy w wykonaniu licealnej Polanowa. Podczas imprezy
klasy mundurowej, szachy gościnnie wystąpiła orkieplenerowe. Pogoda dopisała, stra dęta ze Szkoły Podstawięc na zewnątrz rozegrano wowej w Polanowie.
wiele rodzinnych konkursów Dochód uzyskany z VII
m.in. turniej matematyczno Gimnazjalnej Majówki w
– przyrodniczy. Uczestni- kwocie 4.832,15 zł zostanie

w całości przeznaczony na
nagrody dla uczniów, dofinansowanie do wycieczek
szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie,
Rada Rodziców i uczniowie serdecznie dziękują za
wsparcie i pomoc w organizacji imprezy licznym sponsorom i rodzicom. Dziękujemy również władzom miasta
i powiatu za zainteresowanie
i zaangażowanie w zorganizowanie imprezy!
Zespół ds. Promocji
w ZSP w Polanowie

Polanów

Gdy zakwitną kasztany....

Przełom kwietnia i maja w szkołach gminy Polanów to pora, w której uczniowie gimnazjum i liceum przystępują do egzaminów końcowych. Prezentujemy kilka zdjęć z egzaminów gimnazjalnych oraz matur.
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Żydowo

70 lat Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

27 kwietnia 2017 roku
w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie
obchodzono uroczystość
70-lecia istnienia szkoły.

rektor szkoły, pani Katarzy- stycznego.
na Filipowicz, zaś po niej Po zakończeniu części argłos zabierali licznie zgro- tystycznej wszystkich zgromadzeni goście reprezentu- madzonych zaproszono na
jący władze samorządowe poczęstunek i prezentację
gminy Polanów i Powiatu zawierającą zdjęcia byłych
Koszalińskiego.
uczniów, nauczycieli oraz
Uroczysta akademia rozpo- Jubileusz stał pod znakiem pracowników szkoły.
częła się polonezem zatań- wspomnień z przeszłości. Jubileuszowe
spotkanie
czonym przez uczniów klas Historię szkoły przybliżyli przebiegało w nostalgiczI-III.
nauczyciele oraz uczniowie nej, pogodnej i pełnej wspoNastępnie przemawiała dy- w trakcie programu arty- mnień atmosferze.

Bukowo

Spotkanie autorskie
z Przemysławem Wechterowiczem

Polanów

Kwiaty na Dzień Bibliotekarza

W filii bibliotecznej
w Bukowie miało miejsce
spotkanie autorskie
z pisarzem książek
dla najmłodszych Przemysławem Wechterowiczem.

tkaniu uczestniczyły dzieci przedstawianej opowieści.
z klas 0-II Szkoły Podsta- Na zakończenie doskonałą
wowej w Bukowie. Pisarz zabawą okazały się zajęcia
w zabawny sposób opowia- plastyczne podczas których
dał o tym jak powstają jego zadaniem dzieci było naryksiążki i co jest inspiracją sowanie superbohatera pod
do ich tworzenia. Podczas dowolnie wybraną postacią.
Autor napisał ponad 40 spotkania autor czytał książ- Spotkanie przebiegało w
książek dla dzieci m.in. kę „Uśmiech dla żabki”, a niezwykle serdecznej atmos„Mrówka wychodzi za mąż”, do lektury zaangażował ferze, a na zakończenie dzie„Proszę mnie przytulić” czy wszystkie dzieci, które ci mogły kupić książeczki i
„Uśmiech Żabki”. W spo- odgrywały role postaci z zdobyć dedykację autora.

Za nami Tydzień Bibliotek
i Dzień Bibliotekarza.

nowa Grzegorza Lipskiego i a na ręce pani Dyrektor Bojego zastępcę Piotra Górniaka. żeny Wruszczak przekazano
Podczas spotkania panowie list gratulacyjny i wiązankę
Z tej okazji 9 maja 2017 r. pra- Burmistrzowie złożyli najser- kwiatów
cownicy biblioteki w Polano- deczniejsze życzenia wszystwie gościli Burmistrza Pola- kim pracownikom Biblioteki,

Sport
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Piłka Nożna

Na wiosnę, Gryf w kratkę

Sezon 2016/17 w IV Lidze
Zachodniopomorskiej
zbliża się do końca.
Na przełomie kwietnia
i maja Gryf Polanów prezentował zmienną dyspozycję, na przemian wygrywając i przegrywając.
W ostatnich dziewięciu ko-

Gryf Polanów - Sparta Węgorzyno (1-2)

Badminton

Piłka Nożna
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lejkach drużyna z Polanowa zremisowała tylko raz,
w wyjazdowym spotkaniu
z Raselem Dygowo (2-2).
Na cztery kolejki przed końcem piłkarzom Gryfa nie
grozi ani awans, ani spadek.
Nasz klub plasuje się w tabeli
na wysokiej jak na beniaminka rozgrywek, ósmej pozycji.

Ostatnie wyniki Gryfa:
08.04. Hutnik Szczecin – Gryf Polanów 		
15.04. Energetyk Gryfino – Gryf Polanów 		
22.04. Gryf Polanów – Sparta Węgorzyno 		
29.04. MKP Szczecinek – Gryf Polanów 		
03.05. Gryf Polanów – Piast Chociwel 		
06.05. Rasel Dygowo – Gryf Polanów 		
13.05. Gryf Polanów – Jeziorak Załom		
20.05. Kluczevia Stargard – Gryf Polanów 		
27.05. Gryf Polanów – Gryf Kamień Pomorski

Do Białegostoku Finał KOZPN Ligi
po doświadczenie Bałtyckiej Orlik 2012 w Polanowie.

Weronika Szatkiewicz, Wiktoria Zblewska, Wiktoria
Rajkowska, Wojciech Lebioda, Krystian Morawski i Filip Morawski - to zawodnicy
ZKB „Maced”, którzy wystartowali w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików
Młodszych w Badmintona.
W bardzo silnej stawce nasi
zawodnicy zajęli XVII miejsca.
Mimo porażek czwartoklasistów i młodszych, ich postawa mogła się podobać. Akcje
w ich przypadku były coraz
dłuższe i ciekawsze.
Poniżej miejsca naszych
zawodników w poszczególnych grach:
Gra pojedyncza młodziczek
młodszych:
XVII - miejsca Weronika

Szatkiewicz i Wiktoria Rajkowska.
Gra pojedyncza młodzików
młodszych: XVII - miejsce
Wojciech Lebioda.
Gra podwójna młodziczek
młodszych: XVII - miejsce
Weronika Szatkiewicz - Wiktoria Zblewska.
Gra podwójna młodzików
młodszych: XVII - miejsce
Wojciech Lebioda - Błażej
Lange MKB "Lednik" Miastko.
Gra mieszana młodzików
młodszych: XVII - miejsca
Krystian Morawski - Wiktoria
Zblewska i Filip Morawski Wiktoria Rajkowska.

Dnia 11.VI.2017 roku o godz. 10:00 na boiskach trawiastych przy „ORLIKU 2012” na ul. Gradowe Wzgórze 7 w Polanowie
odbędzie się FINAŁ MISTRZÓW GR. KOZPN LBO 2012. W turnieju finałowym weźmie udział 16 najlepszych drużyn z Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej.

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu

Zakończenie turnieju piłki siatkowej

W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu zorganizowano zakończenie Halowego Turnieju Siatkówki
Ligi Amatorskiej 2017 r.

1-3
1-0
1-2
0-1
0-2
2-2
4-1
1-0
4-2

Podczas wydarzenia uroczyście wręczono puchary, medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe, w postaci sprzętu
sportowego.

Przypomnijmy:
Halowy
Turniej Piłki Siatkowej Ligi
Amatorskiej wygrała drużyna Sami Swoi, a kolejne
miejsca zajęły drużyny: Le-

śnicy, Sowinko, Seniorzy,
Żydowo, Młynarze, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.
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