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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Wakacji nadszedł czas

Drodzy Mieszkańcy,
Uczniowie ze szkół z gminy Polanów rozpoczęli wakacje. Fotorelację z zakończenia roku szkolnego w naszych
placówkach oświatowych znajdziecie na str 6

Żydowo

Parafialny festyn już wkrótce
Na 16 lipca zapowiedziano w Żydowie Festyn Parafialny, organizowany
przez tutejszą Radę Parafialną.
W organizację imprezy aktywnie włączyły się członkinie zespołu Olszyna,
które w oryginalny sposób pozyskiwały
od mieszkańców wsi fanty na loterię.
Wspierał je przy tym pan Ryszard Zawiślak, powożący zaprzęgiem konnym.
Festyn w Żydowie, to jedna z wielu imprez organizowanych w okresie wakacyjnym w gminie Polanów.
Uczestniczą w nich mieszkańcy nie tylko naszej gminy.
Obszerną relację z wydarzeń zamieścimy w powakacyjny numerze Polanowskich Wiadomości Samorządowych

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego
Obszaru Funkcjonalnego Gmina Miasto Koszalin przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2016-2023 (Planu).
Celem Planu jest m.in.:
* określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych
mieszkańców obszaru KKBOF,
* poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* poprawa wydajności i efektywności transportu osób i
towarów,
* redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii,
* promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych
pojazdów,
* poprawa jakości życia mieszkańców,
* wzrost atrakcyjności obszaru KKBOF.
- Serdecznie zapraszamy Państwa do włączenia się do
pracy nad przygotowywanym dokumentem i wypełniania
anonimowej elektronicznej ankiety - mówi Piotr Górniak,
zastępca burmistrza Polanowa. - Wyniki ankiety posłużą
do zdiagnozowania problemów i potrzeb w zakresie mobilności miejskiej na obszarze KKBOF oraz ułatwią pozyskanie funduszy unijnych na inwestycję: „Budowa drogi rowerowej Jacinki - Polanów- Rzeczyca
Wielka wraz z centrum przesiadkowym (dworzec)
w Polanowie” - dodaje P. Górniak.
Ankieta jest dostępna do 15.07.2016 na stronie:
http://mobilnosc-kkbof.badanie.net/
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Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa
o inwestycjach:
W tym roku gmina Polanów realizuje kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje. Oprócz tych,
które widzą Państwo na fotografiach obok, realizowane jest sze-

Ważne sprawy
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Inwestycje w gminie
reg innych. Wśród nich priorytet
mają remonty dróg lokalnych. W
Żydowie trwają remonty niektórych dróg gminnych. Obecnie
przygotowujemy dokumentację
techniczną remontu ulicy Różanej
w Polanowie. Przy ulicy Lipowej (Świerczewo) planowane jest
uzbrojenie znajdujących się tam
działek budowlanych w kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.
Jesteśmy też po przetargu na budowę remizy w Żydowie i świetlicy
wiejskiej w Świerczynie. Obie te
inwestycje, rozpoczęte w 2016 r.,
zostaną zakończone w 2017 r.
Wkrótce rozpoczną się wspólne
inwestycje Powiatu Koszalińskiego i Gminy Polanów: remont 3
kilometrowego odcinka drogi Jacinki - Świerczyna, a w roku 2017
wyremontowany zostanie odcinek

od Świerczyny do Domachowie,
łącznie z dojazdem do szkoły w
Bukowie.
Mamy też informację, że Powiatowy Zarząd Dróg zobowiązał się do
remontu drogi w Powidzu (jeszcze
w sierpniu 2016 r.).
Jesteśmy w trakcie negocjacji
porozumienia z Zarządem Dróg
Wojewódzkich na budowę chodnika w Kościernicy, który stanowić
będzie pierwszy etap planowanej
przebudowy drogi w tej miejscowości. Kontynuowany będzie też
remont drogi wojewódzkiej w kierunku Wielinia.
30 czerwca zakończył się nabór
wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Zgłoszone
projekty oczekują na ocenę formalną, która będzie dokonana do
końca sierpnia.

Budowa studni we Wielinie

Początek robót i studnia już gotowa

Remont drogi gminnej w Jacinkach

Polanów, ciągi komunikacyjne piesze na ul. Partyzanckiej

Przed przebudową

Przed przebudową

W trakcie robót

W trakcie robót

Remont ulicy Lipowej (Świerczewo)

Przed przebudową

W trakcie robót
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Wydarzenia

Polanów nabierają tempa
Remont drogi w Żydowie

W trakcie remontu
Przed remontem

Remont dachu świetlicy Krytno

Stan aktualny drogi w Żydowie

Stan aktualny po wykonanym remoncie

Droga w Bożenicy

Droga w Nacławiu

Dach na budynku szkoły w Żydowie

Droga do szkoły w Bukowie oraz dach na szkole

Te inwestycję będą robione w najbliższym czasie:

www.polanow.pl

3

4

www.polanow.pl

Wydarzenia
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Polanów

„Sobótka” nad Zalewem

Tegoroczna „Sobótka „ odbyła się w dniu 25 czerwca
nad Zalewem Polanowskim.
Organizatorem imprezy był
Polanowski Ośrodek Kultury
i Sportu oraz Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej w
Polanowie.

Imprezę rozpoczął koncert zespołu Jumper, który rytmami
disco polo porwał publiczność
do tańca, a tuż po koncercie nastąpił widowiskowy show cheerleaders Maxi Energa ze Słupska. Tancerki wystąpiły w kilku

blokach artystycznych. Podczas
imprezy można było podziwiać
występy artystyczne polanowskiej młodzieży i pokaz tańca
break dance. Kulminacyjnym
punktem dnia był konkurs
wianków. Wzięło w nim udział
18 uczestników. Po długich na-

radach komisja wyłoniła najpiękniejsze wianki autorstwa
Kornelii Byrzykowskiej, Marcela Byrzykowskiego, Jakuba
Byrzykowskiego, Norberta Maciuszki i Natalii Hejnowskiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali drobne upominki, a

następnie puścili swoje wianki
na wody Zalewu Polanowskiego.
Imprezie towarzyszyło miasteczko z atrakcjami dla dzieci, a w nim były kule wodne,
dmuchany zamek, wata cukrowa, kącik malowania twarzy

i mnóstwo innych rozrywek.
Rada Rodziców przygotowała
stoiska z domowym ciastem i
loterią fantową wraz z efektownymi nagrodami dla właścicieli
szczęśliwych losów. Imprezę
zakończyła zabawą taneczną do
późnych godzin nocnych.

Wspaniały Dzień Dziecka w gminie Polanów
Rekowo

Na zaproszenie Sołtysa, firma "Animek" z Bożenicy postawiła dmuchany zamek. Dla dzieci przygotowano różne gry i konkursy (między innymi malowanie twarzy, tworzenie baniek mydlanych, pociąg,
przechodzenie pod liną). Po skończonych zabawach dzieci i rodzice
posilili się kiełbaskami upieczonymi na grilu przez Radnego Stefana.
Sponsorem Dnia Dziecka był Sołtys Rekowa.

Krąg

Polanów

01 czerwca to ważne święto
dla wszystkich dzieci – Dzień
Dziecka. Z okazji Dnia Dziecka
wiele instytucji organizuje festyny i przeróżne imprezy, na
które zapraszane są wszystkie
dzieci. Tak było też w Polanowie.
Na ten wyjątkowy dzień przewidziana była wspaniała rodzinna
zabawa przy fontannie. Jednak,
jak to często bywa, los lubi
płatać figle. Prognoza pogody
nie była sprzyjająca, meteorolodzy zapowiadali gwałtowne
burze i opady deszczu.
Nie chcieliśmy jednak zawieźć
dzieci z Polanowa i okolic i dlatego zdecydowaliśmy się, aby
zabawę przenieść pod namiot
przy ulicy Stawnej.
O godzinie 16.30 rozpoczęła
się zabawa i …okazało się, że
nie ma prądu.
Na szczęście udało się przywieźć agregat. Oczywiście
deszczu i burz nie było.
Gdy już wszystko zostało
podłączone, burmistrz Polanowa, Grzegorz Lipski przywitał
wszystkich zgromadzonych i
życzył udanej zabawy.
Imprezę prowadził – znany już

mieszkańcom Polanowa – DJ
Przemo ze Szczecinka. Na początku zaprosił wszystkich do
wspólnego tańca, następnie
było kilka konkurencji sportowych i zabaw z chustą animacyjną. Oprócz tego najmłodsi
mieszkańcy gminy Polanów
mogli poskakać na dmuchanym

zamku oraz puszczać duże bańki mydlane. Na takiej zabawie
nie mogło zabraknąć ulubionych
bajkowych postaci, czyli Kubusia Puchatka, Myszki Miki i
Myszki Minnie.
Pomimo upału, bohaterowie
ci dzielnie tańczyli, bawili się i
pozowali do zdjęć. Po wyczer-

pujących tańcach i zabawach,
dzieci mogły posilić się pyszną
kiełbaską
z grilla oraz wypić owocowy soczek.
Trzeba przyznać, ze na dzieci
zawsze można liczyć. Mimo
utrudnień bawiły się znakomicie.

Bukowo

Festyn Parafialny

Zabawę z okazji Dnia Dziecka zorganizowało sołectwo Krąg. Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Polanowa, Grzegorza Lipskiego, w sobotę 4 czerwca 2016 r., na wiejskim boisku. Dopisały
zarówno pogoda, jak i frekwencja. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, w tym zjeżdżalnia, mini zumba,
malowanie twarzy, a także liczne konkursy z nagrodami. Organizatorem imprezy był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, radny Rady Miejskiej w Polanowie – Marek Łysko, a także sołtysi i rady sołeckie
z miejscowości Krąg, Buszyno i Bożenice.

Festyn parafialny w Bukowie to jedna z imprez, które na stałe zagościły w kalendarzu gminy Polanów. 5
czerwca 2016 r. odbył się już po raz piętnasty. Zorganizowana przez ks. Jana Sosnowskiego impreza
na boisku przy Szkole Podstawowej w Bukowie rozpoczęła się po niedzielnej mszy świętej i trwała przez
cały dzień. Jako że połączona była z obchodami Dnia Dziecka, na brak rozrywki nie mogli narzekać najmłodsi uczestnicy, którzy mieli do swej dyspozycji m.in. dmuchany zamek czy zjeżdżalnię. Tradycyjnie
sprzedawano również wypieki parafian. Trwającej do późnego wieczora zabawie towarzyszył grill oraz
loteria fantowa. Dochód z festynu przeznaczony zostanie na remont kościoła w Komorowie.
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Święta Góra Polanowska

Kaszubi wnieśli świętego Faustyna

W minioną sobotę, Kaszubi uczestniczący w II Odpuście Kaszubskim, wnieśli na Świętą Górę
Polanowską, relikwie Świętego Faustyna – pierwszego patrona kaszubszczyzny. Relikwie
męczennika (żyjącego na przełomie II i III wieku) w XIV wieku, w tajemniczych okolicznościach
zostały wyłowione z morza koło Kamienia Pomorskiego. Zostały umieszczone w tamtejszej
katedrze. W czasie reformacji zaginęły, aby odnaleźć się w kościele w Gowidlinie

Polanów

Za nami kolejny festyn
na rzecz kościoła

14.213,25 zł to kwota jaką
zebrano podczas festynu
parafialnego. To już dwunasta taka impreza, na rynku
w Polanowie.
Tym razem jej motywem przewodnim było hasło; „W zdrowym ciele – zdrowy duch”.
Pogoda dopisała, zaś organizatorzy zadbali o świetną organi-

zację i zabawę dla blisko tysiąca osób.
Ponadto na zlecenie starostwa
powiatowego firma Prof. – Art.
z Gdyni prowadziła kampanię
pn. „Zwalczamy nowotwory –
program profilaktyki w powiecie koszalińskim”.
Wśród festynowych atrakcji
znalazły się m.in. cztery zjeżdżalnie, klocki lego, samo-

chody elektryczne, baseny z
kulkami. Na smakoszy parafialnej gastronomii czekały przepyszne ciasta, pierogi, barszcz,
karkówka, bigos i kiełbasa myśliwska.
Oprawę muzyczną przygotował zespół „Pięć S” z Polanowa
oraz ukraińska grupa „Witrohon” z Białego Boru.

Wydarzenia

www.polanow.pl
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Szkolne sprawy
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Gmina Polanów

Przedszkolaki i uczniowie rozpoczęli wakacje
Kilkusetosobowa rzesza uczniów polanowskich szkół i przedszkoli zakończyła
rok szkolny i rozpoczęła wymarzone wakacje. Na zdjęciach obok prezentujemy
ostatnie chwile przed tym, gdy będą mogli odłożyć książki oraz zeszyty i zacząć
czas beztroskiego wypoczynku.

Polanowskiej podstawówce zakończono rok szkolny oraz...

Polanowskie przedszkolaki
rok szkolny zakończyły w
Domu Kultury w Polanowie.
Na powitanie dzieci zaśpiewały
wspólnie piosenkę ,,Na wakacje, na wakacje”. Potem Pani
Dyrektor wraz z Henrykiem
Zabrockim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznaczyli odznaką Przyjaciela
Dziecka pana Edmunda Macionga. Przedszkolaki z grupy
Sarenki i grupy Zajączki zaprezentowały dwa tańce - taniec
współczesny, który przygotowywała instruktorka z tanecznej
grupy Top – Toys z Koszalina i
taniec irlandzki pod kierunkiem
pani Asi z rytmiki i pani Beaty Oliwka Słomińska i Milenka
Parszczyńskiej. Bartuś Dominik Antoniak w imieniu wszystkich
- laureat I Festiwalu Przedszkol- przedszkolaków pożegnały te
nych Małych Talentów - wystą- dzieci, a Pani Dyrektor wręczypił z piosenką pt.,,Piłka Oli”. ła absolwentom dyplomy, książGrupa Jeżyki zatańczyła ,,Ta- ki oraz słodkie upominki – rożki
niec w doniczkach”, zaśpiewa- obfitości. Pamiątkowe zdjęcia
ła piosenkę ,,Pożegnanie”, gdyż ,,Przyjaciela lasu” – ufundowato w tym roku 11 dzieci z grupy ne przez Nadleśnictwo PolaJeżyki i jedno dziecko z grupy nów wręczyła przewodnicząca
Sarenki opuściło przedszkolne Rady Rodziców pani Joanna
mury, by od września stać się Domiki, natomiast ksiądz Mauczniem Szkoły Podstawowej. rek Roskowiński podzięko-

... pożegnano absolwentów.

wał za udział w katechezie.
Pani Dyrektor podziękowała
Rodzicom oraz zaproszonym
gościom za całoroczną współpracę i pomoc w podejmowanych działaniach. Dyrektor,
grono pedagogiczne oraz personel obsługowy przedszkola
życzą wszystkim Absolwentom
samych sukcesów w szkole,
dużo radości i uśmiechu na
każdy dzień.
Joanna Mazurek

Uroczystość w Gimnazjum w Polanowie

Polanów

Plener malarski przedszkolaków

W dniach 06. - 09.06.2016r. dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie wzięły udział w zajęciach plastycznych zorganizowanych na świeżym powietrzu. Miejscem ich pracy był plac
przed Domem Kultury w Polanowie, a zajęcia prowadziła pani Ewa Szewczyk. Młodzi artyści przystąpili do pracy z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Za pomocą pędzla malowali otaczający ich krajobraz. Powstałe dzieła przedszkolaki zabiorą do domów. Może dla wielu z nich będą początkiem fascynującej przygody ze sztuką?
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W skrócie

Szkolne sprawy
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Polanów

Wyprawa do Heide Parku

BajkoNur 2016

W dniach 25-28 maja grupa uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie, należących
do Klubu Płetwonurków „BajkoNur” odbyła swoje pierwsze nurkowania na
otwartych wodach. Od środy do piątku uczestnicy kursu nurkowali w bazie
nurkowej w Piechcinie, natomiast w sobotę można było ich obserwować w
Żydowie na górnym jeziorze.

Sukcesy w Lidze Strzeleckiej

Uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie zakończyli rywalizację w Lidzie Strzeleckiej, organizowanej przez Ligę Obrony Kraju w Koszalinie. W ramach Ligi Strzeleckiej uczniowie udział w sześciu strzelaniach punktowanych. Rywalizowali
ze szkołami średnimi z Koszalina i Bobolic. Skład drużyny dziewcząt:
Urszula Wastowska (kapitan), Agata Cieśla i Mariola Byrzykowska.
Chłopcy: Dawid Serafin (k), Nikodem Ratkowski i Adrian Kaszubowski.

ZSP Polanów

Konkursowe
Potyczki 2016
15 czerwca w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie
odbyły się kolejne edycje
konkursów skierowanych
do szóstoklasistów naszej
gminy: "Szóstak na szóstkę"
oraz "Mistrz Języka Polskiego". "Szóstak…", czyli
konkurs matematyczny,
miał już swoją 11 edycję.
Śmiało więc można stwierdzić,
że jest to konkurs z wieloletnią
tradycją i wciąż cieszący się
popularnością wśród ostatnich
roczników szkół podstawowych. O tytuł Mistrza Języka
Polskiego zmagano się dopiero trzeci rok z rzędu, ale i tu
konkursowicze nie zawiedli. O
9.50 uczniowie przystąpili do
rozwiązywania testu z języka
polskiego i mieli do rozwiązania 13 zadań w ciągu 45 minut.
O godzinie 10.45 odbył się
konkurs matematyczny, który także zawierał 13 zadań i
uczestnicy na jego rozwiązanie mieli również 45 minut.
Dzięki temu wielu uczniów
miało możliwość wzięcia
udziału w dwóch konkursach.
Po sprawdzeniu prac i przeliczeniu punktów okazało się,
że tytuł Mistrza Języka Polskiego zdobył Igor Wójcik ze
Szkoły Podstawowej w Polanowie, drugie miejsce w konkursie polonistycznym zajęła
Oliwia Narkowicz, również
z SP w Polanowie, a trzecie Zuzanna Stankiewicz z SP w
Bukowie. Matematycznym
Szóstakiem na Szóstkę okazał

Jak każdego roku na początku czerwca, uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych
wybrali się do Soltau, gdzie
odreagowali całoroczny stres.
Zabawa w Heide Parku – to zawsze spora dawka adrenaliny i
dużo frajdy. Tak też było i tym

razem. Zapierające dech w piersi kolejki i inne atrakcje naszego ulubionego parku rozrywki
dostarczyły nam po raz kolejny
wiele niezapomnianych wrażeń.
Wspominamy z wypiekami na
twarzy najciekawsze obiekty
Heide Parku, takie jak: Colossos, Big Loop, Krake, Flug

der Dämonen, Limit, Bobbahn,
Wildwasserbahn, itp. Szkoda,
że tym razem nie działał Scream, ale na pewno za rok będzie
można skorzystać z doznań, jakie oferuje ten obiekt. Pomimo
zmęczenia, jakie niesie ze sobą
długa podróż, wszyscy wrócili
zadowoleni. Z grupą gimna-

zjalistów i absolwentów szkoły
podróżowały do Soltau panie:
Mariola Parszczyńska, Edyta
Knitter, Agnieszka Potocznik i
Agata Stelmach. Bezpieczną i
wygodną podróż zapewnili kierowcy firmy Dąbek ze Stargardu, panowie Michał i Łukasz.
Było naprawdę super!

Szachowe Święto
- XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy

się Mateusz Wielgosiński z SP
w Bukowie, a drugie miejsce
ex aequo zajęli Jan Bartl oraz
Igor Wójcik. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy! Pięknie dziękujemy pozostałym
uczestnikom oraz opiekunom
grup z poszczególnych szkół.
Liczymy na współpracę w kolejnych latach i uczestnictwo w
konkursach organizowanych
przez naszą szkołę. Poniżej
zamieszczamy listę wszystkich uczestników oraz kilka
zdjęć z przebiegu imprezy.
Język Polski
Igor Wójcik - I miejsce
Oliwia Narkowicz - II miejsce
Zuzanna Stankiewicz - III
miejsce
Kosma Kowalewski
Oliwia Szygenda
Marcin Białowąs
Amelia Tarnawczyk
Patryk Wensierski
Oliwia Fałkowska
Paulina Piątkowska
Gracjan Olejarczyk
Roksana Piasecka
Adrian Fit
Wiktoria Małachowska
Filip Prendecki
Oliwia Milczanowska
Matematyka
Mateusz Wielgosiński - I
miejsce
Jan Bartl - II miejsce
Igor Wójcik - II miejsce
Kamil Mularczyk
Amelia Tarnawczyk
Filip Prendecki
Kosma Kowalewski
Adrian Fit
Oliwia Narkowicz
Wiktoria Małachowska
Roksana Piasecka
Marcin Białowąs

W Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie rozegrany został
kolejny – już XIV Międzyszkolny Turniej Szachowy o
Puchar Dyrektora ZSP.
W turnieju udział wzięło 54
zawodników i zawodniczek ze
Szkół Podstawowych w Polanowie, z Gimnazjum i Liceum
w Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie. Rywalizacja
była zacięta, do ostatniej rundy
trwała walka o pierwsze miejsce.
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju okazał się Łukasz Kaszubowski z klasy 3 D

Gimnazjum w Polanowie, który otrzymał Puchar Dyrektora
ZSP. Łukasz nie przegrał żadnej partii a tylko jedną zremisował i zakończył turniej z wynikiem 6,5 pkt. na 7 możliwych
do zdobycia.
Najlepszą zawodniczką została
Natalia Niezgoda, która zajęła
drugie miejsce w całym turnieju. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali medale.
Wszyscy uczestnicy zdobyli
też nagrody (sprzęt sportowy, gry, szachy, książki) lub
drobne upominki za udział w
turnieju.

Zwycięzcy poszczególnych
kategorii:
Szkoły podstawowe kl. 1-3 (4
zawodników):
1. Tomasz Kaszubowski (3 A)
2. Monika Kowalczyk (3 B)
3. Klaudia Borowska (3 B)
Szkoły podstawowe kl. 4-6
(17 zawodników):
1. Wiktor Czarkowski (5 B)
2. Błażej Kaszubowski (6 A)
3. Mikołaj Król (5 B)
Gimnazja (29 zawodnków):
1. Łukasz Kaszubowski (3 D)
2. Natalia Niezgoda (2 A)
3. Mateusz Jóźwik (MOW)
Szkoły ponadgimnazjalne (5
zawodnków):
1. Adrian Kaszubowski (2 LO)
2. Alan Belka (2 LO)
3. Dawid Serafin (2 LO)

Turniej zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” w
Polanowie, sędziował pan Grzegorz Wolny – opiekun Klubu
Szachowego ZSP w Polanowie,
funkcję sędziego technicznego
pełniła pani Sylwia Smolińska.
W przeprowadzeniu turnieju pomagali też pan Tomasz Kawalec, pan Jacek Kraska, opiekun
szachistów w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w
Polanowie, oraz pan Jerzy Wójcik, opiekun Koła Szachowego
w SP w Polanowie. Patronat nad
imprezą objął Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, Gmina
Polanów oraz Bank Spółdzielczy w Sławnie.
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: czerwiec-lipiec 2016

II Zawody Wędkarskie "Nad Stawem" Jacinki 2016

Zorganizowane zostały w
ramach Dnia Rodziny 4
czerwca. Zarówno pogoda
jak i frekwencja dopisały.

Badminton

W rybnych zmaganiach i walce
o puchary wzięło udział 27 zawodników w tym 13 w kategorii do lat 18-stu i 14 w kategorii
pow. lat 18-stu. Liczbę kibiców

trudno jest określić, bo było ich na Galus. W kategorii dla osób
naprawdę dużo. W pierwszej dorosłych bezkonkurencyjnym
kategorii na podium stanęli: I wędkarzem okazał się Karol
miejsce-Zuzanna Terczyńska, Kukieła, II miejsce zajął Józef
II-Michał Lemańczyk, III-Mile- Atalski, III Adam Woźniak. Na
zwycięzców czekały puchary,
pozostali uczestnicy zawodów
otrzymali medale i pamiątkowe
dyplomy. W ubiegłym roku w
Jacinkach odbyły się I Zawody
Wędkarskie, zorganizowane w
ramach realizacji projektu "Trzy
życzenia do rybki...", który został dofinansowany w IX edycji
konkursu grantowego Działaj
Lokalnie. Pomysł na organizację zawodów wędkarskich nad

Dziewiąte miejsce w Polsce

jacinkowskim stawem okazał
się strzałem w 10-tkę! Stał się
również sposobem na spędzenie wolnego czasu, wspólną
zabawę, zdrową rywalizację
i co bardzo ważne na jeszcze
większą integrację lokalnej
społeczności. Z pozyskanej w
ubiegłym roku dotacji zakupione zostały puchary, statuetki i
poczęstunek na ubiegłoroczne
zawody. W tym roku puchary,
medale, poczęstunek i kiełbaski
na ognisko, (które odbyło się
po zawodach) ufundowane zostały z funduszy Sołectwa. Serdeczne podziękowania dla Pana

Z. Osadowskiego, pod którego
czujnym okiem już po raz drugi
odbywały się Zawody Wędkarskie w Jacinkach oraz dla tych,
którzy przyczynili się do tego,
aby Nasze sobotnie spotkanie
odbyło się w miłej atmosferze
dla tych, którzy pomogli w wykaszaniu-zarówno miejsca połowu jak i boiska oraz dla tych,
którzy pilnowali, aby nagrody
trafiły do nas na czas. Mamy
nadzieję, że Zawody Wędkarskie "Nad Stawem" stanom się
tradycjom i na stałe wpiszą się
w kalendarz imprez Naszego
Sołectwa.
Wioleta Konieczna

Piłka Nożna

Gryf Polanów w IV lidze

Efektownym zwycięstwem
5:2 nad Mechanikiem Bobolice piłkarze polanowskiego Gryfa przypieczętowali
swój awans do IV ligi. Do
bramki boboliczan trafiali dwaj zawodnicyKonrad
Romańczuk popisał się hattrickiem, oprócz niego dwa
Monika Barańska z partnerem mikstowym IX para OOM Orneta gole zdobył Paweł Wilusz.
W Ornecie odbyła się Ogólno- Suchedniów 0:2, późniejszy- Maced Polanów był sklasyfiPo końcowym gwizdku zepolska Olimpiada Młodzieży
mi Mistrzyniami Olimpiady. kowany na 40 miejscu na 77
-Indywidualne Mistrzostwa
W grze mieszanej Monika z kluby, które były w stanie zdo- spół otrzymał od Grzegorza
Polski Juniorów Młodszych w partnerem w pierwszej rundzie być punkty w rywalizacji klu- Lipskiego, burmistrza PolaBadmintona.
pokonali Michała Olejnik – bów badmintonowych w całej nowa puchar za awans do IV
ligi.
Agnieszkę Koper KKS „War- Polsce.
(AL)
W zawodach rozegranych systemem pucharowym udział wzięło
112 zawodniczek i zawodników.
ZKB „Maced” Polanów reprezentowały Wiktoria Tobisz i
Monika Barańska. Wiktoria
zagrała w grze pojedynczej i w
podwójnej w parze z Moniką
Barańską, która zagrała drugą
grę w grze mieszanej z Bartoszem Frątczakiem UKS Baranowo.
Obie zawodniczki spisały się
dobrze zajmując w grze podwójnej IX miejsce, Monika
Barańska w grze mieszanej z
partnerem także uplasowała się
na IX miejscu, natomiast Wiktoria Tobisz w grze pojedynczej
zajęła XVII miejsce.
Polanowianki w grze podwójnej
w pierwszej rundzie pokonały Wiktorię Cygler – Weronikę
Szwedo UKS „Unia” Bieruń
2:0 w grze o wejście do ćwierćfinału Monika z Wiktorią przegrały z Wiktorią Adamek UKS
Ząbkowice Dąbrowa Górnicza
– Izabela Pajek MKS „Orlicz”

mia” Olsztyn 2:0 w grze o
Badmington
ćwierćfinał przegrali z Wojciechem Sajdok – Barbara Knopek
UKS „Unia” Bieruń 0:2. Wiktoria w grze pojedynczej w pierwszej rundzie przegrała z Klau- Wśród 14 par rodzinnych
dią Ostrowską z MKB „Lednik” (dziecka grającego w klubie
Miastko 0:2 kończąc turniej na i rodzica) uczestniczących
XVII miejscu.
w turnieju rodzin „PrzywiZa XVII miejsce w grze poje- tanie lata” w Miastku
dynczej Wiktorii klub otrzymał znaleźli się też zawodnicy
1 punkt do klasyfikacji pro- z Polanowa.
wadzonej przez Ministerstwo
Sportu.
Biorących udział w zawodach
W tym sezonie nasi zawodnicy podzielono na dwie grupy - w
zdobyli w Indywidualnych Mi- pierwszej grali dziecko, ale
strzostwach Polski 9,5 punktu, grające już w klubie trzy lata
w roku poprzednim w tej klasy- z rodzicem, a w drugiej grupie
fikacji wywalczyliśmy 9 punk- grały dzieci grające pierwszy
tów. Na podstawie tych punk- rok w klubie z rodzicem.
tów klub otrzymuje dopłatę do Polanów
był
reprezentoobozów sportowych, zawodów wany tylko w grupie młodrangi Mistrzostw Polski i pozo- szych dzieci grających rok w
stałych najważniejszych turnie- klubie z rodzicem: Filip i Piotr
jów. Prócz tego klub i Gmina Morawscy, Krystian i Alicja ciężkich grach a zwłaszcza ze
są klasyfikowani w klasyfikacji Morawscy, Klaudia i Graży- strony maluchów w tym roSportu Dzieci i Młodzieży.
na Domowicz, Norbert Ma- dzinnym turnieju, osiągnięto
Wśród klubów badmintonowych ciuszko i Kinga Kil, Wiktoria następujące wyniki.
za ubiegły sezon z 9 punktami Rajkowska i Inga Mentel. Po Trzecie miejsce zajęła para Fi-

Skład Gryfa: Kozdra - Załoga, Popowicz, Sydoruk,
Hajman (46. Matuszewski),
Fryś, Justka, Wilusz, Tesfamichael (90+2 Ratkowski),
Mural (67. Dzierżyński),
Romańczyk (89. M. Majcher).
Co prawda, w ostatnim meczu rundy wiosennej Gryf
przegrał w Wałczu 0:2 z
miejscowym Orłem, ale nie
miało to juz zadnego znaczenia dla końcowej tabeli,
w której nasz klub uplaso-

wał się na drugim miejscu
(za Arkadią Malechowo) z
dorobkiem 62 punktów, na
które złożyło się 20 zwycięstw, 2 remisy oraz 6 porażek.
Bilans bramkowy to 72 gole
zdobyte i tylko 34 stracone.
Przed rozpoczęciem nowego,
IV ligowego sezonu, Gryf
szykuje wzmocnienie składu. Według nieoficjalnych
informacji, między innymi,
ma ochotę na kilku zawodników Sławy Sławno.

Rywalizacje klanów

lip i Piotr Morawscy, siódme
miejsca zajęły pary: Wiktoria
Rajkowska i Inga Mentel, Krystian i Alicja Morawscy, Klaudia i Grażyna Domowicz oraz
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Norbert Maciuszko i Kinga Kil.
Następny turniej tego typu będzie jesienią w Polanowie.
(AL)

Druk: Rondo Koszalin

