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Wspólnie wybierzmy patrona szkoły

Szkoła Podstawowa w Polanowie przygotowuje się
do nadania jej imienia.
Patron to bardzo ważny element w życiu każdej szkoły.
To osoba, która wpisuje się
swoim życiem w wartości,
jakie szkoła promuje. Pragniemy, by była to osoba,
która będzie wzorcem , której działalność, twórczość,
słowem, życie, pomoże
w pełni realizować nasze
szkolne i lokalne zadania.
Wybór patrona zawsze jest
bardzo trudny. Dlatego
chcemy też, aby decyzję tak

ważną w życiu szkoły podjęli zarówno nauczyciele,
uczniowie jak i ich rodzice
oraz cała nasza społeczność
lokalna. Prosimy więc Państwa o wsparcie, o opinie,
propozycje, uwagi, które są
dla nas na tym etapie przygotowań do nadania szkole imienia bardzo cenne.
Wszelkie propozycje, kandydatury prosimy przesyłać
na adres : sppolanow@gmail.com lub na naszą stronę
na Facebooku: „Szkoła Podstawowa w Polanowie”
Sadowski, Idzi, Lipski

INFORMACJA
Informujemy że wszystkie gabinety Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w naszym województwie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Oznacza to, że w 2015 roku mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego uzyskają wszystkie świadczenia zdrowotne na zasadach takich jak w 2014 roku.

Gmina Polanów

Rok 2014
w statystyce

Są to dzieci urodzone za granicą, w tym: czworo w Wielkiej Brytanii, w Niemczech –
3, w Norwegii i Włoszech - 2,
zaś po jednym w następujących krajach: Dania, Turcja,
Francja. W Polanowie nie
ma szpitala ani porodówki,
dlatego do księgi urodzeń
wpisywane są tylko zdarzenia, które miały miejsce
za granicą, a w 2014 roku
żadna kobieta nie rodziła w
domu. Natomiast w innych
szpitalach, w tym w Koszalinie, na świat przyszło 72
dzieci, które następnie zostały zameldowane w Polanowie. Jest to 39 dziewczynek i
33 chłopców. W tym samym
czasie zarejestrowano 42
małżeństwa, z tego: śluby cywilne – 10, śluby konkordatowe – 26 oraz 6 małżeństw
zawartych za granicą ( 3 - w
Niemczech, po jednym w:
Australii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). W 2014 roku
zmarło 83 mieszkańców. 3
parom wręczono Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ostatecznie liczba mieszkańców na koniec
ubiegłego roku kształtowała
się na poziomie 9 234 osoby,
w tym 4 607 kobiet i 4 627
mężczyzn.

Burmistrz Polanowa informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie miasta i gminy Polanów, winni składać
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej w terminach:
* od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31
stycznia 2015 r.
* od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do
31 lipca 2015 r.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2015 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
* 1-30 kwietnia 2015 r.
w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
* 1-31 października 2015 r.
w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 86 l
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2015 roku – 0,95 zł
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 roku – 81,70 zł
Więcej informacji w powyżej sprawie oraz wniosek można uzyskać w Referacie Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu (pokój nr 13, tel. 094 34 80 357).

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie zaprasza rodziców oraz opiekunów wychowujących
dzieci niepełnosprawne do udziału w Grupach Wsparcia dla
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
Spotkania stworzone zostały z myślą o potrzebach rodziców, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami związanymi z wychowaniem i funkcjonowaniem ich dziecka.
Wielokrotnie nie są oni w stanie sami rozwiązać napotkanych trudności, nie wiedzą do
kogo zwrócić się o pomoc czy poradę. Głównym celem spotkań jest dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz wzbogacenie wiedzy na temat różnorodnych form pomocy.
Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych, pozwala zmniejszyć wątpliwości opiekunów, zminimalizować ich niepokoje, pozwala zaakceptować ich trudną sytuację rodzinną.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem (94) 71 40 202.
Magdalena Majchrzak- pedagog

Żydowo

Spotkanie z poezją Grechuty

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2015

Wydarzenia

www.polanow.pl

3

Podsumowanie 2014 roku

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Polanowie w roku
2014 zarejestrowano 14
urodzeń.

Informacja dla rolników

Szczegółowych informacji udzielają:

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2015

Beata Orlikowska- pedagog/logopeda

"Pomarańcze i mandarynki", "Korowód", "Świecie
nasz", "Nie dokazuj" i
inne równie kultowe
utwory Marka Grechuty
zabrzmiały w holu Szkoły
Podstawowej w Żydowie
3.12.2014 r., kiedy to
odbył się kolejny wieczór
poezji.
Grupa 43 osób odkryła
na nowo piękno twórczości i niezwykły talent tego
ponadczasowego
artysty.
Pomimo niełatwych tekstów i muzyki, wymagającej
zdolności wokalnych, dużo
przyjemności mieliśmy z
obcowania z piosenkami i
wierszami Marka Grechuty.
Zachwycająco zabrzmiały
wszystkie autorskie interpretacje, dostarczyły wie-

lu wzruszeń i z pewnością
przywołały wspomnienia…
Scenariusz imprezy przygotowała Mariola Parszczyńska, natomiast stroną
multimedialną zajęła się
Magdalena Błaszczeć- nauczycielki Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie,
gdzie wcześniej również
miał miejsce ten sam program. Inicjatorką tego typu
spotkań w Żydowie jest pani
Irena Leś, która włączyła się
aktywnie w przygotowania.
Organizacją zajęła się pani
Alicja Piasecka, kustosz Biblioteki Publicznej w Żydowie, której pomocy udzieliła
pani sołtys Krystyna Borsuk. Na spotkaniu miło nam
było gościć panią Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie, Aleksandrę

Kalinowską, panią Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Żydowie, Katarzynę Filipowicz,
radnego Rady Miejskiej w
Żydowie, pana Arkadiusza
Zalasa oraz wielu mieszkańców Żydowa, których
obecność jest dowodem na
to, że " W tej codzienności
nam jednak potrzeba prostej
prawdy słów, by zauważyć
jeszcze słońce i księżyca
nów... " (Marek Grechuta).
Dziękujemy pięknie wszystkim uczestnikom za kolejną
możliwość zawitania choć
na chwilę do "krainy łagodności", a Aleksandrowi
Andrzejewskiemu za to, że
nasze spotkanie uwiecznił
na pięknych fotografiach.
tekst: M.Parszczyńska

Polanów

Obradowała Rada Miejska

Na styczniowej sesji Rady
Miejskiej w Polanowie
między innymi radni omawiali pracę Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu,
zmienili też budżet na
2015 r. oraz powołali Radę
Społeczną Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie.
W jej skład weszli: Grzegorz

Lipski, burmistrz Polanowa
jako Przewodniczący Rady
Społecznej ZOZ, Wojciech
Adamski, jako przedstawiciel wojewody oraz radni
Józef Wilk, Magdalena Żuchowska, Andrzej Ryłyk,
Lech Żuromski oraz Jerzy
Landowski.
Rada Społeczna Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Po-

lanowie jest organem inicjującym i opiniodawczym
dla Gminy Polanów oraz
doradczym dla dyrektora
ZOZ. Do jej zadań między
innymi należy opiniowanie
niektórych wniosków, np. w
sprawach majątkowych oraz
inwestycyjnych, a także planu finansowego.
		
(sim)

Burmistrz Polanowa serdecznie zaprasza na

Bezpłatne Porady Prawne
w Urzędzie Miejskim w Polanowie
w dniu 19 lutego 2015r.
Dyżur radcy prawnego odbędzie się
w godzinach od 10.00 do 12.00 w pokoju nr 04 ( przyziemie)
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i wpisaniu się na listę
pod nr telefonu 94 348 03 56 (liczy się kolejność zgłoszeń)
Kolejne dyżury prawnika odbywać się będą raz w miesiącu

* Z bezpłatnych porad skorzystać mogą wszyscy zainteresowani następującymi kategoriami
spraw: kwestie, które załatwiamy w urzędach, świadczenia, zasiłki, renty i emerytury, opieka medyczna i świadczenia dla osób chorych, z niepełnosprawnością, prawa pracy, sprawy
związane z funkcjonowaniem i założeniem rodziny, sprawy roszczeń majątkowych, podatków, pożyczek, sprawy sporne w przypadku własności, kwestie zadłużenia wobec banków,
urzędów, spółdzielni mieszkaniowych, skarbu państwa i innych instytucji, problemy ofiar
przestępstw, podejrzanych i skazanych, prawa spadkowego, ubezpieczeń, poradnictwa rodzinnego, itp.

Nagrodzeni statuetkami Gryfa Ziemi Polanowskiej. Od lewej: Daniel Zalas, o. Janusz Jędryszek, Teresa Nikiel-Tomaszewska (przewodnicząca Caritas), Józef Wilk Przewodniczący Rady, Agnieszka Gronostaj-Grabuś, Beata i Norbert Kowalewscy, Krystyna Domaros ( Wrzosy), Grzegorz Lipski burmistrz, Krystyna Żuchowska (Wrzosy), Krystyna Byrzykowska (Wrzosy), Janusz Wendt ( Wrzosy)

Tradycją w Polanowie stały się już spotkania samorządowe podsumowujące ubiegły rok. W ostatni piątek stycznia, do sali Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
mieszkańców zaprosił Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa. Spotkanie było okazją
do pokazania osiągnięć samorządu w roku ubiegłym (przedstawił je burmistrz podczas specjalnej prezentacji) oraz do wręczenia statuetek Gryfa Ziemi Polanowskiej,
które są przyznawane za szeroko pojmowaną działalność na rzecz Miasta i Gminy
Polanów. Otrzymali je:
W kategorii promocja gminy:
- ojciec Janusz Jędryszek
za wszechstronne działanie
na rzecz rozwoju ruchu pielgrzymkowego wokół Świętej
Góry Polanowskiej oraz promocję potencjału kulturowego
i sakralnego miasta i gminy
Polanów. Organizując od 2002
r. swój pobyt w pustelni na
Świętej Górze Polanowskiej
dał się poznać jako sprawny
i charyzmatyczny organizator życia wspólnoty chrześcijańskiej. Dzięki niemu został
wznowiony ekumeniczny ruch
pielgrzymkowy wokół Świętej
Góry Polanowskiej. Daje to
nowy impuls do wykorzystania
potencjału sakralnego gminy
Polanów i jest kołem zamachowym dla wielu ważnych inicjatyw dla potrzeb społeczności
lokalnej i regionalnej. Warto
wspomnieć, że powrót w 2013 r.
o. Jędryszka na ŚGP zaowocował inicjatywą zorganizowania
Orszaku Trzech Króli, który już
dwukrotnie, licznie zgromadził
społeczność miasta i gminy.
- Daniel Zalas za poświęcenie
oraz efektywną pracę w bezpośrednich działaniach pełnych wysiłku i zaangażowania
dla ratowania życia ludzkiego. Daniel Zalasef Wilk, jest
członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żydowie. Początkowo był kierowcą, a w latach
2006-2013 – naczelnikiem. W
styczniu ubiegłego roku będąc

Lucyna Górska

służbowo w Gdańsku uratował
z płonącego domu dwójkę małych dzieci Jest osobą bardzo
skromną o swoim heroicznym
czynie nie poinformował nikogo, ponieważ to co zrobił uważał za rzecz zupełnie naturalną.
Jego postawa jest godna podziwu i szacunku. Za bohaterska
postawę został uhonorowany
przez Prezydenta RP Medalem
za Ofiarność i Odwagę.

lanów.
W kategorii turystyka:
Agnieszka Gronostaj-Grabuś
za aktywne działanie na rzecz
promocji potencjału turystycznego gminy Polanów i rozwój
bazy noclegowo-gastronomicznej. Agnieszka Gronostaj-Grabuś prowadzi Gospodarstwo
Agroturystyczne Knieja. Jest
realizatorem wszechstronnych
działań promujących turystykę
w gminie Polanów. Jej działalność wpisuje się w cele budowy
markowego produktu turystycznego naszej gminy, w oparciu o
wykorzystanie potencjału przyrodniczego i krajobrazowego.
Stworzone w Kniei zaplecze do
uprawiania turystyki kwalifikowanej i sentymentalnej służy
rozwojowi i wzbogaceniu oferty turystycznej gminy polanów
i regionu.

W kategorii organizacja spoOsiągnięcia polanowskiego samorządu przedstawił burmistrz - Grzegorz Lipski
łeczna: Caritas Parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętywy na rzecz edukacji dzieci i Zespół wielokrotnie występo- tysem sołectwa Jacinki oraz
tego za wieloletnią pracę, za
młodzieży. Ich zaangażowanie wał na imprezach okoliczno- instruktorem w świetlicy wiejwielkie serce i bezinteresowstanowi ważne wsparcie dla ściowych i przeglądach ludo- skiej w Jacinkach. Grażyna Peność w działaniu na rzecz podziałań mających na celu wy- wych. Wielokrotnie zdobywał plińska jest sołtysem sołectwa
trzebujących. Caritas Parafii
równywanie szans edukacyj- Złote Malwy na Prezentacjach Nacław, ponadto pracuje jako
pw. Podwyższenia Krzyża
nych wśród dzieci i młodzieży Kulturalnych Wsi Pomorza nauczycielka w SP w Nacławiu.
Świętego od początku swojego
zamieszkujących obszary wiej- Środkowego w Drawsku Po- Obie panie znane są ze swojej
istnienia prowadzi działalność
morskim. Obecnie działa przy działalności społecznej w śroskie.
charytatywną i humanitarną
Polanowskim Ośrodku Kultury dowisku w którym mieszkają
realizującą potrzeby duchowe
W kategorii promocja kultury i Sportu, aktywnie wspiera pro- i pracują. Inicjują i wspierają
i materialne człowieka, mającą
miasta i gminy Polanów: Ze- mocję potencjału kulturalnego wszelkie działania na rzecz
na uwadze godność każdej oso- W kategorii przedsiębiorstwo: spół Śpiewaczy Wrzosy z Po- miasta i gminy Polanów biorąc dzieci i młodzieży. Organizują
by (bez względu na jej wyzna- Beata i Norbert Kowalewscy lanowa za 35-letnią działalność udział w imprezach organizo- zajęcia pozaszkolne, wycieczki
nie, światopogląd, narodowośc, - za aktywność i wszechstron- i upowszechnianie dorobku kul- wanych na szczeblu lokalnym i i spotkania sportowo-rekreacyjrasę i przekonania). Poprzez ne działania na rzecz rozwoju turalnego miasta i gminy Pola- regionalnym.
ne. Są zawsze dyspozycyjne i w
swoje zaangażowanie w spra- obszarów wiejskich oraz pro- nów. Zespół powstał w maju
pełni odpowiedzialne za powy najuboższych członkowie mocję potencjału społecznego 1980 r. przy kole Ligi Kobiet Ponadto, za wszechstronne wierzone im zadania. W swojej
Caritas biorą czynny udział w miasta i gminy Polanów.
Polskich w Polanowie. Jego za- działania społeczne dla dobra pracy zawsze kierują się dorozwiązywaniu ważnych kwe- Państwo Beata i Norbert Ko- łożycielką była Teresa Kuchar- dziecka odznaki honorowe brem dzieci.
stii społecznych. Warto pod- walewscy prowadzą w Cetu- ska. Wieloletnim kierownikiem „Przyjaciel Dziecka” otrzymały: Spotkanie uświetnił koncert Lukreślić, że caritas podejmuje niu firmę usługową art. Ferro i instruktorem muzycznym – Wioleta Konieczna i Grażyna cyny Górskiej i popisy prowaszereg ważnych inicjatyw na Metaloplastyka zajmującą się Irena Pałac. Zespół obecnie li- Peplińska. Przyznało je Pre- dzącego spotkanie Wojciecha
rzecz integracji środowiskowej wykonywaniem unikatowych, czy 6 osób (Irena Pałac, Leoka- zydium Zarządu Regionalnego Bałdysa, którzy występowali
dzieci, młodzieży i seniorów, kutych mebli, balustrad oraz dia Kraska, Krystyna Domaros, Towarzystwa Przyjaciół Dziec- wraz z zespołem La Donna e
aktywnie biorąc udział w życiu elementów ogrodzeń. Aktyw- Krystyna Żuchowska, Krystyna ka w Szczecinie.
Mobile.
społecznym miasta i gminy Po- nie wspierają wszelkie inicja- Byrzykowska, Janusz Wemot). Wioleta Konieczna jest soł(sim)

W środku „Przyjaciółki Dziecka” - G. Peplińska i W. Konieczna

Wojciech Bałdys
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Luty

Marzec

W Polanowie rodzi się nowa tradycja. Jest nią Orszak Trzech
Króli, który wyruszył po raz pierwszy spod kościoła mariackiego.
Uczestniczyło w nim około 1000 osób. Pomysłodawcą Orszaku
w Polanowie był o. Janusz Jędryszek, franciszkanin z pustelni na
Świętej Górze. Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa zapowiedział
kontynuowanie orszaku w latach następnych

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał pomoc finansową
na organizację dwóch imprez kulturalnych, które odbędą się w
bieżącym roku: są to plener rzeźbiarski w Karsinie (unijne wsparcie – 16 529,05 zł.) i Warsztaty ceramiczne oraz festyn ludowy w
Polanowie „Nad Zalewem” (wsparcie – 17 671,68 zł.)..

O kilkaset metrów wydłużyła się sieć kanalizacyjna gminy Polanów. W marcu zakończono roboty w Domachowie. Jeszcze przez
kilka tygodni trwały prace w Żydowie, modernizacja przepompowni ścieków przy ulicy Młyńskiej w Polanowie. Roboty, wraz z
zakupem pomp i niezależnego systemu zasilania w prąd, kosztowały około 850 tys. zł, z tego 520 tys. zł to dofinansowanie.

Kwiecień

Maj

Czerwiec
W hali sportowej rozegrano Turniej Piłki Siatkowej
Jednostek OSP Powiatu
Koszalińskiego.

Lipiec

Sierpień

Podpisano kolejne umowy na dofinansowanie z unijnego wsparcia
z PO RYBY na lata 2007- 2013. Tym razem ze wsparcia skorzystają: OSP Polanów - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem (wsparcie: 117.000 złotych) oraz MKS
„Gryf” Polanów - na zakup strojów i wyposażenia dla nowotworzonej sekcji orliki (wsparcie: 42.498 złotych).

Wrzesień

O Puchar Przewodniczącego
Rady Powiatu walczyło 8 drużyn OSP: Biesiekierz, Będzino,
Sierakowo, Strzekęcino, Bobolice, reprezentacja Państwowej
Straży Pożarnej z Koszalina
oraz 2 drużyny z Polanowa.
Zdobywcą Pucharu została
drużyna OSP Polanów I, drugie miejsce i puchar Burmistrza
Polanowa zdobył zespół OSP
z Będzina, natomiast trzecie

miejsce i puchar Komendanta
PSP w Koszalinie wywalczyła drużyna z OSP Biesiekierz.
Gratulujemy!
W czasie Turnieju prowadzono licytację gadżetów na
rzecz WOŚP i zebrano kwotę
1.024,30 zł.
W niedzielę, jak co roku nie zawiedli wolontariusze. Na ulice
Polanowa i okolicznych miejscowości wyruszyło 36 osób,
aby kwestować dobrowolne
wpłaty do puszek. W wolontariat zaangażowała się młodzież
z ZSP w Polanowie (2.783,50zł),
szkół podstawowych w Ży-

dowie (719,16zł) i Bukowie
(1 707,29zł) oraz wychowankowie świetlic z miejscowości:
Bożenice (187,83zł), Gołogóra
(144,85zł), Jacinki (389,03zł),
Kościernica (237,37zł), Nacław
(80,05zł), Rekowo (168,55zł),
Garbno (61,65zł) Rzeczyca
Wielka (214,34zł) i Sowinko
(583,50zł).
Za pomoc w przygotowaniu
imprezy dziękujemy: Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie, Zakładowi Ekonomiczno
Administracyjnemu Oświaty w
Polanowie. Tekst i foto: POKiS
dokończenie na str 6

Polanów

Orszak Trzech Króli

Na początku lipca w Nacławiu uroczyście otwarto nową remizę
strażacką. Obiekt wybudowany wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej powstał dzięki dotacji z Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Uroczystość otwarcia uświetnił występ młodzieży z Domu
Twórczości Dzieci i Młodzieży „Kontakt” z Mińska (Białoruś),
która przedstawiła folklor różnych narodowości.

Już po raz V Rekowo stało się centrum śmiechu i radości. W połowie wakacji zorganizowano tu kolejny festyn „Bajkowe Rekowo”.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Leśne Rekowo”,
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołtys i Rada Sołecka
Rekowa. Projekt został dofinansowany przez Środkowopomorską
Grupę Działania w ramach PROW w latach 2007-2013.

Od 1 września bieżącego roku, szczególne powody do zadowolenia
mają uczniowie z Polanowa. Po wakacjach mogły pójść do świeżo
wyremontowanej podstawówki. Prace trwały przez całe wakacje,
a ich efekt robi doskonałe wrażenie. Obiekt nie tylko zyskał efektowną nadbudowę i nową elewację - został też docieplony.

Październik

Listopad

Grudzień

Przecięto symboliczną wstęgę na nowo wyremontowanym odcinku
drogi Nadbór – Krytno. Tym samym zakończył się II etap remontu
drogi powiatowej Nadbór - Sianów. Wspólna inwestycja powiatu
koszalińskiego, gminy Polanów oraz gminy Sianów na długości 7,5
km kosztowała prawie 6 milionów złotych. Pozostały odcinek 1,5
km do granicy z gmina Sianów zostanie wykonany w 2015 roku.

Blisko 600 osób zgromadzonych na hali widowiskowo-sportowej w
Polanowie było świadkami wspaniałej, muzycznej uczty duchowej.
Pod patronatem Burmistrza Polanowa, z okazji Dnia Seniora odbył się
koncert Trzech Polskich Tenorów: Pawła Skałuby, Dariusza Stachury i
Adama Zdunikowskiego, którym towarzyszyła sopranistka Marta Wyłomańska. Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej dyrygował Ruben Silva.
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Łącznie na rzecz 23. Finału WOŚP w gminie Polanów zebrano kwotę 8.301,42zł (w 2014r. było 12.906,76zł)

Styczeń

40-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Gedern na czele z
burmistrzem Gedern - Klausem Bechtoldem i przewodniczącym
rady - Markusem Heil wzięła udział w „Majówce ze strażakami
nad Zalewem”. Przedtem włodarze Polanowa i Gedern odsłonili
pamiątkową tablicę w parku miejskim.

www.polanow.pl

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała przez dwa dni

Minął rok 2014

Rozpoczęto rekrutację do programu „Internet szansą Gminy Pol@
nów”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a kwota dofinansowania wynosi 3 091 674,15 zł. Celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, a będzie realizowany
przez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 240 gospodarstwom domowym z terenu gminy Polanów.

Wydarzenia

Po listopadowych wyborach, w grudniu, pierwszą, w nowej VII kadencji, sesję Rady Miejskiej w Polanowie zwołał Komisarz Wyborczy.
Obrady miały szczególny charakter, bo podczas sesji nastąpiło wręczenie zaświadczeń o wyborze oraz ślubowanie Burmistrza i radnych. Posiedzenie otworzył Radny Senior, który poprowadził obrady do czasu
wyboru Przewodniczącego Rady, którym ponownie został Józef Wilk.

06 stycznia, z rynku miejskiego na św. Górę Polanowską
przemaszerował
Orszak Trzech Króli. Wydarzenie organizowane w
naszym mieście po raz drugi spotkało się z ogromnym
zainteresowaniem
mieszkańców. Mnóstwo osób aktywnie włączyło się w przygotowania i uczestnictwo w
imprezie. Orszak prowadzili
trzej królowie Kacper, Melchior i Baltazar jadący na
wierzchowcach, ich świ-

tę stanowiły kapele, żywe ków, św. Józefa i Marii oraz
zwierzęta oraz mieszkańcy peleryny dla dzieci) zakuprzebrani w kolorowe stroje. pione w ramach realizacji
Ulicami Polanowa przeszło projektu pn. „Zakup strojów
kilkaset osób w koronach na staropolskich
nawiązujągłowie, z chorągwiami, śpie- cych do wizerunku szlachty
wających kolędy, by dotrzeć polskiej” współfinansowana św. Górę Polanowską nego ze środków Unii Eugdzie wystawiono Jasełka i ropejskiej w ramach dziauroczyście zakończono im- łania Wdrażanie lokalnych
prezę.
strategii rozwoju objętego
W tegorocznym Orszaku za- PROW na lata 2007-2013,
prezentowane zostały nowe za pośrednictwem Urzędu
kostiumy (królewskie, szla- Marszałkowskiego w Szczecheckie, giermków, pastusz- cinie.

Nowe stroje dla Orszaku
Trzech Króli
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polanowski Osrodek Kultury i Sportu
zaprasza na

wystawe strojów staropolskich
w domu kultury
w dniach 12.01 - 28.02.2015r.
w godz. 8.oo - 15.oo i 16.oo - 18.oo

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu uzyskał dofinansowanie na zakup kostiumów do Orszaku Trzech
Króli w ramach realizacji
projektu pn. „Zakup strojów
staropolskich
nawiązujących do wizerunku szlachty
polskiej”. Są to stroje królewskie, szlacheckie, giermków, pastuszków, św. Józefa
i Marii oraz ozdobne peleryny dla dzieci.
Zakupione stroje będą prezentowane na wystawie w
galerii „Pod kasztanem” w

Domu Kultury w Polanowie.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach
działania Wdrażanie lokal-

nych strategii rozwoju objętego PROW na lata 20072013, za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polanowski Osrodek Kultury i Sportu
zaprasza na

wystawe strojów staropolskich
,

www.polanow.pl

,
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w domu kultury
w dniach 12.01 - 28.02.2015r.
w godz. 8.oo - 15.oo i 16.oo - 18.oo
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Działo się

www.polanow.pl

Cuda z ceramiki

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2015

I Festiwal Kolęd i Pastorałek
przedszkolaka

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2015

Rozmaitości
Polanów

SP Polanów

www.polanow.pl
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Nowa pracownia komputerowa Noc Biologów 2015

Pracownia ceramiki
to miejsce kreatywnej
rozrywki, pozwalające
na twórcze i artystyczne
spędzenie czasu.

unikatowe cuda artystyczne własnego projektu. W
ramach zajęć zapewniamy
materiały (glinę, szkliwa),
niezbędne narzędzia oraz
wypał prac. Na warsztaty
W pracowni tworzymy pro- ceramiczne zapraszamy zaste rzeczy użytkowe: misy, równo dzieci, młodzież, jak
kubki, patery, kominki do i dorosłych. Zrobione przedaromaterapii, oraz ozdobne: mioty należą do autora i
anioły, koty, zawieszki, ele- można je zabrać ze sobą.
menty do biżuterii, i inne

Orkiestra zagrała...
dokończenie ze str 5

Sukces WOŚP na terenie
gminy Polanów nie byłby
możliwy bez pracy wolon-

tariuszy. Poniżej wymieniamy tych, którzy okazali się
rekordzistami zbiórek.

Na zaproszenie Przedszkola Gminnego w
Nasi rekordziści:
Polanowie
do wspólnego
Patrycja Biała ZSP Polanów 		
– 646,68zł
kolędowania
przybyły
Barbara Grochowska świetlica w Sowinku – 583,50 zł
dzieci
z
Nacławia,
BukoAgnieszka Bielaszewska – ZSP Polanów – 448,92 zł
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy chęt- wa, Lejkowa, Żydowa i
nie i bezinteresownie zaangażowali się w akcję oraz Warcina.
ofiarodawcom którzy włączyli się do akcji.
Niektóre grupy wystąpiły
z kolędą, inne z wybraną
pastorałką. Przedszkolaki
z Lejkowa przedstawiły
wszystkim
dzieciom Jasełka, nas zachwyciły ich
piękne stroje! Wszystkich
zebranych powitał Aniołek
i Diabełek, którzy swoim
wesołym dialogiem wpro-

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

wadzili dzieci w świąteczny nastrój. I chociaż
początkowo Diabełek nie
chciał słuchać kolęd, to w
miarę występów dzieci i zachęt Aniołka nasz festiwal
coraz bardziej mu się podobał. Ksiądz Marek Roskowiński z Aniołkiem zachęcili Diabełka do wspólnej
zabawy z dziećmi. Piękne
kolędy zaprezentowali nam
mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej w Żydowie, a w
ich wykonaniu pastorałka
„Maleńka miłość” wzruszyła
nas wszystkich! Nawet Diabełek w końcu polubił kolę-

dy i przestał psocić, a Aniołek podarował mu skrzydła,
żeby pamiętał, że warto być
dobrym. Dzieci w tym dniu
czekały jeszcze na kogoś oczywiście pojawił się Mikołaj! Dzieci zadawały mu
pytania, a on ze spokojem
odpowiadał na nie. Niektórzy spontanicznie mówili Mikołajowi wierszyki i
śpiewali piosenki. Mikołaj
wspólnie z Aniołkiem i Diabełkiem nauczyli wszystkich
piec świąteczne ciasto w zabawie muzyczno-ruchowej.
Na zakończenie naszego spotkania wszyscy

uczestnicy otrzymali od dyrektora przedszkola – Elżbiety Sekuła pamiątkowe
dyplomy, upominki
rzeczowe i świąteczną bombkę. Mikołaj z Elfinkami
poczęstowali
wszystkich
słodyczami. I tak I Festiwal
Kolęd i Pastorałek przedszkolaka dobiegł końca!
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
nauczycielom, opiekunom
i rodzicom za przygotowanie do festiwalu. Wszystkim uczestnikom składamy
serdeczne podziękowania i
gratulacje! Anna Bosak

W listopadzie 2014 roku
w Szkole Podstawowej w
Polanowie udostępniona
została uczniom nowa,
większa dwudziestopięcio
stanowiskowa pracownia
komputerowa.

ZSP Polanów

Doposażenie pracowni w
sprzęt komputerowy wyniosło blisko 50.000 zł i zrealizowano je w ramach projektu „Internet szansą Gminy
Pol@nów”.
Sprzęt wykorzystywany jest
do podniesienia jakości edu-

Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych z Polanowa po raz trzeci wzięli
kacji, zdobywania nowej udział w corocznej „Nocy
wiedzy, dostępu do informa- Biologów” organizowanej
cji czytelniczej, medialnej przez Instytut Biologii i
i baz wiedzy. Nowa infra- Ochrony Środowiska w
struktura pracowni umożli- Akademii Pomorskiej w
wiła uczniom indywidualną Słupsku.
pracę z komputerem.
Jest to przedsięwzięcie organizowane przez uczelniane
wydziały przyrodnicze w

Wycieczka do Gdyni 2014

„Wieczorne ziewanie” – zajęcia
czytelnicze dla klas trzecich

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Uczniowie Zespołu Szkół gdzie zdobywali wiedzę o Odwiedzili także Akwarium
Publicznych w Polanowie świecie poprzez doświad- Morskiego Instytutu Rybacodwiedzili Centrum Na- czenia, zabawę oraz zajęcia kiego w Gdyni (poniżej).
uki Eksperyment w Gdyni, warsztatowe.

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

Grudzień to miesiąc pełen
niespodzianek i wydarzeń,
które mają wyjątkowy czar.
Tym razem również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie włączyła
się w ten świąteczny klimat.

11 grudnia 2014 roku zaprosi- "Wieczorne ziewanie". Boha- nie w koty, dlaczego ze śniegu
ła uczniów klas trzecich SP w terami były dwa koty: stary nie można upiec chleba. DziePolanowie na spotkanie czy- doświadczony Bonifacy oraz ci z zaciekawieniem i uśmietelnicze. Bibliotekarki przy- mały, naiwny i ciekawy świa- chem na twarzy oglądały
gotowały teatrzyk kukiełkowy, ta Filemon. Mały kotek zadaje przedstawienie teatrzyku. W
na którym przedstawiły opo- dużo pytań: dlaczego mróz zajęciach wzięły udział dwie
wiadanie S. Grabowskiego pt. pomalował szyby w kwiaty a grupy, około 50 dzieci.

całej Polsce.
ryjne, gdzie pracowali w
Uczniowie wzięli udział w małych grupach, samodzielwykładach i warsztatach, nie wykonywali preparaty
które pozwoliły na rozwój z popularnych produktów
ich zainteresowań i posze- mlecznych i obserwowali
rzenie wiedzy przyrodni- pod mikroskopem kultury
czej.
bakterii fermentacji mlekoTegoroczne spotkanie z na- wej.
uką dotyczyło Morza Bał- Do Akademii Pomorskiej
tyckiego, herpetologii oraz mamy nadzieję pojechać
chorób cywilizacyjnych.
również w przyszłym roku.
Najbardziej spodobały się Emilia Pyżuk
uczniom zajęcia laborato-

Dnia 29 listopada 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-32-187/1300 projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Gminą Polanów a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 091 674,15 zł.
Celem głównym projektu było zapewnienie dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem dla 240 gospodarstw domowych, wśród których istnieje groźba wykluczenia cyfrowego. W ramach działań koordynacyjnych 26 jednostek podległych została również
zaopatrzona w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.
W marcu 2014 r. Gmina Polanów rozpoczęła realizację projektu. Na koniec miesiąca zostały ogłoszone dwa przetargi. Pierwszy z nich na wykonanie promocji projektu, kolejny to dostawa zestawów komputerowych i dostawa Internetu.
W maju br. rozpoczęła się promocja projektu. Na potrzeby projektu zostały wykonane ulotki, plakaty, rollupy i baner, które informowały mieszkańców o przystąpieniu samorządu lokalnego do projektu. Po akcji promującej projekt odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla mieszkańców,
na których m.in. wyjaśniono zasady naboru i wymagane dokumenty.
Nabór gospodarstw domowych do projektu odbył się w okresie maj – czerwiec 2014r. i prowadzony był za pomocą Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie.
Komisja Rekrutacyjna, która wyłoniła 240 rodzin, które w okresie wrzesień-październik 2014
r. wzięły udział w 40 godzinnym kursie z podstawowej obsługi komputera i Internetu. Uzyskany
certyfikat, który uprawniał do przekazania nowoczesnego zestawu komputerowego.
W sierpniu Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski podpisał z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Koszalin umowę na „Świadczenie usługi dostarczenia Internetu oraz zakup zestawów
komputerowych, laptopów, drukarek, wsparcie e-help-desk dla 240 gospodarstw domowych oraz
26 jednostek podległych Zamawiającemu i przeprowadzenie kursu z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 240 BO” na wartość ok. 1.700 mln.
Zestawy komputerowe były dostarczane na początku IV kwartału 2014 r. Na zestaw komputerowy
składa się komputer typu All in One, zasilacz UPS, drukarka z funkcją skanowania i kopiowania.
Komputery mają zainstalowany system operacyjny, program biurowy, zabezpieczający oraz program ochrony rodzicielskiej.
W ramach projektu zapewniono Beneficjentom wsparcie techniczne tzn. e-help-desk, który za pośrednictwem e-mail lub infolinii przyjmuje zgłoszenia o awariach sprzętu, braku dostępu do sieci.
26 Jednostek Podległych, które tworzą Publiczne Punkty Dostępu do Internetu zostały wyposażone w
135 zestawów komputerowych, z których mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Polanów.
Punkty koordynują przeciwdziałanie problemowi wykluczenia cyfrowego. Stanowią one głównie
świetlice wiejskie, biblioteki, szkoły. Osoby, które nie zakwalifikowały się bezpośrednio do udziału
w projekcie mogą korzystać bezpłatnie ze sprzętu komputerowego.
Na terenie gminy Polanów występują miejsca z ograniczonym dostępem do infrastruktury teleinformatycznej (tzw. białe plamy). W związku z tym zawarcie umowy z operatorem internetowym
na tym obszarze jest utrudnione, a jednocześnie wymaga dużych nakładów finansowych.
W początkowym okresie realizacji projektu problem z dostępem do sieci mieli głównie mieszkańcy miasta Polanowa, dlatego korzystali oni z komercyjnych kart telefoni komórkowej. Dla poprawy jakości tej usługi w styczniu
br. w Polanowie została zamontowana antena kierunkowa. Dzięki czemu dostęp do sieci znacznie
się polepszył. U niektórych beneficjentów osiągnięto trzykrotnie większą prędkość.
- Dostęp do Internetu, w ramach projektu, będzie umożliwiony bezpłatnie do 30.11.2015r., a przez
kolejne pięć lat, zapewniany będzie ze środków finansowych gminy Polanów (też bezpłatnie) –
podsumowuje Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Styczeń 2015

Polanów szachami stoi

Coraz większą popularnością w Polanowie cieszą się
szachy. Najlepiej świadczy
o tym ilość naszych zawodników uczestniczących w
różnego rodzaju turniejach
oraz osiągane przez nich
wyniki.

reprezentowali: Magdalena
Król, Karol Belka, Adrian
Kaszubowski i Dawid Serafin. W zawodach udział
wzięło 19 drużyn z całego
województwa. Turniej drużynowy polegał na tym, że
drużyny z poszczególnych
szkół rozgrywały ze sobą
mecze. Przy stolikach grano
Finał Wojewódzki Licealiady w Szachach Druży- więc 4 partie jednocześnie,
przy czym przy czwartym
nowych 2014
stoliku grała zawsze dziewReprezentacja Liceum Ogól- czyna. Najwięcej punktów
nokształcącego w Polano- dla naszego zespołu zdobył
wie wzięła udział w Finale rewelacyjnie grający Karol
Wojewódzkim Licealiady Belka (komplet 7 punktów).
w Szachach Drużynowych. Szczególnie pasjonujący i
Zawody odbywały się w trzymający w napięciu był
Szczecinie. Naszą szkołę jego pierwszy mecz, w któ-

Piłka Nożna

Przygotowania rozpoczęte
Gryf Polanów przygotowuje się do wiosennej
rundy rozgrywek V ligi.
Poniżej harmonogram
sparingów planowanych
w okresie przygotowawczym:
31 stycznia - Darłovia
Darłowo (LO) - Euroboisko Darłowo,
7 luty - Iskra Białogard
(IV liga) - Euroboisko
Koszalin,
11 luty - Bałtyk Koszalin (CLJ) - Euroboisko
Koszalin,
14/15 luty - Diament
Trzebielino (V liga
SOZPN) - miejsce do
uzgodnienia,
20 luty - MKS Karlino
(LO) - Euroboisko Kołobrzeg,
28 luty - Darzbór Szczecinek (IV liga) - Polanów
7 marzec - Graf Bukówko (LO) - Polanów

rym kończył mu się czas.
Na szczęście w ciągu ostatnich 30 sekund udało mu
się zrealizować wcześniej
wypracowaną przewagę i
zamatować rywala. Zostało
mu nawet jeszcze 5 sekund
czasu!
Ogólnie wyjazd był udany
i mamy nadzieję, że w kolejnych latach wyniki będą
coraz lepsze.
Finał Wojewódzki Gimnazjady w Szachach Drużynowych 2014
Reprezentacja Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w
Polanowie wzięła udział

w Finale Wojewódzkim
Gimnazjady w Szachach
Drużynowych, który odbywał się w Szczecinie.
Naszą szkołę reprezentowali: Monika Ciekańska
(3 C), Hubert Bartczak (1
A), Maksymilian Cebula (3
B) i Eryk Makowski (3 C).
W zawodach udział wzięło
15 drużyn z całego województwa. Najwięcej punktów dla naszego zespołu
zdobył Hubert Bartczak
(6), który indywidualnie
uplasował się na 6 miejscu wśród 65 zawodników.
Ostatecznie z wynikiem
14,5 małych punktów (zdobytych indywidualnie) i 7

dużych punktów (za mecze: ry zdobył komplet punktów,
2 zwycięstwa, 3 remisy i 2 drugie miejsce zajął Adrian
porażki) zajęliśmy dobre VI Kaszubowski z 1 LO, a trzemiejsce, co jest najlepszym cie Arkadiusz Bachman z
wynikiem w historii wyjaz- klasy 3 D.
dów naszej drużyny na Fina- Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane
ły Wojewódzkie.
przez Radę Rodziców.
Turniej odbył się w ramach
II Mikołajkowy Turniej
projektu Gonić Króla 2014,
Szachowy 2014
dofinansowanego ze środW Zespole Szkół Publicz- ków Programu "Działaj Lonych w Polanowie zorgani- kalnie" VIII Polsko-Ameryzowany został Mikołajko- kańskiej Fundacji Wolności
wy Szachowy Turniej. W realizowanego przez Akadeturnieju zmierzyło się 18 mię Rozwoju Filantropii w
zawodników szkoły - za- Polsce oraz Fundację Nauka
równo z gimnazjum, jak i z dla Środowiska.
liceum. Najlepszym okazał
się Karol Belka z 2 LO, któ-

Otwarte Mistrzostwa Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Było ciekawie - udane start badmintonistów

W darłowskiej hali ZS im.
S. Żeromskiego odbyły
się „Otwarte Mistrzostwa
Darłowskiej Lokalnej
Grupy Rybackiej“ w Badmintonie.
W zawodach uczestniczyli
zawodnicy i zawodniczki w
wieku od 7 lat do 60.
Grano systemem grupowopucharowym i stały na róż-

nym poziomie.
W pierwszym dniu startowały grupy: juniora młodszego
z licencjami oraz starsi od
juniora do seniora do 60 lat
bez licencji z podziałem na
grupy wiekowe.
W juniorach młodszych ZKB
„Maced“ Polnów reprezentowali: wśród juniorek młodszych: Hanna Barańska,
Wiktoria Świaczyńska i w

juniorach młodszych Nikodem Ratkowski.
W seniorach wśród kobiet
zagrały: Lena Szwed i Kinga Piotrzkowska.
Zawodnicy z Polanowa zajmowali następujące lokaty:
Juniorzy młodsi: gra pojedyncza juniorek młodszych:
III – miejsce Hanna Barańska, IV – m. Wiktoria
Świaczyńska, gra pojedyn-

cza juniorów młodszych:
I –m. Nikodem Ratkowski, gra podwójna juniorek
młodszych: II – m. Hanna Barańska – Wiktoria
Świaczyńska, gra podwójna
juniorów młodszych: I – m.
Nikodem Ratkowski – Paweł Śzweda MKB „Lednik“
Miastko,
gra mieszana juniorów młodszych: I – miejsce Nikodem
Ratkowski – Paula Roman
UKS OSiR „Badminton“
Sławno, II – m. Hanna Barańska – Łukasz Stępniewski MKB „Lednik“ Miastko.
Seniorzy: gra pojedyncza
kobiet: I – miejsce Lena
Szwed, IX – m. Kinga Piotrzkowska, gra podwójna
kobiet:II – m. Kinga Piotrzkowska – Lena Szwed,
gra mieszana: II – m. Lena
Szwed, V – m. Kinga Piotrzkowska.
Młodziki: gra pojedyncza
młodziczek: III – m. Wiktoria Tobisz, IV – m. Monika
Barańska,
gra podwójna młodziczek:
II – m. Monika Barańska –
Wiktoria Tobisz,
gra podwójna młodzików: V

Dodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Mieczysław Siwiec
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. Lipowa 2c/2		
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727

– miejsce Maciej Kruszyński – Hubert Sznyter,
gra mieszana: III – m. Hubert Sznyter – Wiktoria
Tobisz,
Młodziki Młodsi:
gra pojedyncza młodziczek
młodszych: II – m. Michalina Prendecka,
gra pojedyncza młodzików
młodszych: I – m. Hubert
Sznyter, II – m. Filip Prendecki, VII – Maciej Kruszyński.
Żaki:
gra pojedyncza dziewcząt:
V – m. Sara Wąsik, IX – m.
Zuzanna Urbaniakgra
gra pojedyncza chłopców:
V – m. Marcel Malek, IX
– miejsce Wojciech Lebioda, XIII – miejsca Jakub
Abramczyk i Maciej Barański.
Zawodnicy zajmujący miejsca na podium otrzymali
nagrody natomiast pozostali
uczestnicy w młodzikach
młodszych i żakach którzy
nie zajęli miejsca na podium
otrzymali pamiątkowe medale

Druk: Rondo Koszalin

