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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Zielony Marsz
na Święto Ziemi

„Zielony Marsz” to coroczna impreza organizowana wspólnie przez Nadleśnictwo Polanów i Przedszkole Gminne w Polanowie, w ramach obchodów Święta Ziemi. Także w tym
roku przedszkolaki ubrane w zielone czapeczki wzięły udział w integracyjnym marszu ulicami naszego miasta. Wspólnie z dziećmi maszerowali leśnicy i rodzice, niosąc transparenty z następującymi hasłami: „Zielony Marsz”, „Szanuj zieleń”, „Dbaj o przyrodę”, „Oddychaj czystym powietrzem”, „Pomagaj zwierzętom”, „Ziemia to nasz dom”, „Jestem
częścią przyrody”. Dzieci całą drogę skandowały hasła proekologiczne zachęcając mieszkańców Polanowa do większej troski o nasze środowisko. Kulminacyjny moment imprezy miał miejsce nad Zalewem. Tam przedszkolaki wraz z leśnikami posadzili drzewka. Na zakończenie marszu odbył się wspólny poczęstunek – pieczona kiełbaska i herbatka.
Dziękujemy Rodzicom i pracownikom Nadleśnictwa Polanów, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji i czynnie uczestniczyli w „Zielonym Marszu”
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wicza.
Rozstrzygnięto również
konkurs pn. „Kulinarny
Atlas Ryb”, spośród 8 dań
zgłoszonych do konkursu
nagrodzono:
I m-ce – „Rybę po japońsku”,
przygotowaną przez Barbarę
Sadowską z Karsiny
II m-ce – „Dorsza na ostro”,
przygotowanego przez Paulinę Litwin
III m-ce – „Rybne pulpeciki”,
Agnieszki Galus z Jacinek
IV m-ce – „Pstrąga faszerowanego kaszą gryczaną i bo-

rowikami”,
Kamili
C h a m i e r Ciemińskiej z
Warblewa.
V m-ce – „Pasztet z ryby”,
Agnieszki Galus z Jacinek
VI m-ce – „Rybę po grecku”,
Joanny Dróżdż z Nacławia
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Sprawcy
Patrnerstwo tablicą upamiętnione
dewastacji nie
są bezkarni

W lipcu 2013 r. dewastacji i
zniszczeniu uległy nasadzenia drzew oraz oznakowanie
drogowe w ciągu nowo wyremontowanej ulicy Stawnej w
Polanowie.
Sprawca został ustalony, bo
zdemaskowało go nagranie
miejskiego monitoringu. Sąd
Rejonowy w Koszalinie ukarał
go wykonywaniem obowiązkowej nieodpłatnej, kontrolowanej
pracy w wymiarze 40 godzin
miesięcznie przez okres roku
na cele społeczne, a także został zobowiązany do naprawie-

nia szkody wyrządzonej Gminie Polanów poprzez zapłatę za
uszkodzenia w wysokości 705
zł. Sprawca to Kacper K. młody mieszkaniec gminy Polanów
z miejscowości Wietrzno.
Miejski monitoring pozwolił też
ustalić sprawcę dewastacji w
grudniu 2013 r. Wtedy to ustalony mężczyzna wybił szyby w
oknach i dokonał zniszczenia
drzwi wejściowych do budynku dworca PKS w Polanowie.
Sprawę zdarzenia na szkodę
gminy Polanów rozpoznaje Sąd
Rejonowy w Koszalinie.

Gmina Polanów

„Wzgórza, jeziora, rzeka
Grabowa to symbole
Polanowa.
Tutaj miło spędzisz czas,
gmina Polanów zaprasza
Was” pod tym hasłem nad
zalewem w Polanowie
odbyła się, zorganizowana
w konwencji
pikniku rodzinnego,
„Majówka ze strażakami”.

dami Wędkarskimi.
Rywalizowali rodzice, wśród
których zwyciężyli: Roman
Wrona, przed Marcinem Byrzykowskim i Zygmuntem
Osadowskim.
W kategorii dzieci najlepszy okazał się Jakub Kisiel,
przed Jakubem Domagałą i
Jakubem Łysko.
Potem była Familijna Roweriada, której trasa przebiegaImpreza rozpoczęła się już ła szlakiem atrakcji przyrodwe wczesnych godzinach niczych. Zwyciężyła rodzina
rannych Rodzinnymi Zawo- Popowiczów licząca 11 osób.

Około godziny 13.00, w namiotach tematycznych rozpoczął się program skierowany do dzieci i młodzieży.
Atrakcją imprezy był pokaz
ratownictwa drogowego oraz
symulacja gaszenia pożaru z
udziałem helikoptera przygotowane przez Strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanowie.
Oprawę artystyczną pikniku
zapewniły zespoły muzyczne „Telepathia”, „Na ostatnią
chwilę”, „Abba Show” oraz

kabaret „Spotkanie z balladą
w Kopydłowie”.
„Majówka ze strażakami” zakończyła się zabawą taneczną.
Całą imprezę uświetnił showman Paweł „Końjo” Konnak,
którego ogromne poczucie
humoru i swobodny sposób
komunikacji z publicznością
pozwolił atrakcyjnie i przyjemnie spędzić czas przybyłym gościom.
W trakcie pikniku odbyły się
również warsztaty kulinarne
oraz degustacja potraw z ryb
przygotowanych przez mistrza kuchni Roberta Publice-

Fałszywe
alarmy
– są sprawcy

Sprawcy fałszywych alarmów
pożarowych, które w ostatnim
czasie zostały telefonicznie
zgłoszone do Państwowej Straży Pożarnej zostali ujawnieni
i ukarani. W przypadku zgłoszenia jakie miało miejsce w
2013r. a dotyczyło wezwania
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanowie do interwencji
związanej z zapaleniem sadzy
w kominie w Gołogórze sprawca winny popełnionego czynu
został skazany prawomocnym
wyrokiem Sądu Rejonowego w

Pokaz akcji gaśniczej z użyciem śmigłowca”

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo oraz ze środków gminy Polanów.

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów

Występ zespołu „Abba Show””

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012, poz.647 ze zmianami) oraz art.
39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze
zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polanowie Uchwały
Nr XXXVIII/302/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanów oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:
* w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Polanowie, ul. Wolności 4,
76-010 Polanów;
* za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@polanow.eu,
* w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Polanowie, ul. Wolności 4,
76-010 Polanów, pokój nr 10;
w terminie do dnia 12 czerwca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo. Zakres przystąpienia do
planu ogranicza się wyłącznie do ww. inwestycji.
Wnioski powinny dotyczyć jedynie zakresu przedstawionego w uchwale o przystąpieniu.

Wspólne ognisko na zakończenie zawodów wędkarskich

Burmistrz Polanowa
mgr inż. Grzegorz Lipski

Koszalinie na karę pozbawienia
wolności, grzywnę oraz został
zobowiązany do naprawienia
szkody wyrządzonej Państwowej Straży Pożarnej na rzecz
Gminy Polanów.
Niedawno zostało odnotowane
fałszywe wezwanie Straży Pożarnej do pożaru w miejscowości Domachowo. I w tej sytuacji
nikt nie może się czuć bezkarny,
Policja wszczęła dochodzenie
w celu ustalenia sprawcy, po
czym podejmie kolejne kroki
zmierzające do jego ukarania.

Eurowybory 2014
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w
Polsce w 2014 odbędą się
25 maja. Głosujący w Polsce dokonają wyboru 51
spośród łącznej liczby 751
eurodeputowanych.
W Polanowie 7 103 osoby
uprawnione do głosowania
mogą pójść do urn od godziny 7 do 21, w następują-

cych lokalach wyborczych:
w Urzędzie Miejskim w
Polanowie, w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Krągu, Polanowskim
Ośrodku Kultury i Sportu w
Polanowie, SP w Żydowie,
SP w Bukowie, w Świetlicy
w Nacławiu, w DPS w Cetuniu, DPS w Żydowie.

Zadbajmy o
własne zdrowie!
Zapraszamy mieszkańców Polanowa na bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem badań
mammograficznych,
USG piersi oraz występowania czerniaka.

Akcja,
zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie rozpocznie się w sobotę 24 maja
2014 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i
potrwa do 7 czerwca br.
Bezpłatne badania mammograficzne obejmują panie w wieku 50 – 69 lat,
które w ciągu ostatnich 12
miesięcy nie korzystały z
badań mammograficznych.
Zapraszamy do Przychod-

ni Onkologicznej, przy ul.
Orlej 2 w Koszalinie. Badanie wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania,
po okazaniu dowodu osobistego. Możliwość bezpłatnych badań mają również panie poniżej 50 roku
życia. Po okazaniu numeru
PESEL oraz wypełnieniu
ankiety, panie będą mogły
skorzystać z badania USG
piersi. W tym dniu zaczną
się również badania pod
kątem czerniaka. Na bezpłatne konsultacje i badania mogą zgłaszać się osoby bez względu na wiek i
płeć. Akcje profilaktyczne
prowadzone będą od godz.
8 przy ul. Orlej 2.

Odsłonięcie pamiątkowej
tablicy w parku miejskim
w Polanowie to najbardziej widowiskowy element wizyty 40-osobowej
delegacji z miasta partnerskiego Gedern.
Niemieccy goście, na czele z
burmistrzem Gedern - Klausem Bechtoldem i przewodniczącym rady - Markusem
Heil, mieli okazję do rozmów i spotkań z burmistrzem Grzegorzem Lipskim
oraz przedstawicielami rady
miejskiej na czele z Józefem
Wilkiem.
W programie wizyty był
udział w „Majówce ze
strażakami nad Zalewem”,
zwiedzanie nowej remizy
OSP, oraz odsłonięcie w
parku polanowskim pamiątkowej tablicy poświęconej
partnerstwu obu miast wraz
z posadzeniem drzewka

przyjaźni i symbolicznym
wypuszczeniem gołębi.
Związki partnerskie Polanowa i Gedern (Hesja,
Niemcy) mają już 14-letnia
tradycję. Od 11 lat reguluje
je oficjalnie podpisana deklaracji. Wtedy to powstało
też Stowarzyszenie Gedern
- Polanów. Oficjalną współpracę partnerską rozpoczęli
ówczesny burmistrz Gedern
- Wolfgang Zenkert oraz burmistrz Polanowa – Grzegorz
Lipski. Od samego początku
w kontaktach tych uczestniczą strażacy z OSP Polanów, myśliwi z KŁ „Dzik“,
zespoły muzyczne – Wrzosy i Olszyna, radni i sołtysi
oraz nauczyciele i młodzież
szkolna. Ta ostatnia, z niemieckimi partnerami spotyka się regularnie, korzystając z Polsko-Niemieckiej
Wymiany Młodzieży oraz
ze środków Pomeranii. Od

samego początku wymianie Stowarzyszenia Gedern Popartnerskiej towarzyszą Da- lanów jak i jego zastępca
riusz Kalinowski, Wolfgang Reinhold Landmann.
Kunert – przewodniczący

Karsina

Centrum sztuki rzeźbiarskiej

Tak rzeźbiarze pracowali w ubiegłym roku

W dniach 30.05.-08.06.2014 r.
Karsina będzie miejscem wydarzenia artystycznego pn. „Organizacja imprezy kulturalnej
– pleneru rzeźbiarskiego oraz
wydanie folderu promującego
gminę Polanów”. Na zaproszenie sołtysa p. Krzysztofa Dyka
do miejscowości zjadą artyści z
różnych regionów Polski oraz z
zagranicy, aby oddać się pasji
rzeźbiarskiej,
skonfrontować
umiejętności i poznać piękno
rejonu naszej gminy. Formuła
pleneru zapowiada się bardzo
atrakcyjnie, gdyż podstawowym
narzędziem rzeźbiarskim będzie
piła mechaniczna, a artyści będą
pracować pod okiem publiczności. Plener będzie odbywał się
na otwartej przestrzeni, będzie
ogólnodostępny więc każdy
będzie mógł podejrzeć pracę
artystów, a także samodzielnie
zmierzyć się z dłutem rzeźbiar-

skim. W efekcie przedsięwzięcia
powstaną instalacje artystyczne
o wysokości dochodzącej do 3
metrów, które zostaną usytuowane w pobliżu ruin kościoła
w Karsinie i na stałe wpiszą się
w element krajobrazu wsi. Na
zakończenie pleneru w dniu 07
czerwca przewidziano biesiadę,
podczas której odbędą się min.
konkursy dla dzieci, koncert
muzyki biesiadnej oraz zabawa
taneczna. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki
pozyskaniu pomocy finansowej
przez Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego.
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Gołogóra, Polanów, Żydowo

1 mln zł. Przed nami wymiana
12 dużych oraz 10 małych witraży.
Żydowo
W środę, 14 maja 2014r. parafia pw. Najświętszej Marii
Panny w Żydowie przyjęła
gości z Niemiec. Uroczystości,
na zaproszenie proboszcza ks.
Witolda Karczmarczyka przewodniczył ks. biskup Paweł
Cieślik. Na uroczystość przybyły też władze samorządowe i
powiatu. Mszę św. w tym dniu
celebrował, Słowo Boże wygłosił oraz poświęcenia witraży
i pomników z pierwszej i drugiej wojny światowej dokonał
w języku polskim i niemieckim
ks. biskup Paweł Cieślik. Po
mszy, ks. proboszcz zaprosił

5 kwietnia, w hali sportowej
w Polanowie odbyła się XI
Spartakiada Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
Koszalińskiego. W imprezie
wzięły udział drużyny z Będzina, Białego Boru, Miastka,
Mielna, Sianowa, Świeszyna i
Polanowa.

wszystkich obecnych na plebanię. Przy ognisku, starych przebojach, z równie smacznym
poczęstunkiem obecni biesiadowali, spędzając wspólnie
mile wieczór.

Zawodnicy uczestniczyli w
Turnieju Sportowym, w ramach którego rozegrano cztery
konkurencje. W strzelaniu do
bramki najlepsza okazała się
ekipa z Białego Boru, a bieg
w płetwach wygrała drużyna
z Miastka. Najwięcej emocji
wzbudził konkurs dla pań – łowienie kapsli na wędkę, tutaj
bezkonkurencyjne okazały się
panie z Mielna i Miastka. Zadanie drużynowe – slalom z kozłowaniem piłki wygrała ekipa
z Mielna.

Jarmark Wielkanocny i Świąteczny konkurs
Konieczna
Aleksandra Piasecka – świetlica
w Garbnie, opiekun Paulina Litwin
STROIK
1. Oliwia Czachor – SP Nacław,
opiekun Elżbieta Zielińska
1. Maja Kalicka – SP Nacław,
opiekun Grażyna Peplińska
2. Remigiusz Kiełbasa – świetlica w Jacinkach, opiekun Wioleta
Konieczna

II Jarmark Wielkanocny zakomunikował, że święta zbliżają się
wielkimi krokami.

bione własnymi rękami to duża
satysfakcja i niewątpliwa ozdoba
stołu świątecznego. Podczas kiermaszu odbyła się pokonkursowa
wystawa pn. „Tradycje Wielkanocne”, gdzie zaprezentowano stroiki,
pisanki i palmy wykonane przez
uczniów szkół naszej gminy. Nietuzinkowe i misternie wykonane
ozdoby świadczyły o pomysłowości twórców oraz chęci kultywowania polskich tradycji świątecznych.
Jarmark Wielkanocny pozwolił
miło spędzić wolny czas i dał poczucie atmosfery zbliżających się
Świąt Wielkanocnych.

12 kwietnia na Rynku Miejskim
wystawcy rękodzieła artystycznego
zaprezentowali swoje wyroby. Na
stoiskach roiło się od kolorowych
pisanek, kurczaczków, zajączków,
baranków, rozmaitych stroików,
palm, wyrobów z ceramiki i filcu.
Skosztować można było pysznego,
domowego ciasta, a także zaopatrzyć się w produkty do koszyczka
wielkanocnego. Jedną z atrakcji
jarmarku były warsztaty zdobienia
jaj, które prowadziła pani Aneta
Chrobocińska z Nacławia. Chętni Rozstrzygnięto konkurs plastyczny
mogli dać się ponieść artystycz- „Tradycje Wielkanocne”. Na konnym umiejętnościom i samodziel- kurs wpłynęło: 53 stroiki, 24 palmy
nie wykonać kraszankę. Jajo ozdo- i 30 ozdobionych jaj.

Poniżej wyniki w poszczególnych
kategoriach:
SZKOŁA PODSTAWOWA KL.
0-III PISANKA
1. Marek Michalak – SP Nacław,
opiekun Agnieszka Kalicka
2. Wiktor Czarkowski – świetlica w Jacinkach, opiekun Wioleta
Konieczna
3. Piotr Chrobociński – SP Nacław, opiekun Agnieszka Kalicka
PALMA WIELKANOCNA
Miejsca równorzędne:
Fabian Manowski – SP Nacław,
opiekun Elżbieta Zielińska
Dominika Litwin – SP Nacław,
opiekun Anna Załęska
Maja Kalicka – SP Nacław, opiekun Grażyna Peplińska
Michał Lemańczyk – świetlica
w Jacinkach, opiekun Wioleta

www.polanow.pl
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Fot.: A. Andrzejewski.

Gołogóra
Najpierw, we wtorkowe popołudnie, 29 kwietnia 2014r. do
miejscowości Gołogóra przybył ksiądz biskup Krzysztof
Zadarko. W trakcie uroczystej
mszy koncelebrowanej wraz z
kapłanami dekanatu i okolicznych parafii, poświęcił tutejszy
kościół.
W homilii biskup zaznaczył, że
poświęcony został kościół jako
budynek, ale to wierni tej świątyni mają być żywym i mocnym
Kościołem Jezusa przez swoje
dobre, chrześcijańskie życie.
Ciepłe słowa dużego uznania

za upór i wytrwałe dążenie do bowskiego, mistrza cechu wiwyznaczonego celu skierował trażystów.
ks. biskup w stronę wiernych i Koszt jednego okna witrażoks. proboszcza parafii Witolda wego to 13.000 zł netto. Razem w ostatnich dwóch latach
Karczmarczyka.
Po mszy, dla wszystkich zgro- przeznaczono na ten cel 91 tys.
madzonych, lokalna społecz- zł. Witraże sfinansowano z kilność przygotowała w świetlicy ku różnych źródeł:
wiejskiej smaczny poczęstu- -ofiary zbierane na remont kościoła oraz pochodzące z festynek.
nów parafialnych,.
-środki pozyskane z ochrony
Polanów
Dnia 10 maja 2014 r. podczas zabytków Powiatu Koszalińwizyty duszpasterskiej związa- skiego oraz Gminy Polanów,
nej z udzieleniem sakramentu - fundusze Nadleśnictwa Polabierzmowania, ksiądz biskup nów oraz Koła Łowieckiego
Krzysztofa Zadarko, dokonał „Dzik”,
uroczystego poświęcenia sied- - darowizny osób prywatnych.
miu nowych witraży kościoła Łącznie na renowację witraży
WNMP w Polanowie. Witraże i remont obiektów sakralnych
wykonała poznańska pracow- Parafii Polanów wydano w
nia Adama Mariana Gołem- ciągu ostatnich 7 latach blisko

Wydarzenia

Zmagania samorządowców

Z duszpasterską wizytą w gminie Polanów

Aż trzykrotnie, w ciągu ostatniego miesiąca hierarchowie
kościelni odwiedzali gminę
Polanów.
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SZKOŁA PODSTAWOWA
KL.IV-VI PISANKA
Anita Marut – świetlica w Kościernicy, opiekun Aneta Dróżdż
PALMA WIELKANOCNA
Klaudia Pastucha – świetlica
w Gołogórze, opiekun Anetta
Długołęcka
Krzysztof Stokowiecki – SP Polanów, opiekun Elżbieta Karwecka
Natalia Galus – świetlica w Jacinkach, opiekun Wioleta Konieczna
STROIK
1. Nela Czarkowska – świetlica
w Jacinkach, opiekun Wioleta
Konieczna
2. Szymon Krupa – MOW Polanów, opiekun Anna Domagała
3. Marcelina Korlaga, SP Polanów, opiekun Elżbieta Karwecka
GIMNAZJUM PISANKA
1. Martyna Rylik – ZSP Polanów,
opiekun Daniela Bukowska
PALMA WIELKANOCNA
Katarzyna Huzar - ZSP Polanów,
opiekun Daniela Bukowska
STROIK
Agata Cieśla – świetlica w Nacławiu, opiekun Angelika Dzierżew-

ska
1. Natalia Trojaniak – ZSP Polanów, opiekun Daniela Bukowska
Michalina Stelmach – ZSP Polanów, opiekun Daniela Bukowska

2. Igor Kufel – MOW Polanów,
opiekun Elżbieta Zarychta
Organizatorem konkursu był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w
Polanowie.

ZAPROSZENIE

Organizatorzy oraz ks. Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca N.M.P. w Bukowie mają zaszczyt zaprosić
na XIII FESTYN PARAFIALNY, który odbędzie się
w Bukowie
dnia 29.06.2014 r.
Rozpoczęcie
Mszą świętą o godz.11.00.
W programie m.in.
- loteria fantowa - nagrody główne
- licytacja
- konkursy
- zawody sportowe dla dzieci
- przejażdżka bryczką
- oprawa muzyczna
- ciasto, pieczony dzik, ryba, frytki
- rożen, zapiekanki, pizze, pierogi itp.

Ostatecznie zwycięzcą Turnieju Sportowego została gmina
Mielno, zdobywając Puchar
Burmistrza Polanowa, drugie
miejsce wywalczyła gmina
Miastko, a trzecie Polanów.
Główną dyscypliną Spartakiady był Turniej Piłki Siatkowej,
który wzbudził wiele emocji.
Drużyny stoczyły bardzo zaciętą i wyrównaną walkę.
Wszystkim Gminom dziękujemy za wspaniałą, sportową
rywalizację i świetną zabawę.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem kibiców z
Będzina i Polanowa, za poczucie humoru, wspaniały doping i
stworzenie radosnej, sportowej
atmosfery.

Polanowie oraz Starostwo
Powiatowe w Koszalinie.
Ostateczne
wyniki
przedstawiają się następująco:
I m-ce – Puchar Przew.
Rady Powiatu Koszalińskiego zdobyła
gmina Będzino
II m-ce – Puchar Starosty Koszalińskiego zdobyła gmina Mielno
III m-ce – Puchar Przew.
Rady Miejskiej w Polanowie zdobyła Gmina Polanów

Organizatorami
imprezy
byli: Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd Miejski w
Polanowie, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w

„Internet
szansą
Gminy Pol@nów”
�����������
�������������������
Gmina
Polanów
rozpoczyna realizację
głównej części projektu: „Internet szansą Gminy Pol@nów”, który
współfinan��������
�������������������
���������������������������������������������������������
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!�������
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sowany
jest ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wynosi 3 091 674,15 zł. Podstawowym celem projektu jest
��#�������� � �� �� � �������� � ���� � �������#�������� � ��� ������� � ��"������ � �������� � �� ����! � ��
przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Polanów, w środowiskach szczególnie narażonych na tego typu zjawiska.
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��������1����0����������������������&�
Beneficjentami
będą� 3�#�
uczestnicy
zakwalifikowani
do udziału
projekcie,
jest całkowicie
bezpłatny.
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Cel
projektu realizowany będzie przez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 240 gospodarstwom domowym z terenu
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gminy
Polanów, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, wynikającym z trudnej sytuacji społecznej i finansowej.
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W
ramach projektu zorganizowany zostanie 40-godzinny kurs obsługi komputera i Internetu. Świadectwo ukończenia kursu
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będzie
jednym
z warunków
otrzymania bezpłatnego
zestawu komputerowego
wraz
z możliwością
bezpłatnego
korzystania
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sieci
internetowej.
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Podejmując działania projektowe zakładamy, że uda się choć w części zmniejszyć skalę wykluczenia cyfrowego na
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terenie
gminy.� ���������
Mamy również
nadzieję,
że będzie to� ��
początek
dostępu
naszych mieszkańców
– powiedział
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Piotr
Górniak
Z-ca burmistrza Polanowa.
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W
projekcie mogą uczestniczyć następujące grupy beneficjentów:
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1. Gospodarstwa
domowe
spełniające
kryterium���������
dochodowe,
upoważniające
do otrzymania
wsparcia w� ramach
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mu pomocy
społecznej i/lub świadczeń rodzinnych.
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2. Dzieci ����������������#���������
i młodzież ucząca się z rodzin���0&
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych.
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3. Osoby �������������0
z grupy 50+, których
miesięczny
dochód��7��������0!
na osobę w rodzinie
nie przekracza
kwoty najniższych
gwarantowa� ����#���9
� �������
� ����������0
� �����������
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nych świadczeń
emerytalno-rentowych, ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
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4. Dzieci
młodzież
ucząca się
z bardzo
wynikami
w �nauce,
z rodzin
w których
przeciętny
miesięczny
dochód
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opodatkowany
na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie, był niższy niż ostatni aktualny
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roczny wskaźnik:
„Przeciętny
miesięczny
na 1 osobę
w gospodarstwie
domowym publikowany
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przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statycznym”.
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5. Rodziny
zastępcze funkcjonujące na terenie objętym projektem.
6. Osoby
niepełnosprawne
ze znacznym
umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem
równo�� =��3� � ���������������
� �� � lub
��������
� �3 � ������������
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Rekrutacja
od� ����
19 - 30
maja
2014 r. Ankiety
rekrutacyjne
informacje
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na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
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W dniu 29 maj br.
zostanie�������
przeprowadzone
otwarte�������!����"�����#������"����������
spotkanie informacyjno – promocyjne
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projektu, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

'���� �(
Kontakt:

•

•

?�������7���������=���#����������A�������������� ������!��� &�)*.�(+EE�(E/&
* Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanowie, tel.
2��������������$���#�?����������� ������!��� &�)*.�(.E�)-�,)&�

* Biuro Projektu Urząd Miejski w Polanowie, tel. 094 348 07 60.

094 3188 385.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”
� ��������������������������� �������� �������������������� ������� ������!�����
Oś priorytetowa
8 „Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie
innowacyjności gospodarki”
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��(�)���*�����+���,�
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Inwestujemy w waszą przyszłość”
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Szkolne sprawy
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Polanów

Spotkanie nad Grabową!
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Polanów

XIV Powiatowe Targi Zawodoznawcze
8 kwietnia w II Liceum
Ogólnokształcącym im.
Wł. Broniewskiego odbyły się XIV Powiatowe
Targi Zawodoznawcze.

3 kwietnia wszystkie przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Polanowie wraz ze swoimi
paniami zebrały się w auli
przedszkola, żeby uroczyście
pożegnać zimę a powitać
wiosnę.
Podczas spotkania dzieci miały okazję wykazać się wiedzą o
nadchodzącej porze roku odpowiadając na pytania dotyczące
oznak, kolorów i pogody wiosną. Kolejną niespodzianką było
przedstawienie napisane specjalnie na tę okazję i przygotowane
przez panią Annę Bosak i dzieci
z koła teatralnego, które wcieliły
się w rolę: bociana, żabki, misia,
kwiatka, wiosennej chmurki i
wiatru, pszczółki, wierzby, jeża
i głównej bohaterki Pani Wiosny.
Wiele radości i śmiechu sprawiła

dzieciom wspólna zabawa ruchowa pt. Podwodny spacer.
Następnie, dzieci wraz z paniami
wyruszyli barwnym korowodem
z kwiatami w rękach, Marzanną i
okrzykami ulicami Polanowa nad
rzekę Grabową, gdzie pożegnały
zimę i powitały długo oczekiwaną wiosnę. W rolę wiosny wcieliła
się nasza urocza Lilianka z grupy
Pszczółki. Dzieci ze wszystkich
grup przedszkolnych dla Pani
Wiosny zaśpiewały piosenki,
a w zamian za to Pani Wiosna
odprowadziła dzieci do przedszkola. Nad bezpieczeństwem
przedszkolaków czuwali pan Jacek Karwowski i Adam Wrzosek
ze Straży Miejskiej w Polanowie.
Dyrektor przedszkola i grono pedagogiczne serdecznie dziękują
za okazaną pomoc i współpracę z
przedszkolem.
Beata Parszczyńska

Organizatorzy
zaprosili
uczniów klas III gimnazjów i ich rodziców, pedagogów i nauczycieli, a także wszystkich pozostałych
zainteresowanych.
Wydarzenie było
przygotowane z myślą o tegorocznych
absolwentach
gimnazjów. Celem targów
była pomoc uczniom w
podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Wystawcami podczas
spotkania były szkoły ponadgimnazjalne, placówki
kształcenia pozaszkolnego i specjalnego, a także
instytucje rynku pracy.
Głównym zadaniem Targów było umożliwienie
uczniom zapoznania się z
kierowaną do nich szeroką
ofertą edukacyjną. Uczniowie otrzymali informacje
o placówkach, zasadach
rekrutacji i wymaganych
dokumentach, a także skorzystali z diagnozy predyspozycji zawodowych.

Na targach nie zabrakło
stoiska Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie,
które cieszyło się dużą
popularnością wśród odwiedzających Targi. ZSP w
Polanowie zaprezentowało

ofertę rekrutacji do liceum
na rok szkolny 2014/2015.
Zespół Szkól Publicznych w Polanowie otwiera
dwa nowe profile Liceum
Ogólnokształcącego - profil
JĘZYKOWO-TURY-

STYCZNY i MUNDUROWY. Zapraszamy do
obejrzenia fotoreportażu z
XIV Powiatowych Targów
Zawodoznawczych.

Polanów

Gminny Przegląd Recytatorski

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień/Maj 2014

Encyklopedia Ziemi Sławieńskiej
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Mamy swój teledysk
do „Happy”

Chocimino

Chocimino (niemiecki Gutzmin) wieś w gminie Polanów
(9 kilomentrów od Polanowa).
Niemiecka nazwa miejscowości (Gutzmin) miała pochodzenie słowiańskie od słowa „gusz”
= zarośla. W latach 1895 - 1945
była tu stacja kolejowa na trasie
Sławno - Żydowo. Przed 1945 r.
do Chocimina należały też Łokwica i Wietrzno.
Trzydzieści kurhanów w okolicy Chocimina wskazuje na
bardzo stare pochodzenie
miejscowości, jednak pierwsza
pisemna wzmianka o niej pochodzi dopiero z 1507 r. gdy
rodziny Ramel z Ostrowca i
Kościernicy oraz von Lettow z
Bobięcina przekazały miejscowośc dla klasztoru cystersów
w Bukowie. Po sekularyzacji
klasztoru posiadłość otrzymują rodziny Lettow i Knuth.
Później, w 1618 r. Chocimino
przejmuje jako lenno Anthony von Natzmer. Rodzina ta w
1840 roku sprzedaje majątek
Carlowi Friedrichowi Hasse.
Potem Chocimino wielokrotnie
zmienia właścicieli aż w 1911
roku trafia do rodziny East-Fabeck, która posiada ją do 1945
roku.
Około 1780 roku we wsi był Czerwoną 28 lutego 1945 r. Kilmłyn, folwark, owczarnia oraz ka dni później Rosjanie porwali
mieszkało 10 rolników, mistrz 31 kobiet, mężczyzn i młodych
kowalski i robotnicy rolni. ludzi do pracy przymusowej w
Łącznie były 22 gospodarstwa Rosji. Spośród nich tylko 10
domowe. W 1818 roku miejsco- osób przetrwało trudy niewoli.
wość liczyła 198 mieszkańców. Polska administracja przejęła
Ich liczba w roku 1871 wzrosła Chocimino w lecie 1947 roku.
do 420, 1895 było 365, a w 1939 Niemieckich mieszkańców wyr. 348 mieszkańców. Urząd Sta- siedlono do angielskiej strefy
nu Cywlinego dla Chocimina okupacyjnej.
znajdował się w Żydowie. Wieś We wsi znajduje się kościół pozostała zdobyta przez Armię ewangelicki p.w. Świętej Tere-

sy od Dzieciątka Jezus z XVIII
w. Jest to budynek szachulcowy, jednonawowy z drewnianą
wieżą zwieńczoną hełmem namiotowym, z ołtarzem z XVIII
wieku, na którym znajduje się
obraz Chrystusa na krzyżu z
uczniem Janem i Marią Panną,
na obrazie namalowana jest też
postać założyciela Anthonego
von Natzmer. Wewnątrz znajduje się dzwon z XVII w. Drugi dzwon w podczas pierwszej

Gmina Polanów

Polanów

W ramach corocznych obchodów Dnia Ziemi, który
przypada na miesiąc kwiecień, 9 kwietnia odbył się
Międzyszkolny Konkurs
Przyrodniczy.

W ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci na
początku kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy w Polanowie
odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Olech z
Warszawy - znaną autorką i grafikiem książek dla
dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny
Konkurs Przyrodniczy

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Rozmaitości

Pierwszy w Polsce był Kraków - teraz także Polanów
pokazał, że jest happy,
bawiąc się do popularnej
piosenki i teledysku Pharella
Williamsa.
Różne wersje tego teledysku
powstają cały czas w Polsce i
na świecie, a śledzić je można
w internecie.
Polanowski klip ma już pra-

wie pięć tysięcy wyświetleń, a
zobaczyć go można na stronie
Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie pod adresem: zsp.
polanow.pl
Ekipa „Polanów Pikczers” pragnie podziękować wszystkim,
którzy tak chętnie wzięli udział
w realizacji teledysku! Dzięki
za dobra zabawę!

Polanów

Zmiany w bibliotece

wojnie światowej został przetopiony na amunicję. We wsi W związku ze zmianą systeznajduje się też dwór neoklasy- mu bibliotecznego, mającą
cystyczny z 1864 r. oraz park z na celu uruchomienie wytego samego okresu. Szkoła z
pożyczalni on-line (przez
mieszkaniem dla nauczyciela
została w 1937 r. zlokalizowa- internet), a tym samym
na w budynku stacji kolejowej. obowiązującymi wymogami
Poprzednia szkoła stała w środ- od nowego 2014 roku, Biku wsi, w pobliżu kościoła. W blioteka Publiczna Miasta i
Chociminie, w 1654 r. urodził
Gminy w Polanowie zwraca
się pruski generał Dubislav
się z prośbą do Czytelników
Gneomar von Natzmer

o ponowne osobiste zapisanie dziecka do wypożyczalni, aby mogło dalej korzystać ze zbiorów.
Konieczne jest dostarczenie
numeru pesel dziecka oraz
pesel osoby dorosłej poręczającej.
Biblioteka

Miziołkowe spotkanie

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Ważne telefony

Zakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
Policja 			
997 lub 112
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Straż Miejska 		
606 897 033 (patrol)
		
(94) 348-10-62
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460 		
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462 			
A. Wrzosek
509 695 461
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Zespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
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
Urząd Pocztowy Polanów
94 318 82 05 / 94 318 80 71

28 kwietnia 2014 r. po raz
dziewiąty w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie odbył się
Gminny Przegląd Recytatorski dla dzieci do lat
sześciu.

cytatorów z oddziałów
przedszkolnych z Nacławia,
Bukowa i Polanowa. Na
widowni oprócz dzieci nie
zabrakło również rodziców
i dziadków, którzy dodawali otuchy swoim pociechom.
Celem przeglądu jest proTym razem recytowane były pagowanie wśród dzieci
wiersze Małgorzaty Strzał- piękna języka polskiego i
kowskiej.
zainteresowanie czytaniem.
Do udziału w przeglądzie Jury konkursu wyłoniło 3
przystąpiło 23 małych re- najlepszych
uczestników,

którzy będą naszą gminę
reprezentować na przeglądzie powiatowym 14 maja
w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej.
Na przegląd powiatowy zakwalifikowano: Nikolę Pagórek i Szymona Glinkę z
Szkoły Podstawowej w Bukowie oraz Polę Kasprzak
z Przedszkola w Polanowie.
Ponadto wyróżniono 3 dzieci: Katarzynę Tomaszew-

ską z Nacławia, Jakuba
Stolpę z Bukowa, Zofię Robakiewicz z Polanowa.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy,
pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia za udział.
Wszystkim maluchom gratulujemy odwagi, a zwycięzcą
życzymy powodzenia na
przeglądzie powiatowym.

przewodnim Konkursu był
las. Konkurs składał się z
dwóch części: wiedzy na temat: „Budowa i funkcjonowanie lasu” oraz Konkursu
plastyczno-technicznego na
temat: „Las –Leśnik – LeJego organizatorem i spon- śnictwo”.Do Międzyszkolsorem było Nadleśnictwo w nego Konkursu PrzyrodniPolanowie oraz ZSP w Pola- czego przystąpiło łącznie
nowie. Z okazji 90-lecia La- 118 uczniów z 10 szkół.
sów Państwowych tematem

W spotkaniu wzięły udział Joanna prezentowała napidzieci klas czwartych i pią- sane i zilustrowane przez
tych Szkoły Podstawowej w siebie książki. Czytała fragPolanowie. Autorka opowia- menty lubianej przez dzieci
dała między innymi o tym, książki "Dynastia Miziołjak została pisarką. Podkre- ków", gdzie pierwowzorem
śliła, że pisarzem może zo- postaci stworzonych w tej
stać każdy - niezależnie od książce były dzieci autorki.
kwalifikacji i wykonywane- Dzieci bardzo chętnie brały
go zawodu. Zachęcała też do udział w przygotowanych
twórczych prób i udziału w przez Joannę Olech konkonkursach literackich. Pani kursach. Miłą pamiątką dla

uczestników spotkania były
autografy w książkach i pamiętnikach z miziołkową i
smoczą pieczęcią. Spontaniczność pani Joanny oraz jej
doskonały kontakt z dziećmi
sprawiły, że spotkanie było
niezwykle fascynujące i ciekawe. Wzięło w nim udział
około 105 uczestników.
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Sukcesy naszych
szachistów!

13 kwietnia uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych
w Polanowie wzięli udział w
Świątecznym Turnieju Szachowym w Koszalinie.
Adrian Kaszubowski zajął I

Piłka Nożna

Halowy Turniej Piłki
Siatkowej 2014r.

Sami Swoi
nie dali szans
rywalom

Halowy Turniej Piłki Siatkowej 2014 r. dobiegł końca.
Do półfinału zakwalifikowały się drużyny: Młynarze,
Sami Swoi, Seniorzy, Żydowo
W pierwszym półfinale
Sami Swoi gładko pokonali
Żydowo 3:0 (25:17 / 25:20
/ 25:18). Bardzo zacięty był
drugi półfinał, gdzie Młynarze do końca mocno opierali
się Seniorom. Wynik dla
tych drugich 2:3 (25:16/
25:16/17:25/22:25/12:15).
W finale Sami Swoi pokonali Seniorów.
Końcowa klasyfikacja
przedstawia się następująco:
I m-ce Sami Swoi
II m-ce Seniorzy
III m-ce Młynarze
IV m-ce Żydowo
V m-ce Ireczki
miejsce wśród szachistów z IV VI m-ce Młodzieżowy
kategorią szachową, a Łukasz Ośrodek Wychowawczy
Kaszubowski I miejsce wśród Wszystkim drużynom dzięszachistów z V kategorią sza- kujemy za udział w turnieju
chową. Zawodnicy reprezento- a drużynie Sami Swoi gratuwali UKS „ŻAK”, działający w
lujemy zwycięstwa.
ZSP. Gratulujemy!

Coca-Cola Cup 2014

Doskonale spisały się nasze
drużyny
w
turniejach Coca-Cola Cup 2014
Dużym
sukcesem
chłopców polanowskiego gimnazjum zakończył się turniej
I-ej rundy turnieju Coca-cola
Cup 2014, który został rozegrany 3. kwietnia na Orliku
w Bobolicach. W zawodach
uczestniczyło 5 zespołów, a
turniej został rozegrany systemem "każdy z każdym". Reprezentacja Gimnazjum w Polanowie zajęła I miejsce odnosząc
komplet czterech zwycięstw
pokonując kolejno: 5:0 reprezentacje Gimnazjum Tymień,
4:2, Gimnazjum Mścice, 6:0
Gimnazjum Świeszyno, oraz
4:0 Gimnazjum Bobolice - go-

spodarza turnieju. Łącznie nasi
piłkarze strzelili 19 bramek tracąc tylko 2 i zasłużenie wygrali
turniej awansując do drugiej
rundy rozgrywek. Gratulujemy
chłopcom awansu w pięknym
stylu.
Skład zespołu:
1. Pieczka Marcel - kapitan
2. Fałkowski Szymon - bramkarz
3. Olejarczk Kacper
4. Ratkowski Nikodem
5. Mondry Paweł
6. Dzierżyński Mateusz
7. Papierski Błażej
8. Durek Dawid
9. Wójcik Filip
Równie dobrze radziły sobie też
dziewczęta z gimnazjum w Polanowie, które zajęły II miejsce

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Kwiecień/Maj 2014

Piłka Nożna

Gryf z szansą na awans do IV ligi

Fragment meczu Gryf Polanów - Iskra Białogard 2:1

Trwa dobra passa polanow- awansem do IV ligi. Jednak
skiego Gryfa. W miniona nie- jeszcze nic straconego. Do
dzielę nasza drużyna odniosła drugiego w tabeli Lecha Czatrzecie z rzędu zwycięstwo i plinek gryfitów dzieli jedynie
na cztery kolejki przed koń- 7 punktów, ale układ końcocem rozgrywek zajmuje trze- wych rozgrywek jest korzystcie miejsce w tabeli. Niestety, ny. Kibiców czekają jeszcze
nie jest to miejsce premiujące mecze:

24 maja: Gryf Polanów Zryw Kretomino
31 maja: Wybrzeże Biesiekierz - Gryf Polanów
7 czerwca: Gryf Polanów Lech Czaplinek
14 czerwca: Darłovia Darłowo - Gryf Polanów

Polanów

Mistrzostwa ZSP
w tenisie stołowym

w turnieju I rundy Coca-Cola
Cup w Malechowie i uzyskały
awans do drugiej rundy turnieju. Wyniki naszej reprezentacji:
Polanów - Dąbrowa 4:1, PoUczniowie ZSP w Polanow dwóch kategoriach: chłop- Szkoły została Sylwia Smolanów-Karlino 3:0, Polanówwie
mieli
okazję
zmierzyć
ców i dziewcząt.
lińska, II miejsce zajęła PauMalechowo 0:4. Z pierwszego
się
ze
sobą
w
szkolnym
W
turnieju
wzięło
udział
lina Maziarz, a III miejsce
miejsca w turnieju awansowało
miestrzostwach
tenisa
łącznie
27
zawodników,
21
Anna
Abramowicz.
gimnazjum w Malechowie.
stołowego.
chłopców i 6 dziewcząt.
Natomiast Mistrzem ZSP
Skład zespołu:
1. Sabina Szymańska
Rozgrywki odbyły się sys- wśród chłopców został bez2. Aleksandra Kosek
W roku szkolnym 2013/2014 temem pucharowym, czyli konkurencyjny Mateusz Ryk
3. Klaudia Gąsiorek
grupa projektowa w skła- po losowaniu, do kolejnych 3 LO, na II miejscu uplaso4. Anna Abramowicz
dzie: Adrian Olejarczyk, etapów przechodzili dalej wał się Oskar Grabowski 3
5. Dominika Cieśla - bramkarz
Eryk Makowski, Dawid Ły- zawodnicy, którzy wygrali 2 E, a III miejsce zajął Adam
6. Magda Puchala
sko z klasy 2 C pod okiem sety po 11 punktów.
Ambroszczyk 1 C. Dzięku7. Paulina Świst
nauczycieli
wychowania
I
tak
w
finale
dziewcząt
spojemy wszystkim za udział,
8. Klaudia Kaliniewicz
fizycznego
zorganizowali
i
tkały
się:
Paulina
Maziarz
za zaciętą walkę i życzymy
9. Roksana Gorczyca
przeprowadzili Mistrzostwa 2 C i Sylwia Smolińska 1 dalszych sukcesów.
Opiekunem obu zespołów jest
Janusz Kraska.
Szkoły w Tenisie Stołowym LO. Ostatecznie Mistrzynią
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