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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Minister otworzył
Park Kamieni

Polanów wzbogacił się o kolejną atrakcję turystyczno - edukacyjną. W poniedziałek, z udziałem Stanisława Gawłowskiego, wiceministra środowiska został tu otwarty
Park Petrograficzny. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Bobolickiej, tuż obok Leśnego Dworku, a jego główny element stanowią 22 głazy oraz tablice je opisujące.
Na zdjęciu Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska i Sylwester Major, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
przecinają symboliczny drąg, otwierając tym samym Park Petrograficzny w Polanowie.
Więcej na stronie
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Nowy Honorowy Obywatel Gminazjalna majówka

Czytaj strona 3
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Karsina

Rzeźbiarski plener
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Gmina Polanów

Zabierz głos
w ważnej sprawie
Gmina Polanów włącza się do akcji Głosu Koszalińskiego „S-6 Chcemy Ekspresowej Drogi”. Listy poparcia
dla akcji zostaną wyłożone w Urzędzie Miejskim w
Polanowie oraz w Bibliotece Publicznej w Polanowie.
Także radni podejmą stosowną uchwałę. Poniżej list
Redaktora Naczelnego GK.
AKCJA GŁOSÓW Oficjalnie
rozpoczeliśmy akcję społecznego
poparcia dla idei szybkiej budowy
trasy ekspresowej S6 łączącej
Szczecin z Trójmiastem przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Lębork.
Dlaczego jest to ważne? Argumenty są jasne. Wszystko zaczyna się
od dróg. Kiedy kraj pokrywa się
siecią coraz nowocześniejszych arterii, wybrzeże Bałtyku pozostaje
białą, komunikacyjną plamą. Nasz
region potrzebuje napędu, który
może dać ta właśnie trasa. Bez niej
nie pojawią się u nas duże, poważne inwestycje, których drastycznie
brakuje. Ta trasa to także nieoceniona pomoc dla rozwoju turystyki
i poprawy bezpieczeństwa na drodze. Nie ma bodaj tygodnia, abyśmy nie donosili o dramatycznych
wypadkach na „szóstce”. S6 to trasa szybkiego ruchu z obwodnicami
przy głównych miastach. Będzie
spięta z kluczowymi drogami biegnącymi na południe kraju - S3 i
autostradą A1. Pozwoli szybko i
sprawnie dostać się do dynamicznie rozwijających się portów lotniczych w Gdańsku Rębiechowie i
Szczecinie Goleniowie. Po powstaniu „ekspresówki” życie biznesu,
turystów i tutejszych mieszkańców,
poruszających się samochodami,
będzie po prostu inne. Trasa S6 w
planach rządowych jest. Może być
szybko, ale nie musi. Szybko, to
znaczy po kolejnym rozdaniu pieniędzy na realizację budowy dróg
krajowych w latach 2014-2020.
Sami urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
podpowiadają nam, że nagłośniona
inicjatywa społeczna może sprawie
mocno pomóc. Czego oczekujemy? Prosimy o zapoznanie się ze
sprawą, czytając nasze liczne na
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Inwestycje w trakcie

Seniorzy w Szymbarku

W gminie Polanów nie przerwanie trwają roboty związane z planowanymi inwestycjami. W samym Polanowie na ukończeniu jest
juz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej oraz rozpoczęła się budowa przy ulicy Wolności. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, ma
tu powstać sklep Biedronka.
Także w Nacławiu widać ogromny postęp robót przy budowanej
tam remizie i świetlicy.

W sobotę 18 maja Seniorzy
z Gminy Polanów wyruszyli
na jednodniową wycieczkę do Centrum Edukacji i
Promocji Regionu w Szymbarku zorganizowaną przez
Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy w Polanowie w ramach realizowanego projektu
„Aktywny Senior w Przyjaznej Bibliotece – konkurs
grantowy „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek.

ten temat publikacje. Zawierają
one informacje i rzeczowe argumenty, dlaczego jest to takie ważne.
Prosimy o wyrobienie sobie opinii
i ewentualnie wyrażenie woli poparcia dla sprawy poprzez złożenie podpisu pod apelem do władz.
Będziemy mocno starać się, aby
Państwu ułatwić składanie tych Na miejscu czekał przewodnik,
podpisów. Będziemy na ulicach, w
który w ciekawy sposób opoinstytucjach, podczas imprez plewiadał
o historii tego regionu.
nerowych i zawodów sportowych.
Zwiedzaliśmy
drewniany dom
Działamy we współpracy z samopolskich
sybiraków,
który zorządami, urzędami i organizacjami
stał
sprowadzony
spod
Irkucka
pozarządowymi. Sądzimy, że organizacji wspierających będzie coraz i na nowo złożony w Szymbarwięcej. Pierwszy etap akcji zakoń- ku oraz replikę łagra. Dom Traczymy pod koniec czerwca. Temat pera Kaszubskiego z Kanady i
kontynuować będziemy podczas Dom Powstańca Polskiego z
wakacji, a jesienią podsumujemy
Adampola, pociąg którym przeto, co się udało zrobić. Wtedy też
wożono jeńców na Syberię.
zapadać będą kluczowe decyzje.
Oby pomyślne dla inicjatywy bu- Ogromne wrażenie na seniodowy trasy ekspresowej S6. Sła- rach zrobił bunkier „Gryfa Powomir Nowak, minister transportu,
pojawi się dziś z wizytą roboczą na Polanów
Pomorzu. Zobaczy nowy falochron
w gazoporcie, który uzyskał już poW najbliższą środę (29 maja
zwolenie na użytkowanie. My spytamy ministra Nowaka o szanse na 2013r. godz. 11) w sali nr 11
dofinansowanie budowy drogi S6 w Urzędu Miejskiego w Polanoobecnym okresie rozdysponowania wie, obrady XXIX sesji Rady
środków unijnych, tj. 2014 - 2020 i Miejskiej. Początek obrad to
poinformujemy o tym Czytelni- przyjęcie protokołów z poków. Forma wypowiedzi ministra przednich sesji. Potem radni
będzie świadczyć najlepiej o tym, wysłuchają sprawozdanie Burczy droga otrzyma pieniądze czy mistrza z pracy między Sesjami
też nie, a tym samym, czy minister Rady Miejskiej oraz zajmą się
bierze pod uwagę opinię zachod- stan dróg publicznych na terenie
niopomorskiej społeczności, samo- gminy Polanów (gminne, porządowców zgodnie mówiących o wiatowe, wojewódzkie). W tej
potrzebie trasy szybkiego ruchu, części obrad wysłuchają informacji Zachodniopomorskiego
polityków ze wszystkich opcji.
Zarządu Dróg Wojewódzkich
Z poważaniem w Koszalinie, Powiatowego
Krzysztof Nałęcz Zarządu Dróg w Koszalinie
Redaktor Naczelny „Głosu” oraz Zastępcy Burmistrza. Na
podstawie sprawozdania dyrek-

Przebudowywana remiza i świetlica OSP w Polanowie

Plac budowy przy ul. Wolności w Polanowie.

morskiego”, gdzie można było Pobyt w tym domu powodował obejrzeć w Szymbarku.
poczuć się jak podczas nalotu zaburzenia zmysłu równowagi Z bezpłatnego wyjazdu skorzyz II wojny światowej. Najwięk- jednak to nie wystraszyło na- stała grupa 45 osób.
Jolanta Skowrońska
szą ciekawostką był dom do szych seniorów. To tylko niefot: BPMiG
góry nogami - domek na głowie. które atrakcje jakie można było

Przed nami Sesja Rady Miejskiej

Polanów

Projekt „Pomocna dłoń plus”

tora ZOZ, zajmą się także oceną działalności Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie.
Informację złożą też Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
oraz stowarzyszenia i organizacje sportowe. Na ich podstawie
zostanie określony stan sportu

i turystyki na terenie miasta i
gminy Polanów.
Zastępca burmistrza złoży
sprawozdanie za rok 2012 z
realizacji
''Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami
prowadzącymi

Wydarzenia
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działalność pożytku publicznego”, a kierownik M-GOPS poinformuje o zasobach pomocy
społecznej w gminie Polanów
za rok 2012. Ponadto radni podejmą kilka ważnych dla społeczności lokalnej uchwał.

Remiza ze świetlicą w Nacławiu

(sim)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje
polegające na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w
celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku
jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”, „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013"
Termin składania wniosków:
od 28 czerwca 2013 r. do 23 sierpnia 2013 r.

Zmiany
w meldunkach

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadziła zmiana ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych.Zniesione
zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.
Zgodnie z nowymi przepisami
nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie,
aby w drugim urzędzie móc
się zameldować. Wszystkie te
czynności wykonamy w jednym
urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu na
pobyt stały lub czasowy ponad
3 miesiące.
Zniesione zostały
również
sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE,
za niedopełnienie obowiązku
meldunkowego.
Dłuższy jest termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4
dni, termin został wydłużony
do 30 dni.
Wydłużony został też okres
wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6
miesięcy.
Formalności
meldunkowych
można dokonać w urzędzie
przez ustanowionego pełnomocnika, który może nas m.in.
zarówno zameldować, jak i
wymeldować z miejsca stałego
pobytu oraz z miejsca pobytu
czasowego, trwającego ponad 3
miesiące.
Zniesiony jest obowiązek zameldowania obywateli polskich,
obywateli UE, obywateli państw
EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej
na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Zniesiony został obowiązek
właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz
zakładów pracy weryfikowania
wypełniania meldunku przez
mieszkańców lub pracowników.
Nie ma już obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Nowe przepisy zaczną obowizować od 01.01.2016 roku.
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Włącz
naziemną
telewizję
cyfrową
BĄDŹ GOTOWY
NA ODBIÓR
CYFROWY!
W jaki sposób odbierasz sygnał telewizji?

Limit środków dostępnych w konkursach:
1. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”,
• sektor gospodarczy i społeczny – 1 300 000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100)
2. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa:
• sektor gospodarczy i społeczny – 509 610,61 zł (pięćset dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 61/100)

Spotkanie informacyjno-promocyjne, zorganizowane w ramach
projektu systemowego ,,Pomocna dłoń plus” odbyło się 10 maja
w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Polanowie.

Spotkanie beneficjentów służyło
promocji Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz działań
projektu ,,Pomocna dłoń plus”.
Podczas spotkania Małgorzata Po-

powicz, kierownik ośrodka, przedstawiła główne założenia projektu i
zaplanowane działania skierowane
do beneficjentów w ramach realizowanego projektu na 2013 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w tym:
• formularz wniosku o dofinansowanie,
• kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR,
• wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez LGR, które
dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
• Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści: www.dlgr.com.pl
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści, O.D. Tynieckiego 2, 76 – 150 Darłowo, nr tel. 785 077 665, 94 307 03 31 oraz drogą
elektroniczną: dlgr@darlowo.pl
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Park Petrograficzny już otwarty

dokończenie ze str 1

Park powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Polanów. W jego
otwarciu uczestniczyła spora
grupa uczniów, mieszkańców
Polanowa, leśnicy oraz lokalne
władze.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądali zgromadzone eksponaty, a przede wszystkim opisujące je tablice.
- To prezent ze Szwecji sprzed
15 tys. lat - mówi Jacek Todys,
nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów. - Teren gminy Polanów
jest specyficzny, a głazy są śla- W otwarciu uczestniczyła spora grupa mieszkańców Polanowa
dem tego, na co leśnicy napotykają w lesie. - Przygotowaliśmy
część teoretyczną, a znaleziska
ustawiliśmy w terenie.
Dzięki zlokalizowaniu przez
leśników głazów, oraz laboratoryjnym zbadaniu próbek określono rodzaj skał i ich skład.
Zrobiono też zdjęcia makroskopowe, które w ogromnym powiększeniu pokazują strukturę
kamieni. To wszystko trafiło na
tablice opisowe. Park w przyszłości będzie stanowił fragment trasy rowerowej. To także
część budowanej przez nad- Minister Stanisław Gawłowski i Nadleśniczy Jacek Todys
leśnictwo ścieżki edukacyjnej oglądają jeden z głazów

Polanów
telewizja
satelitarna
lub kablowa

antenowa
instalacja
zbiorowa
(tzw. AIZ)

indywidualna
antena

Miejsce składania wniosków:
Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, ul. O.D. Tynieckiego
2 76-150 Darłowo, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji
papierowej oraz wersję elektroniczną. Wnioski należy składać osobiście - bezpośrednio w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.

www.polanow.pl

nie muszę
dokonywać
żadnych zmian

obowiązek modernizacji
lub wymiany AIZ
spoczywa na właścicielu
lub zarządcy budynku

czytam instrukcję
obsługi telewizora
ma dekoder
MPEG-4
wbudowany

nie ma dekodera
MPEG-4
wbudowanego

nie kupuję
dekodera MPEG-4

kupuję dekoder
MPEG-4 i dołączam
do telewizora

sprawdzam ustawienie anteny
indywidualnej
(w kierunku najbliższego nadajnika)

ustawiam kanały przy
pomocy pilota

jestem gotowy do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

bezpłatna infolinia 800 007 788

Sygnał jest zakłócany lub zanika? Zgłoś problem
do delegatury UKE w Warszawie - (22) 622 73 99

www.cyfryzacja.gov.pl

Honorowy Obywatel Jurgen Lux

Uroczysta, XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
była okazją do wręczenia
doktorowi Jurgenowi Lux
medalu Honorowego Obywatela Gminy Polanów.
W uroczystości, zorganizowanej w Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu w Polanowie
udział wzięli radni RM oraz
zaproszeni goście: dyrektorzy jednostek organizacyjnych
gminy, księża z parafii dekanatu
Polanów, kierownicy i dyrektorzy instytucji współpracujących
z Gminą Polanów oraz mieszkańcy.
Po odczytaniu treści uchwały,
Józef Wilk, przewodniczący
Rady Miejskiej, Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa oraz
Dariusz Kalinowski przewodniczacy Rady Powiatu Koszalińskiego wręczyli medal Honorowego Obywatela Gminy
Polanów doktorowi Jurgenowi
Lux.

Po wręczeniu swoje wystąpienie miał doktor Jurgen Lux,
który na uroczystość przybył ze
swoją matką - byłą mieszkanką
Polanowa, członkami rodziny
oraz przyjaciółmi z Polanowa
i Miastka. Kolejnym punktem
uroczystości był występ zepołu

śpiewaczego Wrzosy z Polanowa, który zaprezentował się w
polsko-niemieckim repertuarze.
W latach 2001 - 2013 Rada
Miejska w Polanowie tytuły
Honorowego Obywatela Gminy Polanów nadała 20 osobom.
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WOJEWÓDZKI URZĄD
PRACY W SZCZECINIE
FILIA W KOSZALINIE

Najpiękniejsze święto w roku

oraz

zapraszają

URZĄD MIEJSKI
W POLANOWIE

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
z Filii WUP w Koszalinie

w dniu 28 czerwca 2013 r.,
piątek w godzinach 9:00 – 13:00
w Bibliotece MiG w Polanowie (sala konferencyjna)
Skorzystaj z oferty! Przekonasz się, że warto!

Polanów

Dzień 26 maja – Święto
Matki – to najpiękniejsze
i najbardziej osobiste
święto w roku.

Kultury i Sportu w wyjąt- niezapomniane chwile wzrukowy sposób uczczono to szeń. Uroczystość uświetnił
święto. Przed mamami wy- także występ chóru „Pauza”
stąpiły dzieci z Przedszkola , który zaśpiewał znane i luGminnego w Polanowie. Ze biane melodie. Wszystkie
W tym dniu wszystkie swobodą recytowały wier- mamy lubią się śmiać. Aby
mamy obdarzane są szcze- szyki, śpiewały piosenki sprostać ich oczekiwaniom,
gólnymi dowodami miłości oraz wykonały współczesny do łez rozbawił je kabaret
i wdzięczności za to, że dała układ taneczny. Dla dzieci DKD ze Słupska.
nam największy skarb – ży- była to doskonała okazja Z okazji tego pięknego święcie.
do zaprezentowania swoich ta, wiceburmistrz Polanowa
W Polanowskim Ośrodku umiejętności, a dla mam p. Piotr Górniak złożył ży-

czenia wszystkim mamom,
życząc im: szczęścia, optymizmu, dużo radości i spełnienie wszystkich marzeń.
A Wiktoria Dominik – podopieczna POKiS, zaśpiewała 100 lat!
Uroczystość
prowadzili:
Zuzanna Nieckarz i Hubert
Żuromski, uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie.

Krąg

Filcowanie z POKiSem Wiadomości z „Oazy”

Od kilku tygodni w pracowni plastycznej POKiS
odbywają się zajęcia artystycznego filcowania wełny
(na sucho i na mokro).
W zajęciach bierze udział
młodzież należąca do kółka
plastycznego. Dotychczas
uczestnicy poznali podstawowe formy spilśniania
wełny czesankowej w kulki,
dredy, kwiatki. Filcowanie
sprawia dzieciom ogromną frajdę, bo własnoręcznie
tworzą niepowtarzalne ozdoby w postaci broszek, korali,
przypinek do torebki, szala…
Filcowanie jest fajne, bo
rozwija wyobraźnię i umie-

jętności manualne i daje
nieograniczone możliwości
tworzenia. Niestety, zbliżają się wakacje i na ten okres
POKiS zawiesza działalność
zajęć pozalekcyjnych. Ale
po wakacjach zainteresowanych filcowaniem wełny serdecznie zapraszamy.

Wydarzenia

www.polanow.pl
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III Gimnazjalna Majówka
- zabawa dla całej rodziny

Jak zapowiedzieli, tak było:
świetnej zabawy dla całej
rodziny i multum atrakcji dostarczyła wszystkim
mieszkańcom gminy Polanów
III Gimnazjalna Majówka w
Polanowie.

NA DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO

POMOŻEMY:
podjąć decyzję o wyborze lub zmianie zawodu
dokonać analizy predyspozycji i zainteresowań zawodowych
poznać rynek pracy i oczekiwania pracodawców
poznać skuteczne metody poszukiwania pracy
przygotować profesjonalny życiorys zawodowy (CV) i list
motywacyjny
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
rozważyć decyzję o podjęciu działalności gospodarczej
ZAPEWNIAMY:
Poufność
Porady i konsultacje są udzielane w warunkach i na zasadach pełnej poufności
Bezpłatność
Wszystkie porady, badania predyspozycji, przydatności
udzielane są bezpłatnie
Rzetelność
Porady oraz informacje przekazujemy rzetelnie, konkretnie i wyczerpująco, w sposób zrozumiały i jasny

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2013

W czwartek, 16 maja, obchodziliśmy swoje święto
– Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Dzień ten spędziliśmy w Bobolicach. Wraz z ŚDS „Odnowa” w Bobolicach uczestniczyliśmy we mszy świętej
a następnie prezentowaliśmy
swoje prace na rynku miejskim. Organizując taką wystawę pokazaliśmy, że osoby
niepełnosprawne są zdolne
i wiele potrafią, szczególnie, gdy stworzy się im odpowiednie warunki. Dalsza
część spotkania przebiegała
przy muzyce i grillu.
Następnego dnia uczestnicy
zajęć ŚDS „Oaza” w Krągu

wzięli udział w II Zmaga- tym bardziej, że najważniejniach Sportowych o Puchar sza w tym dniu była dobra
Pegaza
organizowanych zabawa w towarzystwie
przez ŚDS „Pegaz” w Ma- przyjaciół.
nowie. Do rywalizacji spor- Pierwsze miejsce w zmagatowych stanęło sześć placó- niach i puchar otrzymał ŚDS
wek działających na rzecz w Sianowie. My z bardzo
osób niepełnosprawnych . małą różnicą punktów zajęKonkurencje sportowe nie liśmy II miejsce.
sprawiły żadnych trudności,
Oaza

czworonogów. Kto chciał mógł
sprawdzić swoje umiejętności
w strzelaniu z łuku i wiatrówki
oraz w rozgrywkach szachowych. Dla dzieci zorganizowany
został „Salon piękności”, w którym maluchy mogły fantazyjnie
ozdobić swoje twarze. Rada Ro19 maja 2013 roku od rana dziców ZSP w Polanowie przymieszkańcy Gminy Polanów gotowała stoisko z ciepłymi pomieli okazję oddać krew. Pod siłkami - pierogami i potrawami
budynek Zespołu Szkół Publicz- z grilla oraz pysznym ciastem.
nych podjechał nowoczesny Popularnością cieszyła się też
Krwiobus. Chętnych było wielu. loteria fantowa.
Zebrano 7 litrów i 200 mililitrów Zaprezentowano szkolne talenkrwi. Na placu przed szkołą i w ty- uczniowie Zespołu Szkół
budynku na przybyłych czekało Publicznych w Polanowie
wiele atrakcji. Do zabawy za- przedstawili program artystyczproszeni zostali najmłodsi ale ny a zespół muzyczny działający
też dorośli. Dużym zaintereso- przy POKiS wystąpił z repertuwaniem cieszyła się wystawa arem piosenek rockowych.
psów, połączona z konkursem Pogoda dopisała więc na ze-

wnątrz rozegrano wiele konkursów rodzinnych. Uczestnicy
Majówki wzięli udział w konkurencjach sportowych, kulinarnych oraz w konkursie „Moda z
odzysku”. Całość uświetnił występ Zespołu „5 S”, w którego
skład wchodzą panowie Krzysztof Ciuła, Dariusz Kalinowski,
Józef Wilk, Sławomir Wrusz-

czak i Henryk Zabrocki.
W budynku szkoły przeprowadzono konkursy. Konkurs wiedzy o ruchu drogowym przygotowany przez funkcjonariuszy
Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Koszalinie
wygrał Grzegorz Prendecki, który w nagrodę otrzymał rower.
Po raz szósty zorganizowano
Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem Burmistrza
Polanowa- pana Grzegorza
Lipskiego. Mistrzem Ortografii
Ziemi Polanowskiej został pan
Roman Tucki. Drugie miejsce
zajęła pani Agnieszka Osadowska, a trzecie pani Monika Serewis- absolwentka polanowskiego gimnazjum. Dorośli wzięli
udział w Geogimnazjadzie,
która sprawdzała wiedzę geo-

graficzną uczestników. Nagrody ufundowało Koło Łowieckie- „Dzik” Polanów. Pierwsze
miejsce zdobył pan Paweł
Malepszy. Drugie pani Anita
Rojek, a trzecie pani Marzena
Nowicka. Oprócz konkursów
w szkole pokazano wystawy
prac malarskich pana Adama
Sochaja oraz wystawę dorobku
pisarskiego, znanego polanowskiego twórcy pana Jerzego Żelaznego. Na korytarzach szkoły
można było zobaczyć ekspozycję strojów „Mody z odzysku”,
prac uczniowskich oraz innych
projektów. Gratką dla fanów
techniki było Muzeum Starych
Komputerów. Eksponatów użyczył pan Bartosz Poletajew. Ponadto zorganizowano spotkanie
z absolwentami polanowskiego
gimnazjum i liceum, połączone

z wystawą kronik i prezentacją
zdjęć z dawnych lat. Absolwenci dokonywali wpisów do Księgi Absolwentów a w ankietach
podzielili się uwagami na temat
funkcjonowania szkoły.
Dochód uzyskany z III Gimnazjalnej Majówki w kwocie 4.437
zł. i 96 gr. zostanie w całości
przeznaczony na nagrody dla
uczniów i potrzeby placówki.
Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, Rada
Rodziców i uczniowie serdecznie dziękują za wsparcie i
pomoc w organizacji imprezy
licznym sponsorom i rodzicom.
Dziękujemy również za zainteresowanie i zaangażowanie
władzom Polanowa, radnym i
władzom powiatu.
Dziękujemy i zapraszamy za rok!
(r)
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Przedszkolaki
w teatrze

,,Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się dziać przedstawienie…”

W środę, 24 kwietnia o godzinie 8.00 wszystkie grupy
przedszkolne z Przedszkola Gminnego w Polanowie
wyjechały autokarem
do
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie na
przedstawienie pt. ,,ZATRUTA STUDNIA”.
Bohaterowie
oglądanego
spektaklu zmagali się z problemami suszy w osadzie. Jedyną osobą, która miała wodę
pitną był bezduszny człowiek
czerpiący ogromne zyski za

sprzedaż deficytowego towaru. Wspaniała opowieść o
miłości, przyjaźni, dobroci,
dążeniu do wyznaczonych
celów, zawierała przesłanie
ekologiczne a także pozytywne wartości, gdzie ostatecznie dobro i tak zwyciężyło.
To było naprawdę ekscytujące spotkanie z prawdziwym
teatrem, który pozostawił w
pamięci ślad w umyśle dzieci.
Cieszymy się, że nasze przedszkolaki zachowywały się
właściwie i są dobrze przygotowane do odbioru sztuki.
Jadwiga Nowosad

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
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

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2013

Zielony marsz dla Ziemi

Na początku w auli przedszkola dzieci i wybrani
przedstawiciele wszystkich
grup wychowawczych wzięli udział w Quizie o tematyce ekologicznej. Przedszkolaki śpiewały też piosenki i
wygłaszały hasła o ochronie
środowiska.
Zmaganiom
dzieci przyglądali się Burmistrz Polanowa – Grzegorz
Lipski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Polanów – Jacek
Todys oraz 10 leśników.
Następnie,
przedszkolaki
ubrani w zielone czapeczki

o nasze środowisko. Potem przeszliśmy nad Zalew,
gdzie przedszkolaki wraz z
leśnikami posadzili drzewka. Na zakończenie marszu
odbył się wspólny poczęstunek – pieczona kiełbaska i
herbatka.

Dziękujemy Rodzicom, pracownikom straży miejskiej
w Polanowie i pracownikom
Nadleśnictwa Polanów, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji ,,ZIELONEGO MARSZU”.

Już po raz dziesiąty obchodzono Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. W tym
roku przypadł on na drugi
tydzień maja.

szym atutem. Biblioteka
odpowiednio wyposażona
i dostosowana do potrzeb
użytkowników
ułatwia
nieograniczony kontakt z
wiedzą, nauką ,literaturą,
nowymi mediami. Sprzyja
rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz kontaktom społecznym.
Biblioteki
polanowskie
włączyły się w obchody Tygodnia Bibliotek, przeprowadziły wiele ciekawych
form zajęć edukacyjnych i
kulturalnych skierowanych
do dzieci, młodzieży i dorosłych, nawiązujących do
tegorocznego hasła i Roku W Karsinie od 20 do 26
maja odbywał się plener
Tuwima.
rzeźbiarski pod hasłem
Bożena Wruszczak
"Ratujemy historię w Karsinie". Zjechali na niego
rzeźbiarze z całej Polski
(Cieszyn, Koniaków,
Tychy, Bieruń, Rybnik,
Zielona Góra, Świebodzin). Efektem ich pracy
są wspaniałe olbrzymie
rzeźby, które stworzą
artystyczny klimat wokół
ruin zabytkowego kościoła.

Polanów

Rekowo

Nacław

związany był z poznawaniem krajobrazu kulturowego. Na uwagę zwraca unikatowy zabytkowy cmentarz
słowiński w Klukach.
Aby podziwiać widok przymorskich jezior weszliśmy
na wieżę widokową skąd
zobaczyliśmy wydmy Słowińskiego Parku Narodowego – największej piaskownicy Europy.
Na koniec zwiedziliśmy
Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach, gdzie mogliśmy
wejść do chat i poczuć klimat dawnych czasów. Tu
zobaczyliśmy stare meble,
ubiory, naczynia i sprzęty

oraz narzędzia rolnicze.
Atrakcją dla zwiedzających
były hodowane w zagrodzie
owce i kozy.
Długą wycieczkę zakończyliśmy chwilą relaksu na
terenie ośrodka wypoczynkowego, posiłkiem oraz
pieczeniem kiełbasek przy
ognisku.
Uczestnicy wyprawy otrzymali pamiątkowe zaświadczenia potwierdzające udział
w warsztatach edukacyjnych
podpisane przez pracowników naukowych Akademii
Pomorskiej.
Emilia Pyżuk

wo" na czele z prezesem
Beatą Guła.
Organizator dziękuje sponsorom: Nadleśnictwu Manowo, Nadleśnictwu Bobolice,
Nadleśnictwu Gościno, Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych w Szczecinku,
Arturowi Tomczakowi, Bogusławowi Mąćko, Markowi Dykowi oraz wszystkim,
którzy się przyczynili do zaistnienia tej imprezy.

„Matematyczny Czar Par”

XI Bałtycki Festiwal Nauki

Wyróżnienie
za występ

Miejscowość w tych dniach
odwiedziło sporo osób podziwiających artystów przy
tworzeniu dzieł, a oni dzielili się swoją wiedzą umożliwiając chętnym spróbowa-

nia kunsztu rzeźbiarskiego.
Plener zakończył się wystawą, którą zaszczycił swoją
obecnością burmistrz Grzegorz Lipski, wiceburmistrz
Piotr Górniak, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz
Kalinowski, przewodniczący Rady Miasta Józef Wilk
oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo Adam Drop.
Organizatorem pleneru był
leśniczy Nadleśnictwa Bobolice a zarazem sołtys Karsiny - Krzysztof Dyk - nie
tylko pasjonat, ale również
artysta rzeźbiarz. Jego prace mogliśmy wielokrotnie
podziwiać w trakcie imprez
gminnych i powiatowych.
Działaniom patronuje Stowarzyszenie "Leśne Reko-

Polanów

Joanna Mazurek

Polanów

Uczniowie z polanowskiego gimnazjum w ramach
XI Bałtyckiego Festiwalu
Nauki wzięli udział w
warsztatach zorganizowanych przez Zakład BotaPod koniec kwietnia w ramach
rejonowych eliminacji Woje- niki i Ochrony Przyrody
wódzkich Prezentacji Amator- Akademii Pomorskiej w
skich Zespołów Teatralnych Słupsku. Działo się to 23
Teatr "Rekowin" przedstawił na maja.
scenie w "Domku Kata" (siedziba Teatru Propozycji "Dia- Wycieczka rozpoczęła się
log" w Koszalinie) spektakl pt. zwiedzaniem Muzeum Sło"Takie nasze rekowskie granie". wińskiego Parku NarodoZa prezentowaną sztukę otrzy- wego w Smołdzinie, gdzie
mał wyróżnienie. Komisja w można było podziwiać okakuluarach potwierdziła, że
zy modeli różnorodnych gasceny pantomimy zostały wytunków
zwierząt.
konane fenomenalnie oraz to,
Kolejnym
punktem na traiż chciała przyznać Oskarowi
sie
wycieczki
było przejście
Grabowskiemu nagrodę za
najlepszą grę aktorską. Nieste- ścieżką o nazwie „Światło
ty, regulamin Prezentacji takiej Latarni” w Czołpinie. Tu zonagrody nie przewidywał. Dla baczyliśmy rośliny charaktemłodych aktorów najważniej- rystyczne dla nadmorskiego
szy jednak był aplauz i podziw boru bażynowego.
publiczności. Młodzież udzie- Ciekawe drzewa sosnowe z
liła wywiadu dla Radia Kosza- wygiętymi od wiatru pniami
lin, który był emitowany 29
to tzw. „las czarownic”.
kwietnia. Po pełnych wrażeń
Ścieżka
biegnąca na szczyt
eliminacjach grupa udała się
wydmy
zaprowadziła
nas do
na poczęstunek sponsorowany
latarni.
Tu
w
ciekawy
spoprzez Stowarzyszenie "Leśne
Rekowo", które patronuje dzia- sób podjęto próby zmierzełaniom związanym z Teatrem nia obwodu u jej podstawy.
Kolejny punkt programu
"Rekowin".
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Tydzień bibliotek Plener rzeźbiarski „Ratujmy historię”

Miał on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji.
Tegoroczne Hasło Tygodnia
Bibliotek 2013 „Biblioteka
przestrzenią dla kreatywnych” pozwala w różnych
formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą
w naszych placówkach. We
współczesnym społeczeństwie sieciowym kreatywność staje się coraz więkwzięły udział w integracyjnym marszu ulicami naszego miasta. Zatrzymaliśmy
się na rynku miejskim, gdzie
najstarsze grupy przedszkolne zaśpiewały piosenki o
wiośnie, ziemi i przyrodzie.
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 zaś całą drogę skandowały hasła proekologiczne zachęcając mieszkańców
Polanowa do większej troski

www.polanow.pl

Karsina

Gmina Polanów

Polanów

W Przedszkolu Gminnym w Polanowie odbyło
się spotkanie w ramach
obchodów Święta Ziemi
„Zielony Marsz”. Corocznie spotkanie to organizowane jest wspólnie z
Nadleśnictwem Polanów.

Rozmaitości
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Bukowo

Żydowo

23 maja w Szkole Podstawowej w Polanowie
odbył się konkurs „Matematyczny Czar Par”.
Uczestniczyły w nim 24
pary uczniów klas IV i V
ze szkół podstawowych
w Bukowie, Lejkowie i
Polanowie.
Rywalizujące ze sobą pary
uczniów, przemieszczając
się od stolika do stolika rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:
matematyczna gra planszowa, zadanie z treścią, karty
matematyczne, prawda czy
fałsz – test wiedzy matematycznej, układanki tangramowe, krzyżówka z hasłem,
zabawy cyfrowe, domino
matematyczne, zapałczane
łamigłówki oraz układanka
przestrzenna Magic Cube.
Konkurs kształtował umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności a
także ukazywał konieczność
doboru odpowiedniej strategii działania. Matematyka
natomiast, przeniesiona na
grunt znanych i lubianych
przez wszystkich gier i zabaw stała się źródłem wspaniałej zabawy.

Ciekawe nagrody dla uczestników konkursu przekazali:
Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Polanowie,
Polanowskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
oraz Pani Marzena Ziemiańska. Bardzo smaczny,
słodki poczęstunek ufundowała pani Eugenia Kawalec.
Wszystkim, którzy włączyli
się w organizację konkursu
składamy serdeczne podziękowania.
Nauczyciele matematyki
w SP Polanów

Wyniki:
W kategorii klas IV zwycięzcami zostali:
I miejsce – Aleksandra Ziemiańska i Michalina Prendecka, SP Polanów
II miejsce – Grzegorz Królikowski i Mateusz Kowalkowski, SP Lejkowo
III miejsce – Filip Gryguła i Maciej Kruszyński, SP Polanów
W kategorii klas V zwycięzcami zostali:
I miejsce - Natalia Niezgoda i Ewa Kobylska, SP Bukowo
II miejsce – Wiktoria Dominik, Julia Domańska, SP Polanów
III miejsce – Jzabela Janisiak, Karolina Łopata, SP Lejkowo
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Szachy

XI Międzyszkolny
Turniej Szachowy

W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu rozegrany został kolejny – już XI
Międzyszkolny Turniej
Szachowy o Puchar Dyrektora ZEAO.
W turnieju udział wzięło 68
zawodników i zawodniczek
ze Szkół Podstawowych w
Polanowie, Lejkowie, i Rosnowie, Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie oraz
z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Polanowie. Zawodnicy rozegrali 7
rund systemem szwajcarskim, na rozegranie każdej
partii mieli 30 minut – po 15
minut dla zawodnika. Wszyscy zawodnicy grali razem,
jednak wyniki końcowe
były ogłaszane oddzielnie
dla każdej z czterech kategorii: szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, szkoły
podstawowe kl. IV-VI oraz
kl. I-III. Turniej otworzył
dyrektor SP w Polanowie
pan Sławomir Wruszczak.
Rywalizacja była zacięta, do
ostatniej rundy trwała walka
o pierwsze miejsce. Nie brakowało emocji, zwłaszcza
wśród najmłodszych uczestników. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju okazał się po raz czwarty Karol
Belka z klasy trzeciej Gimnazjum w Polanowie, który
po raz pierwszy wygrał ten
turniej będąc uczniem klasy

VI SP w Polanowie. Najlepszą zawodniczką została
Maria Lebioda – w łącznej
klasyfikacji zdobyła 5 miejsce. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali medale i
dyplomy, wręczane przez
Dyrektora ZEAO – pana
Dariusza
Kalinowskiego
oraz Dyrektora Banku Spółdzielczego w Polanowie
– pana Pawła Guta. Trzech
najlepszych
zawodników
turnieju oraz najmłodszy
uczestnik – Wiktor Kaszubowski, otrzymało statuetki
ufundowane przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.
Wszyscy uczestnicy zdobyli
też nagrody (sprzęt sportowy, gry, szachy, książki) lub
drobne upominki za udział
w turnieju.
Turniej
zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy
„ŻAK” w Polanowie, działający przy Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Polanowie. Puchary ufundował
dyrektor ZEAO w Polanowie – pan Dariusz Kalinowski. Sędziował pan Henryk
Węgrowski z Klubu Szachowego AKS Hetman Koszalin.
Patronat nad imprezą objął
Zespół Szkół Publicznych w
Polanowie, Gmina Polanów,
Bank Spółdzielczy w Sławnie, Zachdniopomorska Izba
Rolnicza oraz Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu.

Wyniki:
Szkoły ponad gimnazjalne:
1. Bartosz Jabłoński (2 LO)
2. Bartosz Wilk (2 LO)

Gimnazja (31 zawodnków):
3. Karol Belka (3b)
4. Grzegorz Mocarski (2c)
5. Konrad Bartczak (2e)

Szkoły podstawowe kl. 4-6 (22 zawodników):
1. Mikołaj Pokorski (SP Lejkowo)
2. Hubert Bartczak (SP Polanów)
3. Norbert Gorzeń (SP Lejkowo)

Szkoły podstawowe kl. 1-3 (13 zawodników):
1. Błażej Kaszubowski (SP Polanów)
2. Filip Jachimowski (SP Rosnowo)
3. Wiktor Kaszubowski (SP Polanów)
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Piłka nożna

Z podwórka na stadion
o puchar Tymbarku

22 maja w Szkole Podstawowej w Bukowie odbył
się XIII Turniej Piłki
Nożnej "Z podwórka na
stadion o puchar Tymbarku" . W tym roku szkolnym do rozgrywek zgłosiły
się z naszej gminy dwie
szkoły: SP Bukowo i SP
Żydowo .

Dziewczęta z klasy II i III
pokonały rywalki wynikiem
3:0 , natomiast chłopcy mieli trudniejsze zadanie, bo
dopiero w dogrywce udało
się im zwyciężyć przeciwników wynikiem 2:0. Tak więc
gminę Polanów na rozgrywkach powiatowych w Bobolicach będą reprezentowały
drużyny chłopców i dziewXIII Turniej Piłki Nożnej cząt ze Szkoły Podstawowej
wygrały drużyny chłop- w Bukowie. Grę wszystkich
ców i dziewcząt ze Szkoły uczestników turnieju obserPodstawowej w Bukowie. wowali i podziwiali rodzice

uczniów i mieszkańcy Bukowa, którzy przybyli na
szkolne boisko. Rówieśnicy
aktywnie dopingowali gości
i gospodarzy XIII Turnieju
Piłki Nożnej o puchar Tymbarku . Słodki poczęstunek
ufundowany przez Komitet
Rodzicielski SP Bukowo
wynagrodził wysiłek i trud
włożony przez wszystkich
uczestników rozgrywek. Dyrektor szkoły p.Regina Pooch wręczyła zawodnikom
drużyn pamiątkowe dyplo-

my i gratulowała sportowej
walki. Organizatorzy turnieju bardzo dziękują dyrekcji
i pracownikom ZEAO Polanów za profesjonalne przygotowanie szkolnego boiska
oraz panom wuefistom
p. Kamilowi Popowicz i p.
Piotrowi Idzi za sędziowanie i czuwanie nad prawidłową grą na boisku. Sportowa
gra obu drużyn dostarczyła
wszystkim emocjonujących
przeżyć i wrażeń.
Renata Ciubak-Obiała

Badminton

Mistrzostwa Polski Młodzików

W Suchedniowie odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików w
Badmintona. W zawodach
uczestniczyło 145 zawodniczek i zawodników z całego kraju. ZKB „Maced”
Polanów reprezentowali:
Agata Karolak, Hanna
Barańska i Nikodem Ratkowski.
Bardzo dobrze spisał się
Nikodem w grze podwójnej
w parze z Adrianem Jaśkowiakiem z UKS „Orkan”
Przeźmierowo zajęli piąte
miejsce. Niko w grupie z
partnerem osiągnęli wyniki:
w pierwszej rundzie wygrali
z parą Miłosz Kaim KS „Masovia” Płock - Adam Szolc
KS „Hubertus” Zalesie Górne koło Warszawy 21:10 i
21:19, w drugiej rundzie pokonali parę Rafał Kot - Piotr
Warzyszak UKS Ostrówek
21:11 i 21:11 w trzeciej rundzie fazy grupowej polegli z
parą Robert Cybulski - Kamil Gocan MKB „Lednik”
Miastko 21:17, 14:21 i 12:21,
zajmując w grupie drudie
miejsce z grupy wychodziły
do dalszych gier dwie pary.

Niko atakuje lotkę, po jego lewej stronie partner Adrian Jaśkowiak
UKS „Orkan” Przeźmierowo, a ich przeciwnikami są Robert Cybulski
(czerwony kołnierzyk) i Kamil Gocan kontratakuje zagranie Nikodema.
W grze o wejście do ćwierćfinału Niko z partnerem wygrali z parą Maciej Gomoła
- Michał Gomoła KS „Masovia” Płock 21:7 i 21:14. W
ćwierćfinale zmierzyli się z
bardzo mocną parą Bartłomiej Parysz „Unia” Bieruń
- Jędrzej Wachowski STB
„Energa” Lubliniec i przegrali 18:21, 21:17 i 14:21

zajmując tym samym bar- w Mistrzostwach Polski
dzo dobre piąte miejsce. Jak w dyscyplinie olimpijskiej
się później okazało to para nie zajął tak wysokiej piąParysz - Wachowski zosta- tej lokaty. Słabiej wypadły
li Mistrzami Polski. Biorąc nasze dziewczyny Hanna
pod uwagę fakt, że to był Barańska - Agata Karolak,
ich drugi turniej, gdzie za- które przegrały trzy gry w
grali razem to tym bardziej turnieju zajmując XIX miejnależą się Nikodemowi sło- sce.
wa uznania raz, a dwa nikt
jeszcze w historii Polanowa
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