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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Andrzej Ryłyk i Katarzyna Mażulis, starostowie Dożynek Gminnych w Polanowie, niosąc bochen chleba z tegorocznego ziarna, prowadzą korowód dożynkowy. Uroczystość zorganizowana nad zalewem w Polanowie była doskonała zabawą nie tylko dla rolników z całej gminy. Tydzień później mieli oni okazję uczestniczyć w Dożynkach
Powiatowych w Koszalinie.
O obu tych imprezach czytaj na str 4 i 5
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Wszystkim
Nauczycielom i Pracownikom Oświaty
z terenu gminy Polanów
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy

Szlakiem Góry Warblewskiej

wszelkiej pomyślności w wykonywanej pracy,
satysfakcji zawodowej
oraz
szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym

O nowej atrakcji turystycznej okolic Polanowa

Czytaj na stronie
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Józef Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Polanowie

Grzegorz Lipski
Burmistrz Polanowa
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Cetuń, Żydowo, Polanów

Będzie energia
ze słońca
Domy pomocy społecznej w
Cetuniu i Żydowie, a także
Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Polanowie
najdalej w marcu przyszłego roku wzbogacą się o
nową instalację fotowoltaiczną do produkcji energii
elektrycznej.
Oprócz nich instalacja systemów fotowoltaicznych zostanie zamontowana w pięciu
innych obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego (DPS w Nowych
Bielicach, Parsowie, Manowie, Mielnie i w Starostwie
Powiatowym w Koszalinie).
Łącznie zamontowane będą
634 panele o mocy prawie
148 kW. To pozwoli każdej z
placówek na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów i
zaoszczędzenie średnio 80
tys. zł. w skali roku. Wpłynie też na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,
a jednocześnie zwiększenie
udziału energii odnawialnej w
produkcji energii elektrycznej.
Porozumienie w tej sprawie
podpisali w Starostwie Powiatowym w Koszalinie wicemarszałek województwa
Andrzej Jakubowski, starosta
koszaliński Roman Szewczyk
oraz wicestarosta Andrzej Leśniewicz. Koszt przedsięwzięcia wynosi 1,6 mln zł. Zgodnie z treścią umowy, 75% tej
kwoty, tj. 1,2 mln pochodzić
będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
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Trzeźwi na Świętą Górę

(Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią).
Pozostałe 15% (240. 663 zł)
przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaś 10% (160. 442 zł)
stanowić będzie wkład własny powiatu koszalińskiego.
- Stawiamy na innowacyjność, nowoczesność, nowe
technologie, a przy okazji
na ekonomię – podsumował
wicemarszałek Andrzej Jakubowski po parafowaniu
porozumienia. – Cieszy też
możliwość takiego montażu
finansowego, w którym udział
beneficjenta nie przekracza
10%, dzięki połączeniu środków z RPO i WFOŚiGW. W
nowym rozdaniu będziemy
kontynuować ten kierunek
działania z naciskiem właśnie
na innowację i ochronę środowiska – dodał marszałek.
Także starosta koszaliński nie
krył zadowolenia podpisując
umowę w sprawie finansowania budowy instalacji fotowoltaicznych w powiecie:
Darłowa, Słupska i Bytowa. Romanem Śledziem na
–Testujemy już taki system W ostatnią niedzielę sierpnia, już po raz 14. ulicami
w naszym Ośrodku Edukacji Polanowa przeszła Regionalna Pielgrzymka w Intencji
- Udziałem w pielgrzymce Świętą Górę Polanowską.
Ekologicznej w Sarbinowie Trzeźwości Narodu. Zorganizowało ją Stowarzyszenie
podkreśliliśmy wagę prze- Pielgrzymkę przyjęli gospoi wiemy jak działa. W ponad Klub Abstynenta Feniks oraz Wspólnota Parafialna z
ciwdziałania nałogom i darze Góry Polanowskiej
50% zaspokoimy zapotrze- Polanowa.
franciszkanie.
wsparcia osób, które trwają – ojcowie
bowanie na energię w naPiękne
kazanie
skierowane
w trzeźwości - mówi Dariusz
szych placówkach. Termin
do
pielgrzymów
wygłosił
bijest wprawdzie krótki, ale ta Uczestnikami pielgrzymki tycy trzeźwego stylu życia, Kalinowski, jeden ze współskup
Edward
Dajczak.
Mszę
inwestycja nie wymaga po- były osoby uzależnione z władze samorządowe i za- organizatorów Pielgrzymki.
zwolenia na budowę, więc nie Klubów Abstynenta z miast proszeni goście, łącznie oko- Uczestnicy pielgrzymki wy- uświetniła muzyka Orkiestry
i gmin sąsiednich oraz miej- ło 450 osób z Polanowa oraz ruszyli z kościoła parafial- Dętej im. Ziemi Sławieńpowinno być problemów.
Tekst i fot. - J. Banasiak

scowości
odleglejszych, między innymi z: Koszalina,
członkowie rodzin, sympa- Bobolic, Miastka, Sławna,

Polanów

skiej. Po mszy trzeźwi alkoholicy podzielili się swymi
świadectwami w przezwyciężeniu nałogu. Pielgrzymi zostali poczęstowani
grochówką, którą podawali
nasi polanowscy strażacy, a
pracownice MGOPS w Polanowie częstowały kawą,
herbatą i ciastem.
Zainteresowani mogli skorzystać z udziału w otwartym
mityngu AA, który odbył się
w kaplicy.
Za pomoc w organizacji
pielgrzymki Klub Abstynenta „Feniks” składa gorące
podziękowanie pełnomocnikowi Burmistrza ds. PiRPA
p. Henrykowi Zabrockiemu,
władzom samorządowym,
Radzie Parafialnej na czele
z Dariuszem Kalinowskim,
pracownikom
MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej obsługującym
pielgrzymów, którzy przygotowali i podawali ciasta oraz
napoje, strażakom za obsługę i podawanie pysznej grochówki ugotowanej przez p.
Zbigniewa Kuc, Zakładowi
Usług Komunalnych, Polaw przekonaniu o głębokim nowskiemu Ośrodkowi Kulsensie zmagania z własnym tury i Sportu, Domom Polosem, pokonywania barier mocy Społecznej w Żydowie
i odnajdywaniu drugiego i Cetuniu za upieczenie ciast,
człowieka. Ogółem w spo- p. Jarosławowi Biedulskietkaniu uczestniczyło ponad mu za oprawę muzyczną.
30 osób.
nego w Polanowie i przeszli
z księdzem proboszczem

Narodowe Czytanie 2014 – akcja Prezydenta RP
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich
dzieł literackich. Czytanie
zostało nazwane „narodowym” , aby podkreślić jego
powszechny i egalitarny
charakter.
Podstawowym
celem przedsięwzięcia jest
popularyzacja czytelnictwa,
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej tożsamości. Dwa
lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W
ubiegłym roku w całej Polsce czytano dzieła Fredry. W
tym roku Prezydent zaprosił
do wspólnego czytania Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Biblioteka włączając się w
tę akcję 5 września 2014 do
Narodowego Czytania fragmentów „Potopu” zaprosiła
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej Józefa Wilka oraz
działający przy bibliotece

„Teatr przy Stoliku” pod kie- się również Mały Festiwal integracja tych osób ze sporownictwem Jerzego Żela- Ty i Ja, który jest imprezą łeczeństwem lokalnym. Podznego. Każdy z uczestników towarzyszącą Europejskie- czas Małego Festiwalu Ty i
spotkania mógł uzyskać pa- mu Festiwalowi Filmowe- Ja wyświetlono trzy filmy o
miątkowy stempel pieczęci mu Integracja Ty i Ja. Festi- problemie niepełnosprawzwiązanej z tegoroczną od- wal jest poświęcony życiu i ności: „Mika”, „Portret z
słoną Narodowego Czyta- problemom osób niepełno- pamięci”, „Lucy”. Przesłania. Tego samego dnia odbył sprawnych. Jego celem jest nie tych filmów zawiera się

Jolanta Skowrońska
Fot. BPMiG
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Szkolenia w Gminie Polanów
dobiegają końca

Na terenie Gminy Polanów
trwają szkolenia komputerowe
dla uczestników Projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów”.
W szkoleniu uczestniczy ogółem
240 osób – po jednym przedstawicielu z każdego gospodarstwa
domowego biorącego udział w
projekcie. Szkolenie z zakresu
podstawowej obsługi komputera
oraz zasad korzystania z zasobów
Internetu prowadzi Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej
z Koszalina. Zajęcia prowadzone
są w formie wykładów i ćwiczeń
przy komputerach w szkolnych
pracowniach
komputerowych.
Wstępem do szkolenia są testy

sprawdzające wiedzę uczestników.
W ocenie instruktorów Grupy
uczęszczające były bardzo zaangażowane w każdy dzień szkolenia.
Aktywnie uczestniczyły podczas
zajęć. Wśród kursantów znajdują
się także osoby niepełnosprawne,
dla których udział w szkoleniu
to nie tylko możliwość zdobycia
konkretnej wiedzy, ale również
okazja do nawiązania nowych
kontaktów i pokonania barier.
Do tej pory 12 grup ukończyło
kurs w pełnymi składzie. Każdy
uczestnik otrzymał Certyfikat,
który jest podstawą do przekazania przez Gminę Polanów w bezpłatne użyczenie wysokiej klasy

sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz drukarki.
Przewidujemy, że w od 3 do 4
tygodni każdy uczestnik, który
zakończył kurs otrzyma sprzęt
komputerowy. Dostawy pod
wyznaczone adresy dokona firma
ZETO z Koszalina - mówi Piotr
Górniak zastępca burmistrza Polanowa.
Informacji o działaniach projektowych udziela Biuro Projektu – Urząd Miejski w Polanowie
ul. Wolności 4, 76-010 Polanów,
tel. 519 838 105 lub (09) 348 07
60.
Zapraszamy również do śledzenia naszej strony internetowej
www.internet.szansa.polanow.pl.

Symboliczną wstęgę wspólnie przecieli: Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i Roman Szewczyk, starosta koszaliński
Po kilku miesiącach intensywnych prac, oficjalnie przecięto
symboliczną wstęgę w Krytnie
na nowy wyremontowanym
odcinku Nadbór – Krytno. Tym
samym zakończył się II etap

Gmina Polanów
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zakończenia całej inwestycji
pozostało jeszcze odcinek 1,5
km do granicy z gmina Sianów.
Jako III etap remontu zostanie
wykonany w 2015 roku.

szalińskie przystąpiło do realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla
nieruchomości
położonych
w powiecie koszalińskim, w
gminie Polanów, w obrębach
ewidencyjnych: Buszyno, Krąg,
Kościernica, Sowinko, Powidz,
Rekowo, Garbno, Krytno, Karsinka, i Jacinki.
Właśnie zawarto umowę z Za-

kładem Usług Geodezyjnych
i Kartograficznych „Pryzmat”
z Warszawy, które wykona
wszystkie potrzebne pomiary i
obliczenia.
Więcej na ten temat na stronie
internetowej www.powiat.koszalin.pl i na tablicy ogłoszeń
UMiG Polanów.
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remontu drogi Nadbór - Sianów. Wspólna inwestycja powiatu koszalińskiego, gminy
Polanów oraz gminy Sianów
na długości 7,5 km kosztowała
prawie 6 milionów złotych. Do

Geodeci uaktualnią ewidencję

W najbliższych tygodniach
na posesjach i gruntach
mieszkańców gminy Polanów
mogą pojawić się geodeci.
Będą mieli tam prawo wstępu
na podstawie art. 13 i 14 Prawa
geodezyjnego i kartograficznego, a właściciele obiektów będą
mieli obowiązek umożliwiania
im wykonywania prac.
Dlaczego? Bo Starostwo Ko-
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Już można jeździć drogą
Krytno - Nadbór
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Nasze rozmowy

Szlakiem Góry Warblewskiej Bo stąd

jestem...

Obchodzili g

Rozmowa ze
Sławomirem
Cichoniem,
Dyrektorem Regionalnym Lasów
Państwowych w
Szczecinku.

Ponad trzysta dzieci z
powiatu koszalińskiego i
sławieńskiego, burmistrzowie
Polanowa i Bobolic, dyrektorzy i nadleśniczy Lasów
Państwowych wzięli udział w
otwarciu nowej atrakcji turystycznej okolic Polanowa.

Warblewskiej” jedną z 25 ście- wypoczynek na łonie natury
żek rekreacyjno - biegowych oraz podnosi atrakcyjność turyzbudowanych z okazji 25-lecia styczną gminy Polanów - mówi
wolnej Polski, na terenie całego Grzegorz Lipski, burmistrz Pokraju. Na inaugurację jej istnie- lanowa. - Gratuluję jej realizacji
nia, rozegrano tu zawody biego- Panu Sławomirowi Cichoniowi,
we dla zawodników w każdym Dyrektorowi RDLP oraz Panu
wieku (od przedszkolaka do Jackowi Todysowi, Nadleśniseniora).
czemu Nadleśnictwa Polanów
Na stokach Góry Warblewskiej, - To kolejna bardzo cenna inicja- - dodaje Burmistrz.
oficjalnie otwarto „Szlak Góry tywa, która promuje aktywny

Uwaga! Ważne!

Październik miesiącem walki
z rakiem piersi. Czy zgłosiłaś
się już na badanie?
Regularna mammografia umożliwia wykrycie
w piersi zmiany wielkości ziarna pieprzu (3 mm)

Systematyczne samobadanie piersi, bez wykonywania mammografii,
pozwala na wykrycie guza wielkości maej wiśni (12 mm)

25 mm guz (odpowiadający wielkością małej truskawce)
wykrywa się u kobiety, która od czasu do czasu bada
swoje piersi, ale nie wykonuje mammografii.

Około 4 cm guz może być wykryty u kobiety, która ani
sama nie bada sobie piersi, ani nie wykonuje mammografii.
Mimo, iż mammografia to
najskuteczniejsza
metoda
profilaktyki raka Piersi, nadal
mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – jednego
z Narodowych Programów
Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Zachęcamy do profilaktyki
związanej z rakiem piersi,
gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród
Polek.

jąc wczesne wykrycie zmian
nowotworowych, pozwala na
ich niemal 100% wyleczenie.
Zachęcamy do aktywnego
włączenia się w propagowanie wspomnianego Programu
w swoim najbliższym otoczeniu!
Mammografię można będzie
wykonać:
Koszalin – 9 października
przy Galerii EMKA, ul. Jana
Pawła II 30
Polanów – 15 października
przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Magazynowa 12

Kogo dotyczą badania w ra- Nie dostała Pani imiennego
zaproszenia na badanie?
mach Programu?
Programem objęte są kobiety Nie szkodzi, jeśli jest Pani
w wieku 50-69 lat, ponieważ w wieku pomiędzy 50 a 69
jest to grupa szczególnie nara- rokiem życia (roczniki 1945
żona na zachorowanie na raka – 1964) i w ciągu dwóch lat
piersi. Na badania nie potrzeb- nie miała Pani wykonywanej
przysługuje
ne jest skierowanie lekarskie. mammografii,
Badanie jest bezpłatne, refun- Pani bezpłatne badanie. Zadowane przez Narodowy Fun- chęcamy do rejestracji!
Aby nie musiały panie czekać
dusz Zdrowia.
w kolejce przy mammobusie,
Jak się zarejestrować?
Niektóre kobiety nie zdają so- rekomendujemy wcześniejszą
bie sprawy z tego, jak istotna rejestrację pod nr tel. 58 666
jest regularna kontrola i pro- 2444. Call Center czynne jest
filaktyka, która umożliwia- 7 dni w tygodniu. Informacje

o badaniach dostępne również
na stronie internetowej www.
mammo.pl
UWAGA: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany
jest do kobiet zdrowych, które
nie chorowały wcześniej na
raka piersi. Poprzez objęcie
swoim zasięgiem jak największej liczby kobiet w populacji
50 – 69 lat, czyli najbardziej
narażonej na zachorowanie
na raka piersi, ma na celu
zwiększenie odsetka nowotworów piersi wykrywanych
w najwcześniejszym stadium
zaawansowania klinicznego.
Otrzymywany wynik badania
skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez dwóch
lekarzy specjalistów zdjęcia
rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – czy wynik jest
zmianowy bądź bezzmianowy.
Nie jest on w formie pełnego
opisu diagnostycznego tak,
jak przy tradycyjnym badaniu.
W razie konieczności dalszej
diagnostyki, list zawiera wytyczne względem sposobu postępowania.

- Lasy Państwowe coraz częściej budują infrastrukturę
turystyczną i rekreacyjną....
- Nie ma co się dziwić, przecież to w lesie są najlepsze
warunki do wypoczynku. Las
ma tyle walorów, że mógłbym je godzinami wymieniać.
Lasy Państwowe, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom miłośników spędzania wolnego
czasu na łonie natury od dawna wytyczają piesze, rowerowe, konne szlaki turystyczne, urządzają ścieżki zdrowia
oraz budują parkingi leśne
i miejsca postoju pojazdów.
Obecnie realizujemy projekt
„Wolność jest w naturze”, a
w jego ramach program „25
tras biegowych w lasach państwowych na 25-lecie wolnej
Polski”. Te 25 tras powstaje
w całej Polsce. W poniedziałek jedną z nich otworzyliśmy
w Polanowie. Jest jedyną na
terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Szczecinku.
- Dlaczego właśnie w Polanowie?
- Przepiękne okolice Góry
Warblewskiej to wymarzone
tereny do biegania i uprawiania różnych sportów. Dobrze
je poznałem, bo jestem stąd.
Tu zaraz po studiach zaczynałem pracę w Lasach Państwowych. Bliskość miasta, dobry
dojazd z parkingami, do tego
trasa biegowa i mamy całkiem
fajny kompleks turystycznowypoczynkowy. Polanowska
trasa „Szlakiem Góry Warblewskiej” to ośmiokilometrowa pętla przebiegająca w
zasięgu obszaru Natura 2000
Dolina Grabowej i Obszaru Krajobrazu Chronionego
„Okolice Polanowa”. Zaczyna
się od miejsca postoju pojazdów przy trasie Polanów –
Miastko, biegnie obok jeziora
Modrego, pomnika przyrody „Dąb Wrangla” i stadionu
miejskiego. Na trasie są też
urządzenia do rekreacji, tablice edukacyjne opisujące
zwierzęta, drzewa i atrakcje
przyrodnicze występujące na
terenie Nadleśnictwa Polanów.
- Warto tu przyjechać?
- Oczywiście. Wierzę, że już za
nie długo teren ten będzie miejscem masowego wypoczynku
nie tylko mieszkańców Polanowa. Już dzisiaj zapraszam
wszystkich do korzystania z
leśnych tras i ścieżek zdrowia.
Rozmawiał: Mieczysław Siwiec

20 września br. przy amfiteatrze w Koszalinie odbyły się Dożynki Powiatowe.
Organizatorem tegorocznego Święta Plonów było
Starostwo Powiatowe w
Koszalinie.
Przy pięknej pogodzie
mieszkańcy powiatu koszalińskiego
dziękowali
rolnikom za ich całoroczną
pracę.
Uroczystości rozpoczęły się
w katedrze koszalińskiej
dziękczynną mszą świętą,
którą odprawił ks. biskup
Krzysztof Zadarko. Podczas
nabożeństwa pobłogosławił
wieńce i chleby dożynkowe.
Po mszy, barwny korowód
prowadzony przez starostów
dożynek przemaszerował
pod amfiteatr koszaliński.
Według obyczaju starostowie dożynek przekazali na
ręce gospodarzy miasta dwa
bochny chleba, którymi podzielono się z uczestnikami
imprezy.
Nieodłącznym elementem
każdych dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko
promocyjne. W obu konkursach reprezentantami naszej
gminy były sołectwa Jacinki
i Bukowo. Ku wielkiej radości nasza gmina stanęła na
podium zdobywając II m-ce
za wieniec oraz I m-ce za
stoisko, które również wygrało nagrodę specjalną w
kat. stoisko ekologiczne.

Mieszkańcom naszej gminy
przydzielono również nagrody indywidualne w konkursie kulinarnym. Komisja
doceniła walory smakowe
chleba na wiejskim zakwasie upieczonym przez panią Elżbietę Zarychtę oraz
pierogów ze szczupakiem i
kapustą, które przygotowała pani Ewa Pęczak. Doceniono także pracę i dobroć
serca państwa Iwony i Jana
Kłudkowskich, którzy prowadzą zawodową rodzinę
zastępczą, przyznając im
Najwyższe
Odznaczenie
Województwa Zachodniopomorskiego „Srebrny Gryf”.
Jak co roku uhonorowano
aktywność społeczną i gospodarczą kobiet tytułem
„Kobieta Aktywna Powiatu
Koszalińskiego”. Tytuł ten
przypadł pani Bożenie Kadukowskiej, kierowniczce
zespołu ludowego „Olszyna”
z Żydowa.
Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy.
Wieczorem scenę opanował
zespół Bayer Full, który zabawiał publiczność swoimi
największymi hitami. Licznie zebrana widownia potwierdziła, iż Święto Plonów
jest ważnym wydarzeniem w
życiu społeczności lokalnej.
Serdeczna rodzinna atmosfera sprawiła, że dożynkowa
zabawa trwała do późnych
godzin nocnych.

Jedziemy do Gedern!

W dniach 29.09.2014-5.10.2014
odbędzie się kolejna odsłona
wymiany uczniowskiej pomiędzy Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie a Gesamtschule w Gedern.

Tym razem grupa 32 uczniów i
czworo nauczycieli wybiera się
z rewizytą do Niemiec. Czeka
ich tygodniowa przygoda z językiem niemieckim i atrakcyjny
program zwiedzania - między
innymi zobaczą Frankfurt nad
Menem. Poza tym zamieszkają u rodzin niemieckich i będą
mogli zobaczyć, jak wygląda
nauka w szkole niemieckiej.
M.Parszczyńska
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gminne i powiatowe Święto Plonów

Gospodarzem tegorocznych
Dożynek Gminnych, które
odbyły się 6 września był Polanów. Dożynkowe świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą
świętą w kościele pw. WNMP
w Polanowie, podczas której
podziękowano rolnikom za
tegoroczne zbiory i za ich trud
pracy na roli. Tuż po mszy,
barwny korowód składający się z zespołów ludowych,
sołectw niosących wieńce dożynkowe, władz gminy oraz
zaproszonych gości udał się
na plac dożynkowy, nad polanowskim zalewem. Wśród
zaproszonych gości dostrzec
można było wiceministra środowiska dr Stanisława Gawłowskiego, W-ce Marszałka
Woj. Zachodniopomorskiego
Andrzeja Jakubowskiego Starostę Powiatu Koszalińskiego
Romana Szewczyka , Przewodniczącego Rady Powiatu
Koszalińskiego Dariusza Kalinowskiego. Na scenie został odtworzony ceremoniał
żniwny w wykonaniu Agencji
Artystycznej „SCENA JUNO”
z Lublina. Sołectwa złożyły
wieńce dożynkowe a Starostowie Dożynek tradycyjnie
przekazali chleb na ręce Burmistrza Polanowa Grzegorza
Lipskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli pani
Katarzyna Mażulis z Warblewa i pan Andrzej Ryłyk z Sowinka. Burmistrz podziękował rolnikom za ciężką pracę,
za całoroczny trud i wysiłek a
następnie podzielił się chlebem z sołtysami gminy Polanów i wszystkimi uczestnikami uroczystości. Ceremoniał
zakończył się polonezem
wokół placu. Później, wśród
ludowych przyśpiewek, anegdot i przysłów o żęciu zboża
i rolnikach rozpoczęto biesiadę. Podczas żniw dochodzi
do wielu wypadków, dlatego
w trakcie imprezy przeprowadzono pokaz udzielania
pierwszej pomocy przygotowany przez OSP w Polanowie. Odbył się również kon-

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa przyjmuje chleb z rąk starostów dożynek

Nieodłącznym elementem
dożynek są konkursy

Dożynkowe konkursy

Na najokazalej przygotowane stoisko.
Podczas imprezy sołectwa
Na najpiękniejszy
Bukowo, Jacinki, Krąg, Nawieniec dożynkowy.
cław, Świerczyna i Żydowo
Misternie wykonane koro- promowały walory swojego
ny przygotowało 8 sołectw regionu. Na zaaranżowa(Bukowo, Cetuń, Gołogóra, nych stoiskach zaprezentoJacinki, Nacław, Rzeczyca wały rękodzieło artystyczWielka, Świerczyna, Żydo- ne, stare narzędzia rolnicze,
wo) i 7 świetlic wiejskich płody rolne, wypieki, dania
(Bożenice,
Chocimino, kuchni wiejskiej.
Garbno, Gołogóra, Jacinki,
Kościernica, Sowinko).
Najokazalej przygotowane
stoiska:
Najpiękniejsze wieńce do- I m-ce – Sołectwo Jacinki
żynkowe:
II m-ce Sołectwo Żydowo
I m-ce – Sołectwo Jacinki
III m-ce – Sołectwo Bukowo
II m-ce – Sołectwo Bukowo
Pozostałe sołectwa otrzymaIII m-ce – Sołectwo Żydowo ły wyróżnienia. Stoisko z JaPozostałym sołectwom i cinek reprezentowało gminę
świetlicom przyznano wy- Polanów na Dożynkach Poróżnienia.
Nagrodzone wiatowych w Koszalinie.
wieńce reprezentowały naszą gminę podczas Dożynek Konkurs kulinarny.
Powiatowych w Koszalinie. W trakcie dożynek odbył
kurs zorganizowany przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie, która dla zwycięzców
przygotowała cenne nagrody.
Uroczystego wręczenia nagród dokonała pani dyrektor
Elżbieta Kopczyńska.
Dożynki to także czas tańców
i śpiewów. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe
z naszej gminy: „Olszyna” z
Żydowa, „Córy Gołogóry” i
„Ramole” z DPS w Cetuniu.
Gwiazdami części artystycznej byli – cygański zespół
„Don Vasyl” oraz zespół disco
polo „Fanatic”.
Dożynki Gminne zakończyły

się zabawą taneczną, do której przygrywali Sylwia&Wiesław. Tegoroczne Dożynki
Gminne realizowane były
pod hasłem „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych
oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa
kulturowego”.
Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków UE w
ramach działania Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata
2007-2013 za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego.

W kat. 7 – 12 lat
I m-ce – Milena Galus z Jacinek
II m-ce – Nela Czarkowska
z Jacinek
III m-ce - Paulina Walencik
z Jacinek
W kat. 13 – 18 lat
I m-ce – Karina Byrzykowska z Polanowa
II m-ce – Marta Chrobocińska z Nacławia i Agata Ułasiuk z Dadzewa
W kat. pow. 18 lat
I m-ce – Agnieszka Byrzykowska z Polanowa
Konkurs fotograficzny
Pokaz mody
Od wielu lat podczas do- W trakcie imprezy wręczo- II m-ce – Wojciech Domażynek odbywa się wielce no nagrody za udział w kon- gała z Kielc
widowiskowy dożynkowy kursie fotograficznym pn. III m-ce – Roman Margielewski z Krągu
pokaz mody. Reprezentan- „Moja wieś”:

się konkurs kulinarny pn.
„Przysmak Wiejski”. Komisja oceniająca przyznała następujące miejsca.
I m-ce w kat. danie mięsne –
Bożena Glinka ze Świerczyny za „Galantynę z kurcząt”
I m-ce w kat. danie mączne
– Katarzyna Polechońska z
Żydowa za „Gołąbki jarskie”
I m-ce w kat. danie rybne
– Ewa Pęczak z Jacinek za
„Sandacza a’la krokiet

ci sołectw Bukowo, Jacinki, Nacław i Świerczyna
oraz świetlicy w Sowinku
przywdziali stroje skrojone
z różnorakich materiałów:
liści, trawy, szyszek i wszelkiej innej roślinności, a także folii, sznurka, papieru itp.
Wyniki tego konkursu przedstawiają się następująco:
I m-ce – Sołectwo Jacinki i
Sołectwo Nacław
III m-ce – Sołectwo Bukowo

W konkursie „Aktywna
wieś” przyznano równorzędne nagrody sołectwom
Jacinki i Nacław.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd Miejski w
Polanowie, Parafia Polanów.
Organizatorzy pragną podziękować za zaangażowanie i pomoc:
Sołtysom i instruktorom
świetlic wiejskich, Bankowi
Spółdzielczemu w Sławnie
Oddział w Polanowie, Policji i Straży Miejskiej w Polanowie, OSP w Polanowie,
Domom Pomocy Społecznej w Cetuniu i Żydowie,
Zespołom : „Wrzosy”, „ Olszyna”, „Córy Gołogóry” i „
Ramole
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Wieści z przedszkola gminnego

Eksperymenty przyrodnicze z leśnikami

Rekord Guinnessa ustanowiony

Dzieci 5 i 6-letnie z Przedszkola Gminnego w Polanowie, należące do kółka
przyrodniczego wzięły
udział w warsztatach
naukowych zorganizowanych przez Nadleśnictwo
Polanów w ramach VI Dni
Różnorodności Biologicznej w LKP Lasy Środkowopomorskie.

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program
profilaktyki higieny jamy
ustnej realizowany w ponad
5 tys. przedszkoli od roku
2011. Do tej pory objął swoim zasięgiem blisko 1,5 mln
dzieci w wieku 3-6 lat.
Nasze przedszkole w roku
szkolnym 2014/2015 uczestniczyło w IV edycji tegoż programu. Najmłodsi z Polanowa
wzięli udział w ustanowieniu
Rekordu Guinnesa w największej liczbie dzieci szczotkujących jednocześnie zęby w różnych miejscach w Polsce.
Aby zadanie było możliwe do
wykonania należało wcześniej
przygotować
odpowiednie
miejsce. Przygotowaliśmy zatem większą część korytarza
i aulę, gdzie postawione były
stoliki, na których czekały pasty do zębów, kubki na wodę i
miski służące do płukania ząb-

Podczas wspólnego spaceru ścieżką edukacyjną przy
rzece Pustynce dzieci w
towarzystwie naukowców

- Barbary Kudławiec, Tomasza Wanica i Grzegorza
Piątka odkrywały bogactwo
natury. Pani Basia przekazała dzieciom wiedzę na temat grzybów, nie tylko tych
jadalnych, ale również niejadalnych. Dzieci pod czujnym okiem p. Basi szukały
grzybów, by następnie omawiać ich budowę i uczyć się
nazwy. Pan Tomek pokazał
dzieciom jak w lesie bada
się i ogląda warstwy gleby. Pan Grzegorz natomiast
zabrał dzieci w świat roślin

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

naczyniowych. Po trudach
leśnej wędrówki na dzieci
czekał słodki poczęstunek
oraz prezent - niespodzianka ufundowany przez Nadleśnictwo Polanów.
Przedszkolaki wraz z opiekunem serdecznie dziękują
pracownikom Nadleśnictwa
za zaproszenie. Wycieczka
do lasu dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i z pewnością na długo pozostanie
w ich pamięci.
Małgorzata Grulkowska

Znów muzycy
z Filharmonii
zawitali do
przedszkola
Muzyczne
improwizacje
były tematem pierwszego
w nowym roku szkolnym
koncertu filharmonicznego
pt. „Zwariowane wakacje”.
Dzieci z Przedszkola Gminnego w Polanowie wysłuchały utworów znanych melodii i piosenek dziecięcych,
ale trochę zmienionych
– improwizowanych. Improwizacja w muzyce zależy
od temperamentu muzyka,
nastroju na koncercie lub
pogody.
W dniu koncertu była piękna,
słoneczna pogoda – ciepło
jak latem, w wakacje.
Wypoczęta i roześmiana
publiczność zebrana w auli
przedszkola oczekiwała na
pierwszy koncert po wakacyjnej przerwie. Muzycy z
Filharmonii Koszalińskiej
przyjechali w radosnym nastroju. Przywieźli ze sobą
instrumenty dęte: trąbkę, puzon i saksofon. Znane melodie improwizowali w rytmie
jazzu i twista. Do improwizacji zaprosili publiczność.
Sześcioro dzieci grało na
instrumentach perkusyjnych,
pozostała publiczność korzystała z własnych instrumentów: dłoni i głosu. Było
jak w refrenie piosenki „Bałkanica” – głośno i radośnie.
Małgorzata Popielarz

ków. Dzieci w naszej placówce
do tego wydarzenia były dobrze przygotowane. Wcześniej,
słuchały bajek i poznały bohaterów Akademii Aquafresh –
Pastusi, poznawały zasady prawidłowej higieny jamy ustnej,
wykonywały prace plastyczne,
uczyły się na zajęciach piosenki. Dlatego z wielką niecierpliwością czekały ze szczoteczkami w dłoniach na znak, by
zacząć szczotkowanie zębów.
Wreszcie nadeszła chwila, by
przystąpić do ustanowienia Rekordu Guinnessa w największej
liczbie dzieci myjących ząbki
w tym samym czasie. Zanim do
tego doszło wszystkie przedszkolaki, przy akompaniamencie gitary zaśpiewali piosenkę
zespołu Fasolki „Szczotka,
pasta, kubek…”. I wreszcie
zaczęło się wielkie odliczanie od 10 w dół, a na słowo „start”
dokładnie o godz.12.00 w połu-

dnie dzieci myły zęby przez 2
minuty. Uczestnikom wydarzenia towarzyszyły niesamowite
emocje- trudne do opisania,
które miały miejsce 30 września 2014r. Całe wydarzenie filmował pan Olek Andrzejewski.
W polanowskim przedszkolu,
w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło 115 dzieci.
Natomiast w całej Polsce rekord ustanowiło 313.328 dzieci
szczotkujących jednocześnie
zęby.
Za udział w biciu Rekordu Guinnessa dzieci z rąk pani dyrektor otrzymały pamiątkowe
certyfikaty, które będą również
przypominać małym uczestnikom wydarzenia o regularnym
myciu ząbków. Serdecznie
dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu swoich
pociech do przedsięwzięcia.
Elżbieta Sekuła
i Anna Cysewska

Bukowo

Udany plener malarski

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie po
raz kolejny uczestniczyli w
Plenerze Malarskim ,,Barwy
jesieni" zorganizowanym
przez Nadleśnictwo Polanów
w ramach ,,Szóstych dni różnorodności biologicznej".
W plenerze uczestniczyły
uczennice z klasy V i VI, tj.
Oliwia Fałkowska, Paulina
Piątkowska i Sandra Kęska oraz

uczeń z klasy III, tj Oskar Wietrzychowski. Uczestnicy pleneru mieli możliwość rozwijania
swojej wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych oraz
popularyzowali walory lokalnej
przyrody. Mimo nienajlepszej
aury pogodowej imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych.
Dzieci i młodzież z pełną pasją
i radością tworzyła wspaniałe
dzieła artystyczne, które były
przepiękne i niepowtarzalne.

Na podkreślenie zasługuje fakt,
że uczennica naszej szkoły, tj.
Paulina Piątkowska zdobyła II
miejsce w kategorii klas IV-VI
i otrzymała pełną torbę wspaniałych nagród plastycznych
ufundowaną przez Nadleśnictwo Polanów.
Serdecznie gratujemy i zachęcamy innych uczniów do
uczestnictwa w następnym plenerze za rok, bo na pewno warto.
Renata Ciubak-Obiała

Rozmaitości
7
Gmina Polanów
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Nowy rok szkolny - w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie
nowe wyzwania
Już po raz czwarty ucznioPolanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2014
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W całym kraju rozpoczął
się nowy rok szkolny
2014/2015.

liceum o profilu mundurowym. Uczęszcza do niej 22
uczniów - kadetów. Będą
oni mieć zajęcia z samoW Zespole Szkół Publicz- obrony, strzelania, musztry
nych w Polanowie podjęło oraz dodatkowe godziny
naukę blisko 330 uczniów w wychowania fizycznego.
14 oddziałach (12 klas gim- Klasa nie jest typowo wojnazjalnych i 2 klasy liceum). skową, a mundurową, dlaNowością w bieżącym roku tego też szkoła będzie
szkolnym jest podział klas współpracować nie tylko z
Gimnazjum na profile: klasa Centrum Wyszkolenia Sił
matematyczno - badawcza, Powietrznych w Koszalinie,
humanistyczna, sportowa i ale także z Policją oraz Straogólna.
żą Pożarną.
Oprócz tego powołano klasę

wie Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie organizują wybory do Samorządu
Uczniowskiego we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, biorąc
udział w akcji „Samorządy
mają głos”. Celem akcji
jest organizacja i przeprowadzenie demokratycznych
wyborów do władz SU.
Dzięki temu, że bierzemy
udział w tej akcji mamy
możliwość otrzymania materiałów
merytorycznych
oraz zalogowania się na specjalnej platformie internetowej www.wybory.ceo.org.pl.
Na platformie tej zamieszczamy relacje z wyborów,
zdjęcia, informacje o kandydatach oraz wyniki. Wiemy również, jak wyglądają
wybory w innych szkołach,
możemy doskonalić pracę
naszego samorządu, korzystając z ich pomysłów oraz
mamy możliwość korzystania z wielu dodatkowych
materiałów pomocniczych.
Co ważne dla uczniów z
komisji wyborczej, organizacja akcji może być traktowana jako gimnazjalny
projekt edukacyjny. Projekt
jest realizowany pod hono-

Premiera książki
Jerzego Żelaznego

Znany w kraju pisarz z Polanowa znów wydał
nową książkę. Na jej uroczystą premierę zaprasza 23 października do POKiS-u
Jerzy Żelazny, prozaik z Polanowa, wydał nową książkę
– powieść pod tytułem „Tango we mgle”. Rzecz dzieje
się w eS., mieście na Pomorzu, na początku lat siedemdziesiątych poprzedniego
wieku oraz w pierwszym
dziesięcioleciu
nowego
wieku. Tango i mgła są motywem przewijającym się
przez całą powieść, stąd jej
tytuł. Bo w tangu wyraża się
tęsknota za wielką miłością,
która zawiązuje się między

głównym bohaterem utworu, a jedną z mieszkanek
miasta eS. Miłość ta jednak
zostaje odrzucona przez
bohatera, będzie przez lata
trwać w marzeniu, w tęsknicie. Po latach dojdzie do
jej spełnienia, ale kochankowie rezygnują z niej, gdyż
nie jest taką, jaka trwała w
marzeniach. Jest też wiele
innych wątków fabularnych
– odchodzą ludzie dawnego
systemu, niektórzy w niesławie, inni mieszkańcy, daw-

niej żyjący ubogo czy wręcz
na marginesie społecznym,
robią kariery przede wszystkim ekonomiczne. Jest wątek tajemniczego sprawcy
śmiertelnego wypadku, w
którym zginęła żona głównego bohatera. I ten postanowił poznać prawdę,
chociaż sprawa już nie ma
znaczenia prawnego, gdyż
zbrodnia uległa przedawnieniu. Inny wątek to samobójcza śmierć młodego
chłopaka, zdolnego muzyka,
który jest prześladowany za
kultywowanie hipisowskich
obyczajów. W mieście eS.
pojawiły się zombie, ale nie
wiadomo, kim są - może to
zabawa w przebieranki niektórych mieszkańców albo
stwory wirtualne, a może
jakieś tajemnicze indywidua,
które zagrażają istniejącemu
porządkowi społecznemu.
To najważniejsze wątki fabularne powieści, a jest ich
więcej, książka może stać
się pasjonującą lekturą.
Na premierę książki zaprasza czytelników burmistrz Polanowa. Impreza
odbędzie się w sali Polanowskiego Ośrodka Kultury 23 października br o
godz. 17oo.

rowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Wybory odbyły się 23 września, a poprzedzały je gorączkowe przygotowania.
Zaczęło się od powołania
komisji wyborczej, której
zadaniem było przygotowanie m.in. kart zgłoszeniowych dla kandydatów. Następnie zapoznanie uczniów
z
ordynacją
wyborczą
oraz zasadami głosowania.
Na tablicy Samorządu

Uczniowskiego pojawiły się sprawnie. Komisja spisaprogramy wyborcze kandy- ła się na medal. Teraz nie
datów oraz „kalendarium pozostało nic innego, jak
wyborów”. Rozpoczęła się policzyć głosy, sporządzić
kampania wyborcza na za- protokół i zabrać się do
sadach „fair play”. Dzień działania. Przed Samorząprzed wyborami obowiązy- dem Uczniowskim nowe
wała „cisza przedwyborcza”, wyzwania. O wynikach poa komisja zajęła się przygo- informujemy w najbliższym
towaniem list głosujących, czasie.
kart do głosowania, urny
wyborczej i całego „lokalu
wyborczego”.
Wybory przebiegały bardzo
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Piłka Nożna

Gryf w środku tabeli

Niezbyt dobrze wiedzie się
piłkarzom Gryfa Polanów
w rozgrywkach Koszalińskiej Ligi Okręgowej. Po
bardzo wysokiej porażce ze
Sławą Sławno na inaugurację rozgrywek przyszły dwa
zwycięstwa nad Piastem
Drzonowo i Victorią Sianów (na wyjeździe!). Potem
było jeszcze zwycięstwo
nad Olimpem Złocieniec i
trwające do teraz pasmo porażek (przerwane remisem z
Manowem). Obecnie nasz
zespół zajmuje 10 miejsce w
tabeli z dorobkiem 10 punktów i ujemnym stosunkiem

bramek 11-14. Liczymy, że
w kolejnych meczach nasi
zawodnicy wezmą si w garść
i zaczną wygrywać.
Poniżej jesienne wyniki
Gryfa:
Sława Sławno - Gryf Polanów 6 - 0, Gryf Polanów
- Piast Drzonowo 3 - 0, Victoria Sianów - Gryf Polanów
0 - 3, Wielim Szczecinek
- Gryf Polanów 2 - 1, Gryf
Polanów - Olimp Złocieniec
2 - 1, Korona Człopa - Gryf
Polanów 2 - 1, Gryf Polanów
- GKS Leśnik II Manowo 0
- 0, Gryf Polanów - Wiekowianka Wiekowo 1 - 3.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2014

Polanów

Szachy na festynie

Koszalińska Liga Okręgowa 2014/2015
1. Olimp Gościno
2. Zryw Kretomino
3. Sława Sławno 		
4. Hubertus Biały Bór
5. Wybrzeże Biesiekierz
6. Wiekowianka Wiekowo
7. Korona Człopa
8. Wielim Szczecinek
9. Gryf Polanów 		
10. GKS Leśnik II Manowo
11. Victoria Sianów
12. Bałtyk II Koszalin
13. Drawa II Drawsko Pom.
14. Olimp Złocieniec
15. Arkadia Malechowo
16. Piast Drzonowo
17. Drzewiarz Świerczyna

8
8
7
7
7
8
8
8
8
7
7
8
7
8
7
8
7

18
16
15
15
13
13
13
11
10
9
9
8
8
8
7
7
3

28 - 14
15 - 10
18 - 5
18 - 9
18 - 10
11 - 19
16 - 11
16 -18
11 - 14
14 - 15
15 - 18
12 - 22
14 - 17
16 - 14
12 - 10
13 - 23
7 - 25

Uczniowski Klub Sportowy „Żak” działający przy
Zespole Szkół Publicznych
w Polanowie rozpoczął realizację projektu „Gonić
Króla 2014” w ramach
programu „Działaj Lokalnie VII”.

zacji szkoleń i turniejów poczęli zmagania. Bardzo
szachowych, jednak naj- szybko pojawiła się grupa
bardziej
widowiskowym kibiców, którzy z zainterewydarzeniem będą "Szachy sowaniem przyglądali się
w plenerze". Pierwsze takie rozgrywkom. Nie obyło się
spotkanie już się odbyło – w bez emocji i podpowiadania
ramach Festynu Parafialne- ;-) Duże figury szachowe rogo w niedzielę 24 sierpnia biły wrażenie na wszystkich,
nasi szachiści rozstawili jednak najbardziej podobały
Projekt polega na organi- duże szachy ogrodowe i roz- się dzieciom, które próbo-

wały swoich sił – na razie
przenosząc figury według
wskazówek rodziców. Spotkanie było świetną formą
integracji i mamy nadzieję,
że impreza zachęci kolejne
pokolenie do nauki gry w
szachy.
Szachy to królewska gra.
Uczy logicznego myślenia,
planowania, konsekwencji.
Zapraszamy do udziału w
naszym projekcie - Gonić
Króla 2014 wszystkich, którzy chcieliby poznać tę grę
lub udoskonalić swoje umiejętności, spotkać innych
ludzi, albo po prostu miło
spędz czas.
Na realizację projektu „Gonić Króla 2014” nasz Klub
Szachowy otrzymał dotację
3920 zł na ze środków Programu „Działaj Lokalnie”
VIII Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla
Środowiska

Badmington

Walczyli o Puchar Macedu

Ogólnopolski Turniej Młodzików i Młodzików Młodszych w Badmintona o "Puchar Firmy Maced" odbył
się w Polanowie. Był to też I turniej z II cyklu o "Bursztynową Rakietę".
W turnieju udział wzięło
47 zawodniczek i zawodników reprezentujący kluby:
UKS "Siódemka" Świebodzin, UKS "Iskra" Babimost,
UKS "Orkan" Przeźmierowo, UKS "Kometa" Sianów, UKS OSiR "Badminton" Sławno, MKB "Lednik"
Miastko, UKS "Dwójka"
Bytów, MMKS Gdańsk i
gospodarze ZKB "Maced"
Polanów.

ZKB "Maced" Polanów
reprezentowali:
Wiktoria
Tobisz, Monika Barańska,
Oliwia Reichel (młodzicy) i
Michalina Prendecka, Amelia Gryguła, Hubert Sznyter,
Maciej Kruszyński i Filip
Prendecki (młodzicy młodsi).
Najlepiej z naszych zawodników spisali się Oliwia
Reichel, która zajęła III-IV
miejsce w grze pojedyńczej

oraz Maciej Kruszyński i
Hubert Sznyter.
Grę pojedynczą młodzików
młodszych wygrał Maciej
Kruszyński, a w grze podwójnej zajął III miejsce
wraz z Hubertem Sznyterem.
Ten drugi był też najlepszy w
grze mieszanej młodzików
w parze z Patrycją Kuszmar
UKS "Kometa" Sianów
Zwycięzcy za pierwsze miejsca otrzymali puchary, za
miejsca I-IV dyplomy oraz
punkty do listy rankingowej
prowadzonej przez PZBad.
(r)
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