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Polanów - Darłowo

Już można
składać wnioski

( JJ)

Krąg
Krytno
Nacław
Nowy Żelibórz
Powidz
Rekowo
Rosocha
Rzeczyca
Sowinko
Stary Żelibórz
Świerczyna
Warblewo
Wielin
Wietrzno
Żydowo

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Z miłości do mam

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa uczestniczył w uroczystym
otwarciu w Darłowie, biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
Przypadł mu zaszczyt przecięcia
symbolicznej wstęgi (na zdjęciu z
Arkadiuszem Klimowiczem, burmistrzem Darłowa), bo jest jednym z
współzałożycieli DLGR, a także jej
wiceprezesem.
W uroczystym otwarciu biura udział
wzięli m.in. Jan Krawczuk, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, członkowie
DLGR, przedstawiciele lokalnych samorządów
oraz pracownicy nowej jednostki.
- Udział naszej gminy w grupie rybackiej będzie
procentował pozyskiwaniem środków na różne działania na naszym terenie. Grupa, w której
skład wchodzą gminy Malechowo, Sławno, Darłowo, miasto i gmina Sianów  oraz Polanów oraz
miasto Darłowo a także powiat sławieński, ma
do rozdysponowania około 38 mln zł. Część tych
środków przeznaczona jest dla gminy Polanówmówi Grzegorz Lipski.  
      Otwarcie i funkcjonowanie biura DLGR, którego dyrektorem został Sławomir Herman powoduje praktyczne rozpoczęcie działalności tego
stowarzyszenia. Już w czerwcu jak nas informuje
Łukasz Skowroński - prezes lokalnej grupy rybackiej będą ogłaszane konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów zgodnych
z LSROR. Przypomnijmy: na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich
(LSROR) Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w
Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści otrzyma
38.493.510 zł ze środków 4 osi priorytetowej
Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Porozumienie w tej sprawie z ministrem rolnictwa
i rozwoju wsi oraz marszałkiem województwa
zachodniopomorskiego podpisano w listopadzie
ubiegłego roku.
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Polanów
Bożenice
Bukowo
Buszyno
Cetuń
Chocimino
Dadzewo
Domachowo
Garbno
Gołogóra
Jacinki
Karsinka
Kępiny
Komorowo
Kościernica

„Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błąd!
Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz…”
24 maja i 25 maja 2011r. obchodziliśmy uroczystości przeznaczone dla rodziwyjątkowe święto - Dzień Mamy i Taty. ców. Goście przybyli bardzo tłumnie.
Dzieci przygotowały piosenki i wiersze,
             Z tej okazji w Polanowskim bajkowe życzenia oraz laurki i serduszOśrodku Kultury i Sportu odbyły się ka. Przed zebranymi Gośćmi wystąpił

Polanów

„Tydzień dla Twego Zdrowia”
Ramowy program działań prozdrowotnych w Mieście i Gminie Polanów.
Termin realizacji programu: 06 -10
czerwca 2011 roku.
W ramach tygodnia realizowane będą
zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Od poniedziałku 06 czerwca
2010 roku do piątku 10 czerwca 2010
ROKU w poczekalni głównej Przychodni w Polanowie w godzinach 9.00
do 12.00 będzie czynne stoisko promocji zdrowia. Na stoisku będą pracowały
pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne
Danuta Rodzik, Bogumiła Maszke, Joanna Gwóźdź. Oprócz porad z zakresu
promocji zdrowia, w ramach programu
wykrywania zagrożeń zdrowotnych powodowanych cukrzycą i miażdżycą, będzie możliwość bezpłatnego oznaczenia

zespół Pauza, oraz Julia Rączka i Zosia Todys. Po uroczystościach wszyscy
zgromadzeni uczestniczyli w słodkim
poczęstunku.
  (r)

Spartakiada

Zostań mistrzem

poziomu cukru, cholesterolu i trójglicerydów dla osób, które zgłoszą się w na
stoisku i dotąd nie miały oznaczonego
poziomu tych składników krwi. Pacjenci zagrożeni przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc ,w ramach profilaktyki
chorób płuc(palacze tytoniu wieloletni),
będą mieli także możliwość wykonania
testów oceniających ich wydolność oddechową .Zadanie to będzie realizowała
pielęgniarka zabiegowa Marzena Płatek.
W ramach szerokiej profilaktyki zdrowotnej będą na stoisku dostępne materiały informacyjne dla pacjentów. Dla osób
zgłaszających się, które dotąd nie miały
badania EKG, a mają uzasadnione podejrzenie problemów kardiologicznych u
siebie, będzie możliwość wykonania ba- Dzieci z Gminnego Przedszkola w Polanowie wzięły udział w
dania EKG. Zadanie to będzie realizowa- turnieju o Puchar Starosty Koszalińskiego „Zostań mistrzem”.
ła pielęgniarka zabiegowa Krystyna Rus

Czytaj na str 8
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Gmina większa o 7 ha Ważna
Na majowej sesji Rada Powiatu
w Sławnie pozytywnie rozpatrzyła wniosek dotyczący przekazania Miastu i Gminie Polanów terenu „Osiedla Leśnego”
w Krągu oraz odcinka drogi do

Lasek. Tym samym teren naszej gminy powiększy się o blisko 7 ha. O sprawie obszernie
informowaliśmy w marcowym
wydaniu PWS.
(sim)

informacja
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Prace w pełni
Trwa inwestycyjny boom w Polanowie. W oczach rosną inwestycje za
pozyskane przez samorządowe władze pieniądze.

Ogłoszenie

Pomoc rzeczowa
z banku żywności
Stowarzyszenie „Feniks” w porozumieniu z M-GOPS w
Polanowie informuje, że kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy rzeczowej z Banku Żywności
wynosi:
do 526,50 zł. na osobę w rodzinie,
do 715,5 zł. dla osoby samotnej.
Przy odbiorze żywności należy okazać się dowodem osobistym oraz decyzją z MGOPS Polanów dotyczącą otrzymywanych: Świadczeń rodzinnych, Pomocy społecznej.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach życiowych należy zwrócić się z podaniem (zawierającym oświadczenie o
dochodach) do Kierownika M-GOPS o umożliwienie skorzystania z w/w formy pomocy. Druki podania znajdują się
w M-GOPS, u sołtysów i na stronie BIP M-GOPS Polanów.
W sprawach spornych należy zgłosić się do Kierownika M-GOPS w Polanowie (godziny przyjmowania interesantów
w dni robocze od 8.00 do 11.00).

Jednym z niezbędnych
elementów bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców
Miasta i Gminy Polanów
jest możliwość korzystania z
usług pielęgniarskich, świadczonych przez pielęgniarki
środowiskowe.

W stanach choroby obłożnej,
pogorszenia się zdrowia wymagającego opieki pielęgniarskiej
w warunkach domowych, także opieki nad ciężko i nieuleczalnie chorymi ,pielęgniarki
środowiskowo-rodzinne ZOZ
Polanów wspierają chorych
swą wiedzą i umiejętnościami. Warunkiem skorzystania
z takiej formy opieki medycznej jest złożenie przez pacjentów, deklaracji objęcia opieką
pielęgniarską. Deklaracje te
wymagane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W najbliższych dniach odwiedzą
Państwa w waszych domach
W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia żypielęgniarki
środowiskowocia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawo-rodzinne. Prosimy o pomoc i
wy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą Ratowułatwienie im pracy w porządnicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy medycznej w
kowaniu i zbieraniu deklaracji.
następujących sytuacjach:
Tylko osoby zadeklarowane
1.w razie wypadku, urazu
będą mogły korzystać z pomo2.porodu
cy pielęgniarskiej w Mieście i
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
Gminie Polanów. Osoby nie zapowodujących zagrożenie życia
deklarowane, w sytuacjach tego
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:
wymagających, będą musiały
szukać pomocy pielęgniarskiej
w Koszalinie.
W polanowskim ośrodku są trzy
W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji Ze- pielęgniarki środowiskowe- rospołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do 8.00 dnia
dzinne, każdej z nich podlega
następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć w Przychodni, określona część miasta oraz
w dni wolne i święta, należy kontaktować się z dyżurnym leka- miejscowości gminy Polanów.
rzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) .
Rejon wiejski Bronisławy
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Maszke, to: Bożenica, Buszy(Lekarz Rodzinny)
no, Czarnowiec, Doły, Knieja,
Komorowo, Krąg, Rochowo,
Rzeczyca Mała, Rzeczyca
Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz RoWielka, Warblewo, Wielin oraz
dzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
Żdzar. Danuta Rodzik opiekuwolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
je się takimi miejscowościami
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest cojak: Bukowo, Cetuń, Dadzedziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
wo, Garbno, Gilewo, Karsina,
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
Karsinka, Kościernica, Krytno,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
Mirotki, Nacław, Nadbór, Podnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
widz, Puławy, Rekowo, Roporady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżursocha, Ryszczewko, Smugi,
nego POZ- 600 440 999 .
Sowinko, Stołpie, Świerczyna,
Mokre, Szczeglino, SzczegliZakład Usług Komunalnych
(94) 31-88-206
no Nowe i Kosierza. Z kolei
Policja 997 lub 112
Joanna Gwóźdź odpowiada za
rejon: Bartlewo, Chocimino,
Posterunek Policji w Polanowie (94) 34-29-213
Chocimino Leśne, Chróstowo,
Straż Miejska 			
606 897 033 (patrol)
Chróstów, Dalimierz, Głusza,
				
(94) 348-10-62
Gołogóra, Gosław, Jaromierz
Komendant A. Drzewiecki 509 695 460
Polanowski, Jeżewo, Jeżowo,
Strażnicy: J. Karwowski 509 695 462
Kania, Kępiny, Kierzkowo,
A. Wrzosek 		
509 695 461
Liszkowo, Łąkie, Łokwica,
Ośrodek Pomocy Społecznej
(94) 31-88-385
Nowy Żelibórz, Pieczyska, RaZespół Opieki Zdrowotnej
(94) 318-83-99
cibórz Polanowski, Racław, SaZespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
mostrzel, Stare Wiatrowo, Stary
Pogotowie Ratunkowe 		
999 lub 112
Żelibórz, Trzebaw, Wietrzno,
Ochotnicza Straż Pożarna
(94) 318-83-98
Zdziszewo, Żydowo, Pokrzywno oraz Jacinki.
Straż Pożarna 			
998 lub 112
W razie jakichkolwiek wątPosterunek Energetyczny
(94) 348-38-61
pliwości dotyczących wyboru
Pogotowie Energetyczne 		
991
pielęgniarki
środowiskowej,
Urząd Miejski w Polanowie
(94)318-83-51-		
można skontaktować się z ZOZ
		
(94)318-83-29 -fax (94) 318-83-87
pod numerem tel. 94 31 88 399
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112
.
(r)

Prace przy budowie placu zabaw trwają. Wykonawcą tych robót jest
firma Buglo z Koszalina. Już wkrótce dzieci będą mogły korzystać m.in. z
huśtawek, ślizgawki, piaskownicy itp. W tym roku gmina Polanów wzbogaci się aż o 6 kolejnych miejsc zabaw dla najmłodszych.

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

999 lub 112
lub 606 780 785

Schetynówki powstają w szybkim tempie, dowodem na to są widoczne
zmiany przy ulicy Stawnej. Jak na razie wykonywane sa chodniki. W
ramach Schetynówek zostaną także wyremontowane ulice: Cmentarna,
Mokra, Wiejska, Zamkowa, Strumykowa oraz Magazynowa.

600 440 999

Ważne telefony

Przy ulicy Stawnej czyszczonę są także rowy. Oprócz tej ulicy prace
melioracyjne zostaną wykonane do końca lipca przy ulicy Łąkowej oraz
Cmentarnej.

Budynek przychodni wzbogacił się o nową elewację z dociepleniem,
nowe zadaszenie jak i daszki przed wejściem. Obecnie trwają dalsze
prace remontowe w budynku ZOZ-u.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Maj 2011

Polanów

Zapraszamy na dzień dziecka
Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram
obchodów Dnia Dziecka.
16:00-16:15 Otwarcie imprezy
16:15-17:00 Grupa DUET z Krakowa przedstawi bajkę
pt. „Wilk i zając w mieście”
17:00- 17:45 Konkurencje i zabawy w 2 kategoriach
dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci klas I-III
dzieci starsze i młodzież
17:45-18:45 Zabawy prowadzone przez grupę DUET
19:00-19:30 Występ pensjonariuszy DPS „Matka Ziemia”
19:30-20:00 Pokazy strażackie w wykonaniu najmłodszych strażaków
20:00- 2:00 Zabawa taneczna (gra Mariusz Sobieraj)
Organizatorzy: Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Sołecka, Rada
Parafialna, POKIS, Nadleśnictwo Polanów.

Gmina Polanów
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„Szukałem was, teraz wy
przyszliście do mnie”
W Polanowie,
w przeddzień
uroczystości
beatyfikacji Jana
Pawła II w kościele
WNMP odbyła się
msza dziękczynna.

Na zaproszenie ks. dziekana
R. Śledzia, ojców franciszkanów, rady parafialnej oraz władz
własnoręcznie
wykonanymi samorządowych województwa
rysunkami. Po zapoznaniu się zachodniopomorskiego, powiaz pracami, komisja w składzie: tu Koszalińskiego oraz gminy
1. Ewa Szewczyk - POKiSu, 2. Polanów w kościele WNMP odHelena Silska – POKiS, 3. Re- była się niezwykła uroczystość
nata Prendecka – Gimnazjum w dziękczynna, w której uczestNa zdjęciu stoją od lewej: Ks. Roman Śledź, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Polanowie. Komisja dokonała niczyli wierni, przedstawiciele
Polanowie Józef Wilk Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Wicemarszałek Woj.
oceny prac i wyłoniła trzech leśników, myśliwych oraz straZachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, Przewodniczący Rady Powiatu
laureatów: I m-ce świetlica w żaków, młodzież i nauczyciele
Koszalińskiego Dariusz Kalinowski
Kościernicy, II m-ce świetlica placówek oświatowych.
Uroczystość składała się z Na zakończenie części arty- był KIMŚ szczególnym, nie- Ignacym Jeżem, którego Papież
w Rekowie, III m-ce świetlica
w Chociminie oraz przyznała części artystycznej oraz religij- stycznej - w imieniu zebranych kwestionowanym autorytetem, nazywał „biskupem uśmiechu”.
wicemar- przewodnikiem życiowym, mą- Pamiętamy jak mieszkańcom
dwa wyróżnienia: świetlica w nej, którą zakończyła procesja samorządowcówJacinkach, świetlica w Rzeczy- pod obelisk papieski- przy ul. szałek województwa zachod- drym nauczycielem, który był Pomorza Papież dziękował
Jana Pawła II, gdzie ustawio- niopomorskiego Andrzej Jaku- dumą naszego narodu i chlubą za wiatr od morza. Ale przede
cy Wielkiej.
(r )
no ze świeczek symboliczne bowski – przekazał na ręce ks. kościoła rzymsko-katolickiego wszystkim zapamiętamy to, że
serce. To niezwykłe spotkanie proboszcza R. Śledzia – portret w Polsce. Wielu z nas przecież błogosławiony Jan Paweł II był
rozpoczęła młodzież z Gimna- olejny Jana Pawła II (na zdję- pamięta IV pielgrzymkę do człowiekiem wielkiej miłości.
zjum im. Noblistów Polskich, ciu). Po wspólnym odśpiewa- ojczyzny sprzed 20 lat , którą W tych chwilach Polanów, cała
by podobnie jak ich starsi ko- niu ulubionej papieskiej pieśni rozpoczął 1-2 czerwca 1991 r. Polska i świat – złączyły się
ledzy
z gimnazjalnych –przed- „Barka”, którą wykonał zespól w Koszalinie na Górze Chełm- duchowo z błogosławionym
i przy ul. Dworcowej. Godzina:
10.00 – 11.30 Celem spotkania stawić wiersze o Janie Pawle „5s”, rozpoczęła się msza św., skiej, w sanktuarium Matki Janem Pawłem II, który powiejest złagodzenie stresu związa- II. Następnie zaprezentowano podczas której wspominano Bożej Trzykroć Przedziwnej. dział: „Szukałem was, teraz wy
nego z przekroczeniem progu slajdy oraz utwory muzyczne. Papieża, który bezgranicznie w Pamiętamy tą serdeczną przy- przyszliście do mnie”.
TOTUS TUUS oddał się Maryi, jaźń jaka łączyła Ojca św. z
Dariusz Kalinowski
przedszkolnego.
(r)
który dla Polaków i nie tylko naszym ówczesnym biskupem

„Historia mojej miejscowości”
Rozstrzygnięto konkurs, w
którym wzięło udział 9 świetlic z gminy Polanów.
Każda ze świetlic zaprezentowała swoją miejscowość w
formie albumu. Albumy zawierają bogatą treść merytoryczną
dotyczącą wiedzy historycznej,
demograficznej, przyrodniczej,
turystycznej. Urozmaicone zostały wieloma ciekawostkami
i legendami. Karty albumów
ozdobiono fotografiami, wykresami, mapami ,ale również

Polanów

Dzień otwartego przedszkola

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków na „Dzień otwartego przedszkola”, który odbędzie się: dnia 16 czerwca 2011r.
w przedszkolu przy ul. Stawnej

Uwaga! Ważne!

Tego nawet nie dotykaj!!!
Psy i koty trzymaj w domu!!!

W ostatnich dniach maja na
terenie województwa zachodniopomorskiego przeprowadzona została wiosenna akcja szczepienia lisów
wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie. Podobnie jak
w latach ubiegłych, szczepienie zostało wykonane za
pomocą doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie,
którą wyrzucono z samolotów na lasy, pola, łąki, nieużytki.
Szczepionka w postaci
1,5 ml zawiesiny z atenuowanym szczepem wirusa
wścieklizny zawarta jest w
blistrze zatopionym w przynęcie. Waga jednej kostki

wynosi ok. 19 g, rozmiary
zaś 45 na 45 na 7mm. Przeznaczona jest do stosowania
doustnego dla lisów wolno
żyjących. Już jedna dawka
szczepionki uodparnia lisy
przeciwko wściekliźnie wywoływanej przez szczepy
uliczne wirusa oraz zapobiega przenoszeniu choroby
w środowisku. Szczepionka
zapewnia ochronę wyłącznie lisom, które w momencie szczepienia nie były
zakażone wirusem wścieklizny. Nie uodparnia zwierząt
domowych.
Ze względu na to, że zwierzęta te są konkurentami w
spożywaniu przynęt, koty

i psy należy trzymać przy
domu lub wyprowadzać
na spacery w kagańcu i na
smyczy. Szczepionka jest
bezpieczna dla innych gatunków zwierząt, co zostało
potwierdzone w szerokich
badaniach. Jednakże każdorazowy, ewentualny kontakt
zwierzęcia ze szczepionką
(możliwość spożycia szczepionki) należy zgłosić w
zakładzie leczniczym dla
zwierząt.
Ze względu na konieczność
zachowania swoistego zapachu przynęt, zaleca się nie
podnoszenie „kostek” szczepionki. Jednakże w przypadku dostania się płynnej
szczepionki na błony śluzowe człowieka należy dokładnie przepłukać je wodą
i bezzwłocznie zasięgnąć
porady lekarza. W razie zetknięcia się szczepionki ze
skórą narażone partie należy umyć wodą z mydłem. O
fakcie jakiegokolwiek kontaktu szczepionki ze skórą
człowieka należy również
zawsze powiadomić lekarza
pierwszego kontaktu.
(sim)
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Uroczysta akademia

Tydzień bibliotek

W Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu odbył się
uroczysta akademia z okazji 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dobrzyca

„Olszyny” zajęły III miejsce
W polanowskiej bibliotece jak i w filii w
Nacławiu, Bukowie i
Żydowie obchodzono –
Tydzień Bibliotek pod
nazwą „Biblioteka
zawsze po drodze, nie
mijam - wchodzę”.

Wszystko za sprawą II
Powiatowego Przeglądu
Solistów, Kapel i Zespołów
Ludowych w Dobrzycy.
To właśnie tam w sali widowiskowej Wiejskiego Domu
Kultury odbył się przegląd.
Łącznie wystąpiło 31 zespołów z całego powiatu koszalińskiego. Wykonawcy
prezentowali przed komisją
utwory związane z folklo-

Akcja ta miała na celu popularyzację książki, czytelnictwa i bibliotek. Z tej okazji
rem dowolnych regionów przygotowano bardzo ciePolski. Na ocenę komisji kawy i atrakcyjny program.
wpływ miał przede wszyst- Biblioteka w Polanowie
kim sposób wykonania programu, a także ogólny wy- Polanów
raz artystyczny. Bardzo miłą
niespodziankę zrobił nam
zespół „Olszyna” z Żydowa, którego kierownikiem
jest Bożena Kadukowska
zajmując III miejsce w kategorii „Zespoły Ludowe”.
Serdecznie gratulujemy.

Gimnazjum
Odkrywcą Talentów!

Docenione zostały między
innymi sukcesy uczniów
z matematyki (II miejsce
w województwie Igi Rygielskiej w kuratoryjnym
konkursie matematycznym
2009), przedsiębiorczości
(I miejsce Pawła Czekaja
w ogólnopolskim konkur-

otwarty dla przedszkolaków; spotkanie z książką
i biblioteką dla klas I-III;
teleturniej o bibliotece i
książce, w którym I miejsce zajęła Julia Gabrysiak
z klasy IV; II miejsce - Basia Grochowska z klasy IV
oraz III miejsce - Klaudia
Ambroszczyk; pasowanie
na czytelnika uczniów klas
"zerowych"; spotkanie przy
książce z czytelnikiem dorosłym. Ponadto nagrodzono
najaktywniejszego czytelnika filii w Nacławiu za rok
2010 - p. Bożenę Świercz.
Biblioteka w Żydowie przygotowała: kurs komputero-

wy dla seniorów; teleturniej edukacyjny "Jeden z
Dziesięciu" dla klas V-VI;
pogadanka, pt: "Bezpieczny Internet" - dla dzieci
ze świetlicy szkolnej; pasowanie na czytelnika dla
grupy przedszkolnej; konkurs wiedzy, pt. „W krainie bajek” dla klas I-II.
W Tygodniu
Bibliotek
udział wzięło około 500
osób. Za udział w zajęciach
dzieci otrzymały nagrody
książkowe, dyplomy i inne
nagrody pocieszenia oraz
słodki poczęstunek.

„ Kochajmy przyrodę”

Polanów

Miło nam poinformować, że nasze gimnazjum
jako jedna z 53 szkół w
województwie zachodniopomorskim wyróżnione
zostało tytułem Szkoły
Odkrywców Talentów.

zaoferowała swoim czytelnikom, między innymi:
Turniej wiedzowo - edukacyjny „Jeden z dziesięciu”
skierowany do czytelników
klas szóstych ze Szkoły
Podstawowej w Polanowie:
zwycięzcami zostali: I - Tomasz Galas; II - Konrad Bartczak; III - Hubert Żuromski.
Przeprowadzono pasowanie
na czytelnika grup zerowych. Najmłodszym czytelnikom 3-4 - latkom bibliotekarki przedstawiły spektakl
słowno - muzyczny, pt.
„Księżniczki i ich pałace”.
Biblioteka w Bukowie i Nacławiu przygotowała: Dzień

sie NBP "Mój sposób na
oszczędzanie i skuteczne
wykorzystywanie własnych
zasobów finansowych", języka niemieckiego - udział
uczniów szkoły w wymianie młodzieżowej ze szkołą w Gedern, modelarskie
- tworzenie przez uczniów
miniatur budowli średniowiecznych i makiet, oraz
szachowe - wysokie miejsca
w turniejach szachowych
Karola Belki oraz uzyskanie
przez 7 uczniów V i IV kategorii szachowej.
(r)

jaciela przyrody i głośno
przyrzekli, że będą o nią
dbać. Następnie zastępca
burmistrza Polanowa Piotr
Górniak wraz z pracownikami Nadleśnictwa Polanów
posadzili na placu przedszkolnym młodą sadzonkę
drzewa - klonu tatarskiego
(Ginnala). Podczas sadzenia drzewka grupa „Sarenki”
recytowała wiersz pt.: „ Zielone serce” R. Piskowskiego . Podczas marszu dzieci
niosły transparenty z ekologicznymi hasłami: „Ziemia
naszym domem” , „ Kochajmy przyrodę”, „Szanujmy
zieleń” oraz rekwizyty w
kolorze zielonym - kwiaty z
bibuły, motylki, zielone gałązki, zielone łapki. Impreza
wzbudziła duże zainteresowanie i bardzo pozytywne
reakcje wśród przechodPo raz drugi odbył się inte- cji, z dumą kroczyły przed- przy ulicy Stawnej. Dzieci niów i mieszkańców miasta.
gracyjny „Zielony Marsz”. szkolaki wraz z opiekunami. oraz pozostali uczestnicy Po przebytym marszu dzieci
Ulicami Polanowa, w asy- Impreza rozpoczęła się na uroczystości
zostali za- zmęczone, ale za to szczęśliście straży miejskiej i poli- podwórku przedszkolnym poznani z zasadami przy- we wróciły do przedszkola.
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Koszalin

Konkurs Fotografii

Miło nam poinformować, że
podopieczna Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu: Nadia Wijata, zdobyła
wyróżnienie w X Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda”,
zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Koszalinie.
Wyróżnienie zostało przyznane przez Polskie Radio

Koszalin za zdjęcie pt.: „Zawsze powraca”. Zdobyte
wyróżnienie upoważnia do
udziału w plenerze fotograficznym, podczas którego
uczestnicy będą doskonalić
umiejętności pod kierunkiem profesjonalistów.
Gratulujemy Nadii i życzymy wielu sukcesów.

Krąg

Przyjemne z pożytecznym

Niezwykły dzień pełen
zabaw mieli mieszkańcy
gminy Polanów.

ciekawego dla siebie, m.in. krzewy, prace plastyczne),
zorganizowano
zawody jazda konna, pokaz bezpiesportowe i kulinarne, kon- czeństwa z fantomem, artykursy wiedzowe i muzycz- styczne malowanie twarzy
Wszystko za sprawą „Gim- ne, występy artystyczne, i włosów, tatuaże oraz wynazjalnej majówki”, która loteria fantowa z nagroda- stępy zespołów muzyczodbyła się na terenie szkoły. mi, strzelanie z łuku i wia- nych. Posilić można było
Każdy tego dnia znalazł coś trówki, kiermasze (kwiaty i się przekąskami z grilla jak

i ciastem.
Organizatorami
festynu
była Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie.
(mk)

Wielin

Spotkanie ekologiczne płetwonurków

Nad jeziorem Trzcińskim
w Wielinie odbyło się
spotkanie ekologiczne
członków koła wędkarskiego z Polanowa,
strażaków OSP Polanów,
młodzieży szkolnej oraz
mieszkańców wsi Wielin
z płetwonurkami
Klubu MARES z Koszalina.
Miało ono na celu oczyszczanie ze śmieci brzegu
oraz dna akwenu wodnego
przez uczestników spotkania. Główny organizator
imprezy Feliks Kostrzak,

dyrektor POKiS stwierdził,
że sprzątanie akwenów
ma na celu propagowanie
dbałości o stan środowiska
oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń,
powiedział również iż
efektem drugiej już „akcji
czyszczenia dna jeziora
Trzcińsko” jest coraz mniej
śmieci w wodzie. Plaża
jest czysta i bezpieczna. W
trakcie spotkania odbył sie
konkurs wiedzy ekologicznej, przygotowany przez

klub MARES, oraz omówiono zasady bezpiecznego pobytu nad zbiornikami
wodnymi. Akcję podsumował Marian Kurtiak, prezes Klubu Płetwonurków
MARES, który omówił
jakie zagrożenia stwarzają
przedmioty wrzucone do
wody, ich czas rozkładu
oraz znaczenie recyklingu,
zapewniając, że dno jeziora
od strony plaży jest czyste.
Po zakończeniu prac odbyło się spotkanie przy ognisku i pieczenie kiełbasek,
po czym wręczono nagro-

dy i pamiątki. W imprezie
uczestniczyło ok. 50 osób.
Organizatorem imprezy był
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu. Do organizacji imprezy włączyli się:
Klub Płetwonurków MARES, Koło PZW w Polanowie, Sołtys i Rada Sołecka
oraz młodzież wsi Wielin,
Urząd Miejski w Polanowie, OSP Polanów, ZUK
Polanów.
Organizatorzy serdecznie
dziekują wszystkim za pomoc w organizacji spotkania ekologicznego.

Elżbieta Margielewska,
sołtys Krągu wraz z nowo
wybraną Radą Sołecką zorganizowali akcję
"Sprzątamy wokół naszych
jezior i rzek".

Długim (Nidno), Czarnym
i Zamkowym. Łącznie nazbierano 25 dużych worków
nieczystości. Aż trudno było
sobie wyobrazić, jak dużo, i
jak przeróżne były to śmieci. Po skończonej męczącej
Na akcję odpowiedzieli za- pracy wszyscy uczestnicy
równo młodzi, jak i starsi zasiedli do wspólnego ognimieszkańcy Krągu. Uczest- ska, przy którym upieczono
nicy imprezy podzielili się kiełbaski. Pogoda i humory,
na 3 grupy i zbierali śmieci pomimo zmęczenia dopisanad 3 jeziorami tj.: Jeziorem ły.
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Dni Otwarte w ZSP Zakończenie klas trzecich

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie zorganizowano dni
otwarte szkoły.
Szkołę odwiedzili przyszli
absolwenci Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Polanowie. Nauczyciele wraz z
uczniami postanowili zachęcić gimnazjalistów do podjęcia nauki w ZSP w Polanowie.
W poszczególnych salach
uczniowie spotykali się z
nauczycielami danych przedmiotów oraz licealistami reprezentującymi poszczególne klasy. W sali audytorskiej
rozmowę
przeprowadził
Dyrektor szkoły – Sławomir
Wruszczak.
Gimnazjaliści
następnie zostali rozdzieleni
na mniejsze grupy i odwiedzali kolejne klasy. Każdy
mógł dowiedzieć się wielu
ciekawostek o danych przedmiotach (m.in. dlaczego

warto uczyć się języka niemieckiego lub rosyjskiego),
a także miał chwilę refleksji
dotyczącą swojej przyszłości. Uczniowie odwiedzający
salę biologiczną przeprowadzali doświadczenia, w Sali
matematycznej rozwiązywano zagadki logiczne, a w sali
komputerowej każdy miał
możliwość z zapoznaniem
się ze stroną szkoły, a także
z internetową możliwością
złożenia podania o przyjęcie
gorz Lipski, Burmistrz
do szkoły… Grupa z rozsze- To już siódmy rocznik
Polanowa, Dariusz Kalirzonym angielskim zapre- absolwentów ZSP w
nowski, Przewodniczący
zentowała uczniom krótką, Polanowie.
Rady Powiatu, dyrektohumorystyczną scenkę o
pewnej wiedźmie. Na prze- W tym roku szkolnym dy- rzy polanowskich szkól,
rwach można było usłyszeć plom ukończenia liceum przedstawiciele Biblioteki
w radiowęźle największe hity otrzymało 19 uczniów ZSP. Publicznej w Polanowie i
muzyczne tego sezonu. Tego Zakończenie roku dla klas Rady Rodziców oraz nadnia atrakcji w ZSP Polanów III odbyło się w auli szko- uczyciele i uczniowie ZSP
nie zabrakło!
ły i było bardzo podniosłe. w Polanowie. Uczniowie
Monika Ogrodowczyk
Uroczystość
uświetnili klas III otrzymali świaMagdalena Łopata
Natalia Wieliczko
swoją obecnością: Grze- dectwo ukończenia szkoły,

rodzice wyróżniających się
uczniów listy pochwalne.
Wręczono też liczne nagrody dla uczniów aktywnie
reprezentujących
szkołę
w środowisku lokalnym,
nagrody dla sportowców,
najlepszych czytelników,
honorowych dawców krwi,
aktorów jasełek. Nagrodzono też absolwentkę
roku. Została nią Barbara

Ambroszczyk, która z rąk
Burmistrza odebrała nagrodę - piękny rower. Po części oficjalnej głos zabrali
uczniowie klas drugich,
którzy przygotowali zabawne scenki przeplatane
muzyką. Uczniowie pod
kierunkiem Marioli Garszczyńskiej pożegnali swoich
starszych kolegów.
Magda Błaszczeć

Polanów

Praktyczna lekcja dziennikarstwa z
Matura 2011
Jakubem Mielnikiem
Polanów

Uczniowie polanowskich
szkół na spotkaniu z dziennikarzem.

Noblistów Polskich w Polanowie. Uczniowie mieli okazje zapoznać się ze specyfiką
pracy dziennikarskiej. Pan
W auli ZSP w Polanowie od- Jakub Mielnik zaprezentobyło się spotkanie uczniów wał pokaz slajdów z podróży
odbyło się spotkanie z dzien- do miejsc światowych konnikarzem Jakubem Mielni- fliktów. Opowiadał ciekawe
kiem. W spotkaniu wzięli historie na temat poznanych
udział uczniowie wszystkich tam ludzi i sposobów zbieklas liceum i delegacja rania materiałów dziennikaruczniów z gimnazjum im. skich. Po prezentacji odby-

ła się rozmowa z gościem.
Uczniowie zadawali wiele
pytań na temat pracy dziennikarza. Interesowało ich dosłownie wszystko: Jak często
wyjeżdża? Czy ma czas dla
Siebie i rodziny? Co inspiruje go w pracy dziennikarza i
ile zarabia? Następnego dnia
uczniowie klasy dziennikarskiej ZSP w Polanowie wzięli udział w dwugodzinnych

warsztatach przeprowadzonych przez Jakuba Mielnika.
Gość zapoznał się z dziennikarskim dorobkiem młodych
i udzielił konkretnych korekt
dotyczących sposobów redagowania różnych tekstów
dziennikarskich: wywiadu,
reportażu, felietonu i sprawozdania z wydarzeń.
Magda Błaszczeć

Dokładnie 4 maja rozpoczęły się w całym kraju egzaminy maturalne. Uczniowie
tegoroczni i absolwenci innych roczników przystąpili
do egzaminu pisemnego z
języka polskiego. Egzamin

odbył się bez zakłóceń. A
czy był łatwy czy trudny pokaże czas. Ogłoszenie wyników maturalnych 30 czerwca 2011 roku.
Magda Błaszczeć
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Konkurs recytatorski ,,Agusie” Spotkanie autorskie w bibliotece

Po raz kolejny dzieci z
Przedszkola Gminnego w
Polanowie mogły zaprezentować swoje umiejętności podczas Gminnego
Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez
Bibliotekę Publiczną.

wesołą przypadłością rymów przy których można
klaskać, skakać i tupać nogami. Konkurs recytatorski
jest jedną z form rozwijania
indywidualnych zainteresowań dzieci i ich zdolności.
Mali recytatorzy przełamują
nieśmiałość przed publiczW tym roku przedszkolaki nym występem i nabywają
recytowały wiersze autor- umiejętności przegrywania
stwa Agnieszki Frączek. i wygrywania. W tym roku
Utwory tej poetki są cenione dopisało szczęście przedza to, że poucza dzieci, jak szkolakom z
Polanowa.
przestrzegać zasad dobrego Nagrodę główną jury przywychowania , odchodząc od znało Mai Domowicz z
dydaktyzmu w stronę zabaw. grupy 3- latków „Motylki” i
Charakteryzują się również Witoldowi Wroczyńskiemu

z grupy 4-latków „ Biedronki”. Ta urocza para ,,maluszków” będzie reprezentowała
naszą gminę w Koszalinie
w dalszych eliminacjach.
Sześcioro dzieci otrzymało
wyróżnienie. Wśród nich
są następujące osoby: Maja
Szewczyk(Motylki), Jakub
Abramczyk i Kacper Wlaźlak( Raczki) Weronika Szymoniak, Remigiusz Kiełbasa i Wiktor Kaszubowski (
Jeżyki). Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

W związku z 100 – rocznicą urodzin Czesława
Miłosza, rok 2011 został
ogłoszony „Rokiem Czesława Miłosza”.
Z tej okazji w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie odbyło
się spotkanie autorskie z
Joanną Siedlecką, autorką
wielu biografii słynnych
ludzi ( np. Herberta, Gombrowicza). Spotkanie odbyło się p.h. „Miłosz: jego
życie, sprawy, przyjaciele i
kobiety”. Siedlecka w sposób niezwykle dostępny
przedstawiła sylwetkę naszego noblisty, nie szczędząc przy tym pikantnych
szczegółów z życia poety.
Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała

wspomnień o życiu i twór- Ponadgimnazjalnej oraz
czości tego tak kontrower- Gimnazjalnej w Polanosyjnego człowieka.
wie.
Bożena Wruszczak
W spotkaniu udział wzięła młodzież ze Szkoły

ZAPROSZENIE
Organizatorzy oraz ks. Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny w Bukowie mają zaszczyt zaprosić na
X Festyn Parafialny, który odbędzie się w Bukowie dnia 26.06.2011r.
Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz.11:00.

Dowcipy miesiąca
***
Po ogoleniu klienta fryzjer
mówi:
- Gotowe. Płaci pan 8
złotych.
- Jak to? Przed goleniem
mówił pan, że będzie
kosztować 5 złotych!
- Tak, mówiłem, ale musi
pan dopłacić za trzy opatrunki, które panu założyłem na rany.***
W wagoniku kolejki na
Kasprowy turysta konwersuje z góralem:
- Baco, a co by było, gdyby
ta lina się urwała?

- A to by było.... trzeci roz
w tym tygodniu..
***
Przychodzi facet do księgarni i mówi
- Poproszę książkę „Polacy
na mundialu”
- Fantastyka piętro wyżej.
***
Generał pyta Kowalskiego:
- Kowalski, wiecie co to
jest ojczyzna?
- Yyyyy.... nie.
- Malinowski, a Wy wiecie?

- Tak obywatelu Generale,
ojczyzna to moja matka!
- No, Kowalski, teraz wiecie co to jest ojczyzna?
- Tak jest! Ojczyzna to
matka Malinowskiego.
***
- Witaj Czerwony Kapturku - mówi wilk
- Pierożków Ci z babcią
przyniosłem.
- Oj dziękuję, jakie pyszne!
A z czym one są?
- Przecież powiedziałem,
że z babcią.
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Piłka Nożna

Gryf ze zmiennym szczęściem

Dwa remisy (w tym z liderem tabeli), jedno zwycięstwo (i to na
wyjeździe) i jedna porażka (u siebie) to bilans ostatnich spotkań polanowskiego Gryfa. Najpierw był
remis z Olimpem Gościno (0:0)
oraz z pierwszym w tabeli Mechanikiem Bobolice (2:2). Potem nasi
piłkarze wygrali 2:1 na wyjeździe
ze Zrywem Kretomino. W tym
meczu pierwszą bramkę dla Gryfa
strzelił już w 10 minucie Mateusz
Urbaniec, ale gospodarze zdołali
wyrównać tuż przed przerwą po
błędzie bramkarza Gryfa który
źle obliczył lot piłki. W drugiej
połowie kolejne trafienie Urbańca
i Gryf kończy spotkanie z trzema
punktami. Tak było na wyjeździe w
Kretominie. Wydawać by się mogło, że gryfici dadzą sobie radę z

Nemetonem Strzekęcino. Niestety,
Gryf Polanów przegrał 2:1 na własnym terenie. W całym meczu nasi
piłkarze mieli przewagę. W pierwszej jak i w drugiej połowie często
widzieliśmy strzały na bramkę
przyjezdnych. Jednak mimo bardzo dobrych strzałów nie udawało
się zdobyć wymarzonego gola, bo
wiele szczęścia miał bramkarz ze
Strzekęcina. Od 15 minuty Nementon Strzekęcino prowadzi 1:0. Zawodnicy Gryfa dalej atakowali ale
jednak nie udało się strzelić bramki,
gdyż zawodnicy gości zaczęli często faulować zawodników Gryfa
Polanów. Wynik do przerwy nie
uległ zmianie. Druga połowa tak
jak i pierwsza zaczęła się od ataków Gryfa Polanów. W 61 minucie Zblewski Mariusz przelobował

bramkarza gości i Gryf wyrównuje
stan meczu 1:1. W 70 minucie następnym z nie wielu kontrataków
drużyny ze Strzekęcina i pada druga bramka dla gości, a tym samym
ostatnia w meczu. Końcowy wynik
2:1 dla Nemetona Strzekęcino.
Klasa Okręgowa
Tabela po 23 kolejce

1. Mechanik Bobolice
2. Wybrzeże Biesiekierz
3. Kotwica II Kołobrzeg
4. Olimp Gościno
5. Saturn Mielno
6. Leśnik II Manowo
7. Zryw Kretomino
8. Nemeton Strzekęcino
9. Gryf Polanów
10. Graf Bukówko
11. Wrzos Wrzosowo
12. Radew Białogórzyno
13. Blekitni St.Jaroslaw
14. Płomień Myślino

Polanów

Zostań mistrzem!

W Bobolicach po raz kolejny dzieci z Przedszkola
Gminnego w Polanowie
wzięły udział w turnieju o
Puchar Starosty Koszalińskiego „Zostań Mistrzem”.

zentowani przez dwunastoosobową drużynę zajęli IV
miejsce w różnych konkurencjach sprawnościowych
m.in. sztafetowym biegu
przez płotki, toczeniu piłki,
slalomie z rakietą i przenoImpreza odbyła się w szeniu piłek .
hali sportowej w BoboliDumne i szczęśliwe
cach. Nasi sportowcy, repre- wróciły do przedszkola z

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
23

56
55
54
45
36
34
30
29
28
23
22
14
14
12

73-22
68-26
82-28
67-33
54-50
32-28
40-52
56-93
43-36
50-63
49-57
40-61
29-81
26-79
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Badminton

„Maced” Polanów
podczas mistrzostw

Na zdjęciu reprezentanci MKB :Lednik” Miastko i ZKB „Maced” Polanów podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w Badmintona, Głubczyce
13/15.05.2011.r od lewej: Kasia Strzelecka „Maced” , Kamil Gocan, „Lednik”, Szymon Jaworski „Lednik”, Mateusz Łopacki „Lednik”, Robert Cybulski „Lednik” i
Nikodem Ratkowski „Maced”

Głubczycach w Hali ZOKiS przy ul. Olimpijskiej 1 odbyły się Indywidualne Mistrzostwa
Polski Młodzików w Badmintona.

Suchedniów i wygrał 21:16,
18:21, 21:18 dając koncert
gry. W wygranie tej gry
włożył maksymalnie dużo
sił i w grze o trzeci miejsce
nie sprostał przeciwnikowi
Maciejowi Wadowskiemu
przegrywając 11:21 i 13:21.
Sukces Roberta trzeba cenić tym bardziej, że miał za
przeciwników przeważnie
starszych o rok a w tej grupie wiekowej jest to bardzo
dużo, np. w pierwszej ósemce był on jedynym zawodnikiem z 1999 roku pozostali
to rocznik 1998. Dodatkowo
Robert Cybulski dostąpił
zaszczytu wciągnięcia flagi
państwowej na maszt gdyż
w turnieju był rozstawionym
z numerem jeden. Miejsca
pozostałych zawodniczek i
zawodników. Młodziczki:
VII – m. Aneta Niklas „U – 2
Lotka” Bytów, IX – m. Kasia Strzelecka „ZKB „Maced” Polanów i Agata Trawicka „U – 2 Lotka” Bytów,
XVII – m. Kamila Płodzień
„Piast” Słupsk i Marta Bukowska UKS OSiR Sławno,
XXV – m. Aleksandra Chyła
„Piast” Słupsk. Młodziki: IV
– m. Robert Cybulski MKB
Lednik” Miastko, XVII – m.
Nikodem Ratkowski ZKB
„Maced” Polanów, XXV – m.
Kamil Gocan MKB „Lednik”
Miastko i Mateusz Łopacki MKB „Lednik” Miastko,
XXXIII – m. Szymon Jaworski MKB „Lednik” Miastko
i Bartłomiej Wyciszkiewicz
UKS OSiR Sławno.
(r)

zawodach miało po 16 najlepszych zawodników i zawodniczek z listy krajowej
i po dwóch zawodników i
dwie zawodniczki z eliminacji wojewódzkich. Pomorze
środkowe
reprezentowali,
zawodnicy z następujących
klubów: MKB „Lednik”
Miastko: Robert Cybulski,
Kamil Gocan, Mateusz Łopacki, Szymon Jaworski, „U
2 Lotka” Bytów: Aneta Niklas, Agata Trawicka, „Piast”
Słupsk: Aleksandra Chyła,
Kamila Płodzień, „Maced”
Polanów: Katarzyna Strzelecka, Nikodem Ratkowski,
UKS OSiR „Badminton”
Sławno: Marta Bukowska,
Bartłomiej Wyciszkiewicz.
Najlepiej z zawodników
wypadł Robert Cybulski z
MKB „Lednik” Miastko zajmując IV – miejsce. Robert
po drodze w ciężkich bojach
pokonał: Kacpra Bugałę
UKS Badminton Gorlice
21:16, 21:17, następnie wygrał w Pawłem Słysz MUKS
2 Kietrz 19:21, 21:10, 24:22,
w kolejnej rundzie wygrał
z Jędrzejem Wachowskim
STB Energia Lubliniec
21:19, 22:20 by w półfinale
górnej połówki przegrać w
Nasze przedszkolaki, trzech setach z późniejszym
dzięki swojej sprawności i Mistrzem Polski Mateuszem
odwadze zakwalifikowały Pławeckim AZSAGH Krasię do kolejnego etapu Spar- ków 17:21, 21:18, 13:21. Po
takiady, który odbędzie się 2 przejściu do dolnej połówki
czerwca w Szczecinku. Gra- Robert zmierzył się z Patrykiem Kwaśniewskim „Orlicz”
tulujemy i życzymy równie
Dodatek do Obserwatora Lokalnego.
udanych sukcesów.

W mistrzostwach udział
wzięło 90 zawodników z
całej Polski. Prawo startu w

medalami i pucharem. Nie
zabrakło także sukcesów
indywidualnych, w biegu na
150 metrów, w swojej kategorii wiekowej I miejsce zajęła Marysia Kujawska (6l.),
IV miejsce Angelika Nowacka (6l.), II miejsce Denis
Nakielski (5l.), IV miejsce
Weronika Krawczuk (5l.).
		

(r)

Nakład 2 500 egz.
Redaktor prowadzący: Kinga Siwiec.
Druk: Rondo Koszalin
Adres redakcji: 76-100 Sławno ul. MC Skłodowskiej 1
Tel. 59 810 2770, 59 810 2524, 503 145 727, 512 090 491

