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Już się cieszą nowymi
miejscami do zabawy

O największej polanowskiej
imprezie czerwca na str 7.

W numerze:
* Polanów: burmistrz otrzymał absolutorium
* Nacław: Dzień Otwarty w
Szkole Podstawowej
* Żydowo: Dzień bez przemocy

Najlepsi z najlepszych

Dzieci z Polanowa już mogą się cieszyć nowym placem zabaw. Kilka dni przed wakacjami, gmina Polanów, oddała do użytku obiekt składający się m.in. z huśtawek, ślizgawki, piaskownicy i innych urządzeń
służących zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. Jego wykonawcą była firma Buglo z Koszalina.
Zlokalizowany naprzeciwko marketu „Polo” nowy plac zabaw wspólnie otworzyli: Elżbieta Sekuła, dyrektor Gminnego Przedszkola oraz Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa. Oczywiście nie zabrakło
oprawy artystycznej. Tu swoimi umiejętnościami popisywały się przedszkolaki. Potem były zabawy oraz
wiele radości i śmiechu, bo nowy obiekt spodobał się wszystkim.

Więcej na str 5

Katarzyna Strzelecka ze Szkoły Podstawowej w Polanowie (kl.VI), Kinga Kulik ze Szkoły Podstawowej w Bukowie (kl.VI), Aleksandra Pieńkowska ze Szkoły Podstawowej w Żydowie (kl. VI),
Weronika Kubicka ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Garbnie (kl. VI), Monika Bindas z Gimnazjum w Polanowie (kl.III), Beata Użarowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie
(kl.III) to najlepsi absolwenci z polanowskich szkół. Ich dokonania zostały docenione przez władze
samorządowe: z okazji zakończenia roku szkolnego, każdy z wymienionych dostał rower górski od
Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa i Józefa Wilka, Przewodniczącego Rady Miejskiej.

O najlepszych absolwentach polanowskiego gimnazjum czytaj na str 7

Gwiazdą Zlotu będzie

Zespół „Perfekt”

na występ zapraszamy w
Piątek
8.07.2011
r. godz.
22:00
Czytaj
na str 8
Czytaj na str
7
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Nielegalne
wysypiska śmieci
W ostatnim okresie znacznie
zwiększyła się w naszych okolicach ilość nielegalnych wysypisk
śmieci.
W związku z powyższym należy przypomnieć, że Straż Miejska może przeprowadzać kontrole
posesji pod względem posiadania
pojemników na śmieci oraz podjąć czynności wyjaśniające w
sprawach o wykroczenia w związku z wyrzucaniem odpadów w
miejscach zabronionych a wobec
sprawców zastosować sankcje karne z art. 145 KW. Osoby, które wyrzucają śmieci nie mogą liczyć na
łagodne traktowanie. Zachowanie
takie jest społecznie naganne i zabronione przepisami prawa. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń:
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca
miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę,
plac, ogród, trawnik lub zieleniec
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Należy zdać sobie spraw, że
wyrzucanie śmieci na tzw. „dzikie”
wysypiska powoduje wiele zagrożeń:
1.Uporządkowane wysypiska śmie-

ci, w przeciwieństwie do dzikich,
nielegalnych wysypisk są oddzielone od podłoża za pomocą warstw
wytrzymałej folii zabezpieczającej
i warstw żużlu, dzięki czemu toksyczne substancje z wysypiska nie
dostają się do gleby.
2.Deszcz padający na dzikie wysypisko śmieci wymywa różne trucizny z odpadów w nim się znajdujących i przenosi te trucizny do gleby,
a nawet do wód gruntowych.
3.Zwierzęta zjadają kawałki folii
plastikowej znalezione na dzikich
wysypiskach, co powoduje zatykanie się przewodu pokarmowego
zwierząt i w efekcie śmierć.
4.Gnijące odpady, tak często spotykane na nieuporządkowanych (dzikich) wysypiskach, są siedliskiem
wielu chorobotwórczych bakterii, a
także niemniej groźnych grzybów,
co może spowodować, że takie
wysypisko stanie się wylęgarnią
chorób.
5.Biogaz powstający na dzikich wysypiskach ulatnia się do atmosfery,
zasilając tam efekt cieplarniany,
lub powoduje samozapłony śmieci
a często nawet pożary lasów.
(sim)

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

W przypadku: wypadków /urazów/ nagłego stanu zagrożenia życia i zdrowia /także porodów/ pomocy udzielał zespół podstawowy Ratownictwa Medycznego w skład którego wchodzą Ratownicy Medyczni. Zespół ten będzie udzielał pomocy medycznej w
następujących sytuacjach:
1.w razie wypadku, urazu
2.porodu
3.nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
powodujących zagrożenie życia
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

W problemach zdrowotnych nie wymagających interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego, w godzinach 18.00 do 8.00 dnia
następnego, także w czasie poza godzinami przyjęć w Przychodni,
w dni wolne i święta, należy kontaktować się z dyżurnym lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) .
Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(Lekarz Rodzinny)

600 440 999

Lekarz dyżurny Podstawowej Opieki Zdrowotnej(Lekarz Rodzinny) przyjmuje pacjentów w Przychodni w Polanowie w dni
wolne i święta od godziny 9.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.
Gabinet zabiegowy w Przychodni w Polanowie czynny jest codziennie, także w niedziele i święta, od godziny 8.00 do 18.00.
Nie należy wzywać karetki do zachorowań typu: grypa, angina,
przeziębienie. W takich przypadkach w godzinach 18.00-8.00
dnia następnego oraz w dni wolne i święta można skorzystać z
porady lekarskiej, dzwoniąc na numer telefonu lekarza dyżurnego POZ- 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
Zespół Ratownictwa Medycznego 606 780 785
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
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Wydarzenia
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Ponad 2 mln zł
do wykorzystania

Głosowanie podczas walnego zgromadzenia członków DLGR
Ponad 2,0 mln zł otrzyma polanowski samorząd, na gminne
inwestycje od Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Więcej dostaną tylko miasta: Darłowo (2,9 mln zł) i Sianów (2,8 mln zł).
Dla pozostałych samorządów jest przeznaczone po 1,6 mln zł dla
gminy Sławno i Darłowo oraz 1,36 mln zł Malechowo. Kilka dni
temu Zarząd DLGR, w którym zasiada także Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa poczynił pierwsze, wstępne ustalenia dotyczące
podziału środków przez Darłowską Lokalną Grupę Rybacką.
Od kilku miesięcy wiadomo, że DLGR, której członkiem założycielem jest m.in.
Miasto i Gmina Polanów, z
Programu Operacyjnego Ryby
dostanie 38,5 mln zł. Z tego
około 12 mln zł przeznaczone
jest na inwestycje planowane
przez samorządy wchodzące
w skład grupy. Członkowie
Zarządu wstępnie ustalili, że
najsprawiedliwszą
podstawą do rozdzielenia tej kwoty
będzie przeliczenie jej przez
ilość mieszkańców. Na tere-

nie działania DLGR mieszka
około 60 tys. ludzi. Po przeliczeniu wyszło trochę więcej
niż 200 zł na osobę. Przemnożenie przez ilość mieszkańców na terenach poszczególnych miast i gmin dało
szacunkowe kwoty podane na
wstępie tekstu. Pozostałe 28,5
mln zł przeznaczone jest na
działania podejmowane przez
osoby fizyczne, stowarzyszenia i przedsiębiorców. Nabór
wniosków potrwa do końca
sierpnia.
(sim)

Ogłasza I nabór wniosków
o dofinansowanie

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści
76-150 Darowo, ul. Portowa 11, tel. 94 301 03 31
tel. 785 077 665 dlgr@darlowo.pl

www.dlgr.com.pl

Polanów

Obrazy igłą malowane

Tylko do końca lipca
bardzo ciekawą wystawę
haftu artystycznego można
oglądać w Polanowskim
Ośrodku Kultury i Sportu.
Autorkami prac są
mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.
Na ekspozycję składa się
35 prac wykonanych metodą haftu gobelinowego i
haftu krzyżykowego.
Prace powstały podczas
zajęć
terapeutycznych,
podczas których realizowane są różne formy
terapii zajęciowej. Jedną
z nich jest prężnie działające kółko hafciarskie
dające
mieszkankom
Domu możliwość rozwoju uzdolnień, indywidualnych zainteresowań ale
także efektywnego spędzenia czasu wolnego.

Autorkami prac są: Ewa
Subkowska, Jadwiga Nowicka, Katarzyna Kawa,
Małgorzata Bera, Anna
Stateczna, Małgorzata Sa-

sinowska i Mariola GraWystawę można zwiebowska, które pracują pod dzać do 29.07.2011r. w
kierunkiem p. Krystyny godz. 8-15.
Jakubczyk, p. Renaty No- Serdecznie zapraszamy.
(r)
wak, p. Anny Roczeń.
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Tydzień dla
Twego Zdrowia w Gminie
Polanów
Przez ponad miesiąc od
29.06.2011 do 10.08.2011 na
terenie Gminy Polanów będzie
realizowany ramowy program
działań prozdrowotnych pod
hasłem „Tydzień dla Twego
Zdrowia”. W ramach tej prozdrowotnej akcji Zespół Opieki
Zdrowotnej w Polanowie w
wybranych miejscowościach
na terenie gminy Polanów
zrealizuje zadania z zakresu
promocji zdrowia związane z
wykrywaniem zagrożeń zdrowotnych powodowanych cukrzycą i miażdżycą, umożliwi
bezpłatne oznaczenie poziomu
cukru, cholesterolu i trójglice-

Miejsce
Kościernica –
świetlica wiejska
Rekowo- świetlica wiejska
Sowinko -świetlica wiejska
Rzeczyca Wielka -świetlica
wiejska
Chocimino
-świetlica wiejska
Bożenice
-świetlica wiejska
Gołogóra- świetlica wiejska
Jacinki -świetlica wiejska

Wydarzenia
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Burmistrz jednogłośnie
otrzymał absolutorium

rydów. Mieszkańcy będą mieli
możliwość skorzystania z następujących badań tj.:
1) pomiary poziomu cukru
2) pomiary ciśnienia
3) wymiana i kontrola glukometrów osobom posiadającym stare urządzenia lub
nieprawidłowo
działające
4) udostępnienie materiałów
promocyjnych
dotyczących
profilaktyki schorzeń i zdrowego stylu życia
5) oznaczenie poziomu cholesterolu w krwi na miejscu akcji
profilaktycznej

Termin
29 czerwca 2011r.
(środa)
06 lipca 2011r.
(środa)
13 lipca 2011r.
(środa)
20 lipca 2011r.
(środa)
27 lipca 2011r.
(środa)

Godziny
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

03 sierpnia 2011r. 9.00 – 12.00
(środa)
10 sierpnia 2011r. 9.00 – 12.00
(środa)

Niedalino

Głównym punktem ostatniej przed wakacjami sesji
Rady Miejskiej w Polanowie było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2010 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania
budżetu Gminy Polanów za 2010 r.
Radni uznali, że Grzegorz Regionalnej Izby ObrachunLipski, burmistrz Polanowa kowej i Komisji Rewizyjnej
doskonale wywiązuje się z na ten temat.
Ponadto podczas sesji omaobowiązków i jednogłośnie
udzielili mu absolutorium. wiano problemy patologii
Przedtem wysłuchali opinii społecznej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie
takim zjawiskom jak agresja,
alkoholizm, narkomania.
Feliks
Kostrzak,
dyrektor
Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu
omówił przygotowanie do

Radew - energia życia

sezonu turystycznego oraz skiej Specjalnej Strefy Ekowypoczynku letniego dzieci nomicznej, wyrazili opinię
i młodzieży. Ten sam temat do projektu uchwały Sejmiporuszała Małgorzata Po- ku Województwa Zachodpowicz, kierownik Miejsko- niopomorskiego w sprawie
Gminnego Ośrodka Pomocy likwidacji Portowego SaSpołecznej oraz Dariusz Ka- modzielnego Publicznego
linowski, dyrektor Zespołu Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ekonomiczno-Administra- przy ul. Energetyków 2 w
cyjnego Oświaty w Pola- Szczecinie, powołali zespół
nowie. O stanie bazy tury- do zaopiniowania zgłoszostycznej, promocji gminy i nych kandydatów na ławniplanach rozwoju turystyki ków sądowych, ustalili wykwalifikowanej oraz ofercie sokość stawki procentowej
turystycznej gminy mówił opłaty adiacenckiej, a także
Piotr Górniak, zastępca bur- podjęli uchwałę w sprawie
mistrza Polanowa.
ustanowienia pomnika przyRadni podjęli także uchwa- rody w granicach adminiłę w sprawie wyrażenia zgo- stracyjnych gminy Polanów.
dy na utworzenie Podstrefy
(sim)
„Polanów” w ramach Słup-

XXXIII Międzynarodowy Zlot Motocykli
„Nad Zalewem” Polanów 2011

W piątek, 8 lipca do
Polanowa zjadą się motocykliści z całej Polski, a nawet z innych
krajów. Jak co roku
organizatorzy gwarantują wiele atrakcji oraz
doskonałą zabawę nad
zalewem.

SOBOTA: 9.07.2011
Ze względu na przebudowę dróg powiatowych (ulic w Polanowie) nie będzie
przejazdu parady motocykli !
od godz. 12:00 konkursy na placu

18:00 - koncert zespołu
„R.A.I.A.S.Z.”
20:00 - koncert zespołu
„ENEJ”
22:00 - koncert zespołu
„HETMAN”
24:00 - pokaz laserowo-pirotechniczny

Poniżej program zlotu: W ramach zlotu
zostaną także przeprowadzone konkursy:
PIĄTEK: 8.07.2011
najdłuższa
trasa,
Otwarcie o godz. 19:00
19:30 - koncert zespołu najmłodszy motocyklista,
najstarszy uczestnik zlotu,
„THE LAST RIDE”
najstarszy udokumentowany motocykl „zabytek”
ok.
22:00
koncert
zeDoskonale zaprezentowały „Dzieci gminy Polanów – uwzględnieniem fauny) obspołu
„PERFECT”
Serdecznie ZAPRASZAMY
się dzieci ze świetlic wiej- twórcze i ekologiczne”, a szaru Natura 2000 - Doliny

skich w Rekowie, Jacinkach i Kościernicy na „III
Ekologicznym Festynie Rodzinnym „Radew – energia
Życia”.
Wspólnymi siłami i pod
okiem pod opieką instruktorek a także pracownika POKiS przygotowano namiot
promujący naszą gminę.
Hasłem przewodnim było

głównym motywem były
kościernickie mrowiska.
Festyn w Niedalinie jest
częścią szerszego projektu
dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, którego głównymi celami są
promocja i ochrona bioróżnorodności (ze szczególnym

Radwi, Chocieli i Chotli,
jak i wskazanie możliwości
wykorzystania tego terenu w
myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
Honorowy patronat nad
imprezą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.
(sim)
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Piękno fotografią odkryte czyli
projekt - Ziemia Polanowska w Obiektywie
Młodzież z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie w
dniu 7.06.2011 r. zaprezentowała gimnazjalny projekt edukacyjny pt.: "Ziemia Polanowska
w obiektywie". Uczestnikami
projektu byli uczniowie klas
pierwszych i drugich: Justyna
Denkiewicz, Paula Domańska,
Katarzyna Dzierżyńska, Karolina Majchrzak, Daniel Walczak,
Magdalena Wiewiórska. Opiekę nad zespołem uczniowskim
sprawowała p. Ewa Szewczyk.
     Celem niniejszego projektu
było zaprezentowanie fotografii
ukazujących walory przyrodnicze, architektoniczne, turystyczne gminy Polanów. Ziemia
polanowska kryje w sobie wiele
pięknych krajobrazów. Obfituje w ogromne połacie pól i łąk,
siedliska lasów zamieszkałych
przez liczne gatunki zwierząt.
W leśnym podszyciu i runie
znaleźć można dziesiątki gatunków roślin i grzybów. W okolicy znajduje się wiele malowniczych jezior, oczek wodnych
i torfowisk, będących ostoją
rzadkiej flory i fauny wodnej.
Uzupełnieniem walorów przyrodniczych są liczne zabytki architektoniczne, archeologiczne i
miejsca kultu. Przez lasy, pola i
okoliczne miejscowości prowadzą szlaki turystyczne i ścieżki
rowerowe ułatwiające dostęp
do punktów widokowych, po-

mników przyrody, odpoczynku
i biwakowania, a także zabytków historycznych.    
   
Połączenie piękna krajobrazów
z przyrodniczym bogactwem
oraz interesującymi zabytkami
tworzy Ziemię Polanowską o
wysokich walorach estetycznych i poznawczych.
     Urodę tych niezwykłych
miejsc młodzież polanowska
zatrzymała w kadrze na zaprezentowanych fotografiach.

Krąg

Zabawy na

Z okazji Dnia Dziecka, sołtysi i Rady Sołeckie
Krągu i Buszyna zorganizowały imprezę dla
najmłodszych mieszkańców swoich miejscowości oraz dla dzieci z Bożenicy.

                                      Autor: Ewa Szewczyk

Impreza ta składała
się z dwóch części i przeprowadzona została w Krągu na
boisku sportowym i na posesji
nowo wybranej Pani Sołtys Krągu
Elżbiety
Margielewskiej.
W pierwszej części rozegrane
zostały mecze w ramach Turnieju Piłkarskiego o Puchar
radnego Rady Miasta Polanów
Romana Giłki. Mecze rozgry-

Żydowo

wane były w dwóch kategoriach
wiekowych 7-12lat i 13- 18lat.
W grupie chłopców młodszych
wystąpiły
drużyny z Bożenicy i Buszyna.
Po bardzo zaciętej i emocjonującej walce, puchar zdobyła drużyna z Buszyna wygrywając mecz
3:0. Trzykrotnie na listę strzelców
wpisał się Krzysztof Kruszka.
Natomiast w kategorii wiekowej

Cetuń

Spartakiada Sportów Adoptowanych Integracyjna „Sobótka 2011”

           Siedemnasta już Spartakiada Sportów Adoptowanych odbyła
się w Domu Pomocy Społecznej w
Żydowie. Na Spartakiadę przyjechali mieszkańcy DPS-ów z:  Cetunia, Mielna, Parsowa, Modrzewca,
Krzecka, Nowych Bielic, Szczecina, Białogardu. Nie brakowało
oczywiście drużyny gospodarzy.
      Pogoda dopisała było ciepło,
słońce świeciło a zawodników do

walki zagrzewały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Żydowie, wymachując kolorowymi pomponami.
Zawodnicy dzielnie rzucali piłką
do kosza, biegali na 40 m, strzelali
z łuku, rzucali oszczepem, skakali   
w dal, rzucali piłką lekarską.
             Organizatorzy zaplanowali
konkurencje dla osób na wózkach
inwalidzkich:   rzut do celu, rzut
kółkiem ringo, rzut lotką do tarczy,

rzut piłeczką tenisową  do bramki.
Odbyły się też konkurencje drużynowe: sztafeta 4x15m., rzut lotką
do tarczy, rzut kółkiem ringo oraz
przeciąganie liny, wzbudzające
najwięcej emocji.
W konkurencjach indywidualnych
wręczano medale, a w drużynowych puchary.

"Sobótka 2011" to impreza integracyjna zorganizowana w Domu
Pomocy Społecznej w Cetuniu.

PFRON i sponsorzy. W doskona- we oraz konkurs na najładniejszy
łej zabawie uczestniczyło ok. 230 wianek.
osób: mieszkańcy domów pomo-     Do tańca przygrywały zespoły:
cy społecznej z Parsowa, Mielna, Pieśni i Tańca Ziemi Bobolickiej
       Jej organizatorami byli: Sto- Cetunia, Nowych Bielic, Żydowa z Bobolic, "Wrzosy" z Polanowa,
warzyszenie "Niepełnosprawni w oraz ze Szczecina a także ze Śro- "Ostrowianie" z Ostrowca oraz "5S"
Domu i Środowisku" w Cetuniu, dowiskowego Domu Samopomocy z Polanowa.
Powiatowe Centrum Pomocy w "Oaza" z Krągu.
Koszalinie (w ramach realizacji        W programie przewidziano
programu "Pomocna Dłoń Plus"), różne konkurencje sprawnościo-

Wydarzenia
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Place zabaw jak
grzyby po deszczu

Uroczystego otwarcia placu zabaw dokonali: Elżbieta Sekuła,
dyrektor Gminnego Przedszkola oraz Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa, w towarzystwie polanowskich samorządowców
dokończenie ze str 1

chłopców starszych spotkały się
drużyny Krągu i Buszyna. Tu
emocji również nie brakowało. W
regulaminowym czasie wynik meczu był 2:2. Dopiero w dogrywce
lepsi okazali się piłkarze z Krągu,
którzy strzelili zwycięską bramkę,
ustalając wynik meczu na 3:2. I
tu również trzykrotnie zmusił do
kapitulacji bramkarza Buszyna,
napastnik z drużyny Krągu Sebastian Dudziak. Z kolei dla drużyny
Buszyna po jednej bramce strzelili:
Damian Giłka i Paweł Zarzyczny.
Sędzią głównym turnieju był Pan
Mirosław Gwóźdź- członek Rady
Sołeckiej Krągu. Należy również
dodać, że mecze oglądali licznie

przybyli mieszkańcy - zwłaszcza
rodzice i rodziny młodych piłkarzy,
a atmosfera była taka, jaką ogląda
się podczas telewizyjnych transmisji z ligowych meczów piłkarskich.
W drugiej części imprezy nasi milusińscy brali udział w konkursach
i zabawach sprawnościowych:
na wesoło i przy muzyce, które
przeprowadzili Pani Danuta Pikur
i Pan Roman Margielewski. Konkurencje te wliczone były do ogólnej punktacji tej części imprezy.
Najwięcej punktów zdobyła drużyna z Bożenicy zdobywając I
miejsce. Drugie miejsce zajęła
ekipa z Buszyna, a trzecie Krąg.
Puchary i nagrody wręczone zo-

stały przez radnego Romana Giłkę,
który był również ich fundatorem
W czasie trwania imprezy dzieci
otrzymały dużo słodkości, oraz
napojów i lodów, zakupionych na
tą okazję z funduszy sołeckich,
które w tym dniu najbardziej się
przydały, zwłaszcza lody i napoje,
gdyż z nieba dosłownie lał się żar.
Pomimo gorączki, pieczono także
przy ognisku kiełbaski i bawiono
się przy muzyce w plenerowej
dyskotece. Dzieci, pomimo zmęczenia aurą, jak i konkurencjami,
zadowolone i uśmiechnięte wracały do swoich domów, pytając kiedy
będzie następna tak fajna impreza

Nasi na
„Wiosennym Pikniku Folkowym”

Podobne place zabaw, tylko
o nieco innej konstrukcji, powstają także w innych miejscowościach gminy Polanów. Najpierw były artystyczne popisy przedszkolaków....
Jeszcze w tym roku staną one w
Domachowie, Bukowie, Świerczynie, Żydowie i Dadzewie.
Ich budowa jest możliwa, bo
polanowski samorząd wygrał
ogłoszone przez Środkowopomorską Grupę Działania,
konkursy dotyczące budowy
placów zabaw. W pierwszym
konkursie samorząd pozyskał
dofinansowanie na budowę i
wyposażenie placów zabaw w
Polanowie, Domachowie, Bukowie, Świerczynie, Dadzewie,
Żydowie oraz na wyposaże- ... potem gry i zabawy, w których uczestniczyli także
nie świetlicy w miejscowości dorośli (poniżej)
Gołogóra. Natomiast po rozstrzygnięciu drugiego konkursu środki zostały przyznane
na place zabaw w Chociminie,
Garbnie, Gołogórze, Jacinkach,
Karsinie, Krytnie, Rekowie,
Rososze, Sowinku i Powidzu.
Łącznie pozyskano środki na
15 placów zabaw. Każdy z nich
kosztuje około 20 tys. zł.
Przypomnijmy: place zabaw są przeznaczone dla
dzieci do lat 12.
(sim)

Zespoły śpiewacze
działające przy Polanowskim
Ośrodku Kultury i Sportu wzięły udział w I Regionalnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych
i Kapel „Wiosenny Piknik Folk”.

Impreza nie miała charakteru konkursu ale przyznano
jedną Nagrodę Specjalną dla
Zespołu „Trzech” z Koszalina za stylowość wykonania
ludowych pieśni ukraińskich.

Wszystkie zespoły biorące
udział w przeglądzie otrzymały dyplomy, pamiątkowe
statuetki oraz drobne upominki.
(r)

Nowym placem zabaw mogą się też cieszyć dzieci z Bukowa
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Nacław

Dzień Otwarty w
Szkole Podstawowej

Szkoła Podstawowa w Nacławiu w ostatnie dni maja
otworzyła swe podwoje organizując Dzień Otwarty.
Uczestniczyły w nim
wszyscy, którzy chcieli zapoznać się z ofertą edukacyjną proponowaną przez
placówkę.
Zaproszeni goście, z ogromnym
zainteresowaniem
oglądali występy uczniów.
Działające przy szkole koło
teatralne przedstawiło insce-

nizację „Zabawa w śpiącą
królewnę”.
Wspaniale zaprezentowali
się najmłodsi uczniowie z
oddziału przedszkolnego w
przedstawieniu „Pampilio” i
w tańcu „Trojak”.
Po części artystycznej, odbył
się piknik rodzinny. Poczęstunek przygotowali rodzice,
a firma „Poldanor” sponsorowała kiełbaski, które upieczono na grillu.
Cała impreza podobała się
przybyłym gościom.
(r)

Czerwcowy wypad
klas licealnych”
Jednodniowy wyjazd miał
miejsce dnia 20.06.2011r. Na
wycieczkę wyruszyło trzydziestu jeden uczniów oraz
czterech nauczycieli: Justyna
Syga, Mariola Parszczyńska,
Bogdan Libera i Dyrektor Liceum - Sławomir Wruszczak.
W programie wycieczki
była wizyta studyjna w Instytucie Geografii Akademii Pedagogicznej w Słupsku; zapoznanie się z ofertą kształcenia;
wizyta w zakładzie Geologii
i Geomorfologii; spotkanie z
dyrektorem Instytutu; następnie spacer po mieście; zwiedzanie rynku małego i dużego,
m.in: poczty głównej z tablicą
Stephana; Kościoła Mariac-
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Żydowo

„Dzień bez przemocy”

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w
Żydowie bierze udział
w V edycji Ogólnopolskiego Programu
"Szkoła bez przemocy".

W ramach tego programu należało przygotować
obchody takiego dnia wraz
z czynnym udziałem rodzikiego; ul Grodzkiej; słupskich
ców. Uroczystości, których
tramwajów.
scenariusz
przygotowała
Niestety z przyczyn pogodoVioletta Ciok-Malinowska,
wych planowany wyjazd do
dyrektor szkoły, odbyły się
Łeby został odwołany, ale
w tutejszej sali gimnastyczudał się przejazd do Kluk
nej. Wszyscy uczniowie i
i zwiedzanie tamtejszego
pracownicy szkoły wraz
skansenu. Następnie przejazd
z rodzicami mieli przyjść
do Smołdzina i zwiedzanie
ubrani na czerwono. ZaMuzeum Przyrodniczego.
mówione zostały również
Wycieczkę zakończył przeczerwone balony dmuchane
jazd do Słupska na posiłek,
helem. Każda z klas przygoa następnie godzina czasu
towała się do szeregu konwolnego dla siebie. Zmęczeni
kursów. Był więc: konkurs
i zadowoleni uczniowie przyliteracki "Wznieś serce pojechali do Polanowa około
nad zło", konkurs plastyczny
godziny 19.00. Mimo złych
"Nie czyń drugiemu, co tobie
warunków pogodowych,
nie miłe", klasowy plebiscyt
wszyscy się dobrze bawili.
na najżyczliwszą osobę z
(kk)
nas.

Klasa VI pod opie- niu nagród wszyscy w barw- testujemy" przygotowane
ką pani Hanny Nowakow- nym pochodzie udali się w przez Monikę Ciekańską z
skiej przygotowała program kierunku DPS w Żydowie, klasy V. Pochód zakończył
artystyczny. Również za- sklepu, placu zabaw i wróci- się na boisku szkolnym po
proszeni mieszkańcy Domu li na boisko szkolne. W trak- wypuszczeniu w niebo czerPomocy Społecznej w Ży- cie pochodu dało się słyszeć wonych balonów symbolidowie pod opieką Krysty- okrzyki z przygotowanymi zujących stop przemocy.
ny Jakubczyk oraz Anny hasłami: np. "Wszystkie pa- Na uczestników pochodu
Roczeń
zaprezentowali nie i panowie kulturalni są w czekało ognisko, kiełbaski i
program artystyczny oraz Żydowie", "Bez przemocy napoje.
(r)
śpiewali piosenki. Po rozda- żyć chcemy więc dziś pro-

Dzień Języków Obcych

Obama w wersji II LP

Przedstawiciel gimnazjum odbiera dyplom z rąk
organizatorów (J.Syga, M.Parszczyńska)

Impreza rozpoczęła się dnia z gimnazjum prezentowali innych. Klasy wykazały się wyniki: pierwsze miejsce za13.06.2011 roku o godzinie zagraniczne piosenki. Na- również zdolnościami pla- jęła klasa ILO, drugie przy10:40 w auli szkoły ZSP w stępnie uczestnicy przedsta- stycznymi tworząc komiksy. padło IILO, trzecie zostało
Polanowie. Na początku im- wiali wybrane, sławne oso- Odbył się także quiz o życiu przyznane klasie z Polanowprezy klasy pierwsze i dru- bowości świata, m. in: Fionę, brytyjskiej rodziny królew- skiego Gimnazjum imienia
gie oraz zaproszeni goście Lady Gagę, Baraka Obamę i skiej. A na koniec ogłoszono Noblistów Polskich. Wszy-

Piosenka Barbie Girl w wykonaniu klasy II LO

scy uczestnicy otrzymali torami imprezy były Panie
podziękowanie za udział i lingwistki: Mariola Parsznikt nie okazał się przegra- czyńska oraz Justyna Syga.
nym. Było dużo śmiechu a
atmosfera sprzyjała wspaKlasa Dziennikarska
ZSP w Polanowie
niałej zabawie. Organiza-

Rozmaitości
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Żydowo

Sukces na wyjeździe
Drugie miejsce zajęła drużyna piłki nożnej z Domu Pomocy Społecznej w Żydowie w
turnieju eliminacyjnym rozgrywek Seni Cup w Wieleniu
koło Poznania.
Bilans rozgrywek dla zespołu z Żydowa jest następujący: pięć meczów rozegranych,
cztery wygrane, strzelonych
szesnaście bramek, straconych
jedynie trzy.
Drużyna wystąpiła w składzie: Mariusz Oleśkiewicz

(kapitan, zwycięzca konkursu
żonglowania piłki), Zbigniew
Sobiński, Jan Majewski, Bogdan Nowacki, Kazimierz Stencel, Krzysztof Wierzejski. Warto zwrócić uwagę na postawę
graczy z Żydowa, którzy z szacunkiem odnosili się zarówno
do sędziów, jak i przeciwników
oraz na fakt, że drużyna była jedynym reprezentantem powiatu
koszalińskiego w wymienionych rozgrywkach. (r)
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Polanów

Najlepsi z najlepszych

Koszalin

Wyróżniona w
ogólnopolskim konkursie

Nadia Wijata, podopieczna Polanowskiego Ośrodka Kultury i
Sportu 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 Ko-

szalin 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.

dokończenie ze str 1

Wyróżnieni Absolwenci
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie
w roku szkolnym 2010/2011
1.Monika Bindas IIIa
- śr.5,88- zach. wzorowe
- najlepsza absolwentka,
wyróżniona nagrodą Bur-

mistrza
2.Kasprzak Marika IIIa śr.5,60 - zach. wzorowe
3.Sikorska Sara IIIa śr.5,57- zach. wzorowe
4.Kalinowska Sara IIIb śr.5,25 - zach. wzorowe
5.Góralska Marta IIIa śr.5,20 - zach. wzorowe

6.Mieszczyńska Sandra
IIIb - śr.5,13 - zach. wzorowe
7.Sominka Justyna IIIa śr.5,0 - zach. bardzo dobre
8.Zięba Aleksandra IIIe śr.5,0 - zach. wzorowe
9.Potocznik Bartosz IIIa śr.5,0 - zach. bardzo dobre

10.Kogut Maja IIId śr.4,87 - zach. wzorowe
11.Sochacki Andrzej IIIa śr.4,87 - zach. wzorowe
12.Żuromski Maciej IIIa śr.4,87 – zach. bardzo dobre
13.Kołodziejczyk Agata
IIIb - śr.4,80 - zach. wzorowe

Krąg

Polanów

„Sobótka nad Zalewem” Malowali naszą przyrodę

Impreza „Sobótka nad Zalewem”
to bez wątpienia największe wydarzenie czerwca.
Rozpoczęła się wczesnym rankiem, nad Zalewem Polanowskim
Spławikowymi Zawodami Wędkarskimi dla dzieci i młodzieży.
Wygrał je Marcel Morawiak, przed
Dawidem Głowickim i Jakubem
Wiśniewskiem.
Niewątpliwą
atrakcję stanowiły Zawody Drwali, których organizatorem było
Nadleśnictwo Polanów. Wytrawni
pilarze stanęli w szranki w wielce
widowiskowych konkurencjach,
takich jak: montaż pilarki, przerzynka na dokładność, okrzesywanie drewna, przerzynka drewna
piłą ręczną, łupanie drewna siekierą i przerzynka kombinowana.
Zwycięzcą zawodów został Artur
Jeziorski, drugie miejsce zajął
Tadeusz Michalski, obaj panowie

są pracownikami Zakładu Usług
Leśnych Zdzisława Wolskiego z
Białej, natomiast miejsce trzecie
zdobył Jan Hejnowski z Zakładu
Usług Leśnych Józefa Myślińskiego z Krągu. Po zręcznościowych
zawodach pilarzy wiele emocji
wzbudziły zawody sportowe pod
nazwą Puchar Polski STRONG
MAN Polanów 2011. Imponującą moc zaprezentowali zawodnicy firmy Atletik Strong z Piły,
którego właścicielem jest Grzegorz Peksa. Siłę mięśni pokazali
zawodnicy w osobach Lubomir
Libacki, Leszek Mocek, Adam
Zmysłowski, Artur Walczak, Tyberiusz Kowalczyk, zmagając się
w konkurencjach: bieg farmera z
walizkami o łącznej wadze 260
kg., bądź też w wyciskaniu sztangi. Niemałą niespodzianką były
też konkurencje siłowe przygotowane dla publiczności, które cie-

szyły się dużym powodzeniem i
znalazło się wiele chętnych osób
chcących zmierzyć swoją krzepkość. Tradycyjnie, noc sobótkowa to konkurs na najpiękniejszy
wianek. W tej konkurencji brały
udział dzieci i młodzież plotąc
cudne wianki z kwiatów i liści.
Spośród 31 zgłoszonych wianków komisja konkursowa wybrała
trzy najpiękniejsze, które należały do Mikołaja Banasia, Michała
Kasprzaka i Neli Czarkowskiej.
Wieczorem, na scenie rozpoczął
się program artystyczny. Do tańca
zagrzewała muzyka cygańska w
wykonaniu Dzianego
i cygańskich gwiazd, tłum rozentuzjazmował Samokhin Band a stare,
dobre przeboje Czerwonych Gitar
przypomniały Trzy Gitary. Noc
sobótkowa zakończyła się zabawą
taneczną do, której przygrywał zespól Sylwia&Wiesław.

Uczennice Liceum w Polanowie z namalowanymi pracami konkursowymi.

Nadleśnictwo Polanów, prezentowały dwie uczenniw ramach „Trzecich dni ce: Dorota Jopek i Marlena
różnorodności biologicznej” Lewandowska z kl. II LO.
zorganizowało w Krągu ple- Uczennicom naszej szkoły
ner malarski. Wzięło w nim niestety nie udało się zdoudział niemal 200 uczniów być żadnej nagrody, gdyż
szkół podstawowych, gim- wszystkie promowane miejnazjów i liceów.
sca zajęli uczniowie Liceum
Plastycznego z Koszalina.
Podczas konkursu można Mimo to warto było wziąć
było spotkać uczestników z udział w imprezie, którą
Polanowa, Koszalina, Sław- wzorcowo przygotowali i
na, a nawet Gdańska.
poprowadzili pracownicy
Liceum w Polanowie re- naszego Nadleśnictwa. Jed-

nakowoż wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
koszulki, czapki, plakietki i
dyplomy.
Zanim jednak ogłoszono
wyniki konkursu wszyscy
uczestnicy i opiekunowie
mogli usmażyć sobie pyszne kiełbaski. Po ogłoszeniu
wyników i odebraniu nagród wszyscy rozjechali się
do swoich miejscowości.
(dj)
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VI Turniej Szachowy
GONIĆ KRÓLA o Puchar
Burmistrza Polanowa

W Polanowskim OśrodZwycięzcą całego turnieju zo- wicz. Pełne wyniki oraz zdjęku Kultury i Sportu rozegrany stał Borys Lebiedowicz przed cia umieszczone są na stronie
został kolejny już, VI Turniej Tomaszem Kamienieckim i Mi- internetowej www.gimnazjum.
Szachowy GONIĆ KRÓLA o łoszem Pijewskim. Najlepszy polanow.pl.
Puchar Burmistrza Polanowa.
Turniej zorganizował
zawodnikiem z gminy Polanów
W turnieju udział wzięło 41 został Karol Belka z Gimna- Uczniowski Klub Sportowy
zawodników i zawodniczek z zjum w Polanowie, który zajął „ŻAK” w Polanowie, działający
gmin Polanów, Manowo, Sław- VI miejsce i zdobył pamiątko- przy Gimnazjum im. Noblistów
no, Sianów oraz z Koszalina a wą statuetkę. Wyróżnienia w Polskich w Polanowie, sędzionawet z Kołobrzegu. Zawodni- formie statuetek ufundowanych wał Bruno Lebiedowicz.
cy rozegrali 7 rund. Zwycięzcy przez Zachodniopomorską Izbę
Puchar ufundował Burw swoich kategoriach otrzyma- Rolniczą otrzymali też najlepsi mistrz Polanowa – Grzegorz
li puchary, wszyscy uczestnicy zawodnicy w kategoriach wie- Lipski. Patronat nad imprezą
zdobyli też nagrody (sprzęt kowych: do lat 12 – Miłosz sprawował Polanowski Ośrosportowy, gry, puzzle, sprzęt Pijewski, do lat 18 – Borys dek Kultury i Sportu, Gmina
szkolny) lub drobne upominki Lebiedowicz i wśród dorosłych Polanów i Zachodniopomorska
za udział w turnieju. Grali za- – Tomasz Kamieniecki. Specjal- Izba Rolnicza.
równo młodzi zawodnicy jak i ne wyróżnienie otrzymał też
Jacek Jachimowski
weterani szachów – już na eme- najmłodszy uczestnik turnieju
ryturze.
– sześcioletni Leon Lebiedo-

Badminton

Dwa złota z Gdańska
i 5 razy podium w Miastku

Doskonale spisali się Nikodem syfikacyjnej prowadzonej przez kluby: UKS „Iskra” Sarbice,
W turnieju udział UKS „Kometa” Sianów, UKS
Ratkowski i Oliwia Reichel, PZBad.
zawodnicy
polanowskiego wzięli zawodnicy z klubów: OSiR Sławno, SKB „Piast”
„Macedu” podczas Otwartych „Piast” Słupsk, MKB „Lednik” Słupsk, „U – 2 Lotka” Bytów,
Mistrzostw Gdańska Juniorów Miastko, „U – 2 Lotka” Bytów, UKS „Bursztyn” Gdańsk, ZKB
MMKS Gdańsk, ZKB „Maced” „Maced” Polanów i gospodai Młodzików w Badmintona.
Niko zdobył dwa złote medale Polanów i gospodarze UKS rze MKB „Lednik” Miastko.
w singla i w grze mieszanej z „Bursztyn” Gdańsk. Zawod- Turniej rozegrano systemem
nicy ZKB „Maced” Polanów grupowo – pucharowym i stał
Oliwią.
Oliwia w grze pojedynczej za- wzięli udział w Krajowym Tur- na średnim poziomie. ZKB
jęła X – miejsce i na sukcesy nieju Juniorów Młodszych w „Maced” Polanów reprezentow singla musi trochę poczekać. Badmintona. W rozegranych wali: Norbert Miarka, Nikodem
Zwycięzcy otrzymali medale, w Miastku zawodach udział Ratkowski, Paweł Strzelecki,
nagrody rzeczowe i dyplomy wzięło 40 zawodniczek i za- Patryk Szwed i Radosław Wilk.
reprezentujących Najlepiej z naszych zawodnia wszyscy punkty do listy kla- wodników
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Koszykówka

Zespół KSKK Polanów
na ligowych parkietach.

Zakończyły się rozgrywki
Środkowopomorskiej Ligi Koszykówki Kobiet 2010/2011.
Klub Sportowy Koszalińskie
Stowarzyszenie Koszykówki
Kobiet, które prowadzi w Polanowie swoją filię powołał w
tym roku i zgłosił po raz pierwszy do rozgrywek ŚLKK zespół
KSKK POLANÓW..
Jest to młodziutka drużyna,
skupiająca w swoich szeregach
m.in. uczennice Polanowskiego
Gimnazjum i ZSP. Dziewczęta stawiają pierwsze kroki na
ligowych parkietach, poznają
system rozgrywek, tajniki koszykówki, uczą się od starszych
koleżanek, zdobywają tak cenne
w tym wieku ogranie boiskowe. Uczestnictwo w ligowych
rozgrywkach to wyróżnienie i
motywacja do dalszej ciężkiej
pracy na treningach.
W lidze ŚLKK występuje 9 zespołów: KSKK Polanów, KSKK Koszalin, Salos
Słupsk, Salos Szczecin, Siódemka Sopot, Basket Miastko, Grom
Turowo, Basket Szczecinek.
Zespół prowadzą trenerzy: Agata Janicka i Renata Dudek.
Rozgrywki ŚLKK odbywają się systemem turniejowym,
rozgrywanym w czasie weekendów.
W sezonie 2010/2011 zespół
z Polanowa był gospodarzem
trzech turniejów :16.X.2010,
30.X.2010 oraz 13.III.2011r.
Mecze odbywały się w Polanowie na hali ZEAO przy ulicy
Gradowe Wzgórze. Przy stoliku
sędziowskim często zasiadali
uczniowie Gimnazjum, którzy
chcieli nauczyć się obsługi zegara, pisania protokołów spoków zagrał Norbert Miarka w
singla zajął III – IV miejsce
razem z Niko Ratkowskim
ale prócz tego Norbert zajął I
– miejsce w grze mieszanej w
parze z Martą Małyszko MKB
„Lednik” Miastko. Również
bardzo dobrze spisał się Niko
bo oprócz III – miejsca w singla,
zajął II – miejsce w grze deblowej w parze z Robertem Cybulskim MKB „Lednik” Miastko.
Średnio wypadli Paweł Strzelecki i Patryk Szwed oboje w
debla zajęli miejsce III – IV
słabiej wypadli w singla zajmując miejsce od XIII – XVIII.
Dobrze wypadł Radosław Wilk
zajmując w singla miejsce od
VII – XII. Z chwilą zakończenia tego turnieju rozpoczynamy
okres roztrenowania i czas na
odpoczynek czyli wakacje.

tkań.
Na trybunach dopingowali
rodzice, koleżanki, koledzy i
sympatycy koszykówki.
Drużyna KSKK Polanów
uczestniczyła w turniejach w
Słupsku, Kołobrzegu, Szczecinie, Sopocie, Miastku, Koszalinie.
Zespół z Polanowa jest najmłodszym wśród uczestników
ŚLKK i debiutuje w tego typu
rozgrywkach. Mimo wszystko
dziewczęta świetnie radziły
sobie na parkiecie i z meczu na
mecz grały coraz lepiej. Zdecydowanie pokonały zespoły z
Turowa i Sopotu i były to zwyDrużynę KSKK Polanów w
sezonie 2010/2011 reprezentowały następujące zawodniczki:
Garczarek Olga
Szymańska Izabela
Parszczyńska Paula
Bindas Karolina
Grundkowska Urszula

cięstwa w pełni zasłużone!!!
Chyba szczęście przyniosły
dziewczętom nowe koszulki,
zakupione specjalnie dla drużyny z Polanowa na rozgrywki
ŚLKK 2010/2011.
O rozgrywkach ŚLKK, tabeli,
osiągnięciach poszczególnych
zawodniczek można poczytać
na stronie Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki
oraz w lokalnej prasie Głos
Koszaliński, który na bieżąco
informuje o wynikach spotkań.
Sezon 2010/2011 zespół KSKK
Polanów zakończył na dobrym
7 miejscu.
Janicka Agata
Baran Katarzyna
Żuchowska Monika
Kokot Joanna
Perkowska Oktawia
Każura Paulina
Kudłacz Renata
Brzozowska Katarzyna
Dalak Marta

Piłka Nożna

Koniec rozgrywek sezonu 2010/2011
Remisem 3:3 z zespołem Graf Bukówko zakończyli ligowe rozgrywki sezonu 2010/2011 piłkarze Gryfa
Polanów. Rozegrany w Bukówku
mecz obfitował w wiele twardych a
nawet brutalnych zdarzeń, których
owocem było 6 zółtych i jedna czerwona kartka dla zawodników zespołu gospodarzy. Ostatecznie w klasie
okręgowej Koszalin grupa północ
Gryf Polanów zajął 8 miejsce. W
ogromnej mierze to zasługa trenera
Macieja Mikulskiego, który po rundzie jesiennej objął drużynę zagrożoną degradacją do niższej ligi.

Końcowa tabela klasy okręgowej

1. Mechanik Bobolice 26
2. Wybrzeże Biesiekierz 26
3. Kotwica II Kołobrzeg 26
4. Olimp Gościno
26
5. Leśnik II Manowo 26
6. Saturn Mielno
26
7. Zryw Kretomino
26
8. Gryf Polanów
26
9. Nemeton Strzekęcino 26
10. Graf Bukówko
26
11. Wrzos Wrzosowo 26
12. Błękitni St. Jarosław 26
13. Radew Białogórzyno 26
14. Płomień Myślino 26

63
61
58
45
37
37
37
35
33
30
28
18
17
15

80 / 25
75 / 28
88 / 33
70 / 43
35 / 34
58 / 58
51 / 58
53 / 43
60 / 99
58 / 68
58 / 63
37 / 88
42 / 68
29 / 86
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