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Na Świętą Górę
po trzeźwość

Informacja
dla rolników

Urząd Miejski w Polanowie przypomina, że w terminie od 01 września do
30 września 2011r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w
okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2011 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego w 2011 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2011 r.
wynosi 73,10 zł razy ilość ha użytków rolnych.
Więcej informacji w powyżej sprawie oraz
wnioski można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa tutejszego Urzędu (pokój nr
13, tel. 0943480391).

Bukowo

Dożynki czas zacząć

Już 10 września w Bukowie odbędą się tegoroczne
dożynki gminy Polanów. Rozpocznie je uroczysta
msza święta w kościele w Bukowie. Następnie korowód dożynkowy, prowadzony przez starostów
dożynek – Zbigniewa Chudzińskiego z Rzyszczewka i Alicję Kogut z Krytna - uda się na plac
imprezy, gdzie o godzinie 13 dokona się ceremoniał dożynkowy. W programie zabawy znajdziemy
konkursy, występy zespołów ludowych, wybory
„Sołtysa Dożynek 2011”, występy artystyczne itd.
Gwiazdą wieczoru będzie „Don Wasyl”
Szczegółowy program na str 3.
Już po raz dziesiąty, w ostatnią niedzielę sierpnia wyruszyła, zorganizowana przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”, pielgrzymka trzeźwości. Przemarsz w intencji trzeźwości
narodu rozpoczął się o godzinie 13.30 zbiórką uczestników pod kościołem Wniebowzięcia
NMP w Polanowie (rynek miejski). Pielgrzymi, których czekała 3-kilometrowa trasa na
Świętą Górę Polanowską, wyruszyli około godziny 14.15. Prowadził ich gospodarz Świętej
Góry - franciszkanin ojciec Andrzej Artym oraz ksiądz Roman Śledź, proboszcz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie. Po Mszy Świętej, zaplanowanej na godzinę
15.00 odbył się jeszcze otwarty mityng oraz poczęstunek dla piechurów. Wszystkim, którzy
zechcieli przyłączyć się do marszu z tak szczytnym przesłaniem serdeczne podziękowania
składają organizatorzy.

Domachowo

Spotkanie seniorów

Duszpasterstwo trzeźwościowe

Powstało w XIX wieku. Rozwijali je kapłani oraz świeccy. Po II wojnie światowej kierunek działalności trzeźwościowej Kościoła określił Episkopat Polski listem pasterskim „Wytyczne Episkopatu
dla kościelnej działalności trzeźwościowej”. To jedyny tego typu dokument w świecie. Powstał w
okresie Wielkiej Nowenny jako element milenijnego programu odrodzenia moralnego i zbiera wieloletnie doświadczenia pracy trzeźwościowej Kościoła. Według tychże Wytycznych celem kościelnej
działalności trzeźwościowej jest wykorzenienie pijaństwa i alkoholizmu oraz ugruntowanie cnoty
trzeźwości w narodzie polskim w myśl propagowanej zasady „przez dobrowolną, całkowitą abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich”. Zgodnie z postulatami „Wytycznych
Episkopatu...” na wielu uczelniach i wydziałach teologicznych pojawiła się tematyka uzależnień i
psychoprofilaktyki. W trakcie 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 6 marca
2008 roku, mianowany został nowy przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości KEP. Został
nim bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej. Przez ostatnie dwie kadenZ okazji „Zakończenia lata” Sołtys i
cje funkcję tę pełnił bp. Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz drohiczyński. Po Soborze Watykańskim Rada Sołecka Domachowa zorganizowali
II zostały powołane do istnienia w Polsce organizacje, które możemy określić jako organizacje apo- spotkanie seniorów.
stolstwa trzeźwości. Pierwszą była Krucjata Wyzwolenia Człowieka proklamowana w 1979 roku,
Przy symbolicznej lampce szampana,
a następnym Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego ogłoszony na Jasnej Górze w 1982 kawie i słodkim poczęstunku przybyłym
roku. Następne organizacje rozwinęły się dopiero po roku 1989, gdy zaistniała sytuacja polityczna, gościom miło umilał czas Zespół Ludowy
która umożliwiła ich powstanie. Dziś celem istniejących organizacji jest nie tylko zaradzenie pro- „Wrzosy” z Polanowa. Piotr Górniak, wiceblemom wynikającym z pijaństwa, ale wychowanie do trzeźwości, stąd powstanie m.in. Dziecięcej burmistrz Polanowa i Józef Wilk, przewodKrucjaty Niepokalanej czy Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Ewangelizacji „Agapa”
niczący Rady Miejskiej w Polanowie złożyli

wszystkim przybyłym gościom, na ręce najstarszej mieszkanki Domachowa O. Zielińskiej (liczy 84 wiosny) serdeczne życzenia
100-lat w zdrowiu i szczęściu. Zabawa przy
wspaniałej orkiestrze trwała do późnych
godzin nocnych. Najstarsi mieszkańcy Domachowa dotrzymali kroku nawet tym najmłodszym mieszkańcom.
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W odwiedzinach
po wspomnienia

Kluczyki do auta przekazała Aleksandra Bukowska,
prezes Banku Spółdzielczego w Sławnie.

Bożena i Sławomir Wruszczak, liceum polanowskiego.
Aby wygrać wystarczyło załomieszkańcy Polanowa odebrali już
nagrodę jaką jest Volvo S60. Warty żyć 6 miesięczną lokatę o wartości
115 tys. zł samochód wygrali, bo są min. 500 zł. Bank Spółdzielczy w
klientami polanowskiego oddziału Sławnie zachęca do udziału w akBanku Spółdzielczego w Sławnie, i tualnej promocji „LOKATA SGB
wzięli udział w w jesiennej promo- – LATO 2011”, która potrwa do
10.10.2011r.
cji LOKAT SGB (JESIEŃ 2010).
Każdy ma szansę na udział w
Na co dzień Pani Bożena jest
dyrektorem biblioteki w Polano- loterii. Powodzenia!
(sim)
wie, zaś jej małżonek dyrektorem

Gmina Polanów

Nowe parkingi w lasach

Nadleśnictwo Polanów przygotowuje nowy parking pod Świętą
Górą Polanowską. Projekt obejmuje również budowę placu zabaw
na Osiedlu Leśnym w Polanowie, ścieżkę zdrowia oraz miejsca postojowe i ścieżki przyrodniczo - edukacyjne w okolicach Polanowa.

Pierwszego dnia sierpnia, jak
co roku przyjechali zobaczyć
dawną ojcowiznę. Goście z
Niemiec, dawni mieszkańcy
ziemi polanowskiej oraz Miastka odwiedzili swoje rodzinne
miejscowości. W Polanowie
zwiedzali miasto, a także odwiedzili miejscowy cmentarz,
gdzie w lapidarium złożyli hołd
zmarłym, dawnym mieszkań-

com tej ziemi.
Przypomnijmy - lapidarium
jest efektem współpracy obecnych władz miasta oraz dawnych mieszkańców Polanowa.
W miejscu tym zgromadzono
ocalałe fragmenty nagrobków z
Polanowa i okolic. Od 200 lat
jest tu cmentarz, a w średniowieczu znajdował się tu gród
polanowski.

(k)
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa oraz Dariusz Kalinowski,
przewodniczący Rady Powiatu
Przemówienie na cmentarzu przed lapidarium w Polanowie dnia 1 sierpnia 2011 roku:
składają symboliczne znicze

Znajdujemy się w szczególnym miejscu, miejscu wspomnień i pamięci. Ludzkie historie stają się
tu na nowo żywe, zwłaszcza dla tych, dla których były to strony rodzinne. Każdy człowiek ma prawo
do poznania i odwiedzin swoich stron rodzinnych.
Dzisiaj jest tu jednak już inny kraj. Widzimy, że to nie są już tylko nasze strony rodzinne i jak wiele
nowych osób tutaj żyje. To miejsce jednak łączy starych i nowych mieszkańców tych ziem. Stoimy w
tym szczególnym miejscu z wolą pojednania. Nasze pojednanie jest szansą na pokój Europy, międzyludzką solidarność i troskę o młode pokolenie - bez względu na to, jakim językiem się posługuje.
Klaus Kramer. Rendsburg. Niemcy.

Zaproszenie

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dożynki
Burmistrz Polanowa informuje:
Od dnia 20 września 2011 r. będzie udostępniony Spis
Powiatowe Wyborców.
Po raz kolejny zapraszamy na XIII Dożynki
Powiatowe. Impreza odbędzie się 17 września w
Bobolicach.
W programie dożynek
znajduje się między innymi korowód dożynkowy, przegląd kulturalny
gmin, koncert zespołu
„PapaD”, kiermasz twórców ludowych, pokaz
starego i nowego sprzętu
rolniczego. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, jak i stoisk z
pysznymi potrawami regionalnymi.
Dożynki rozpoczną się
o godzinie 11 mszą świętą w kościele pw. NMP w
Bobolicach.

Zapraszamy!

Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Polanowie, pokój Nr 2 w dniach pracy Urzędu w godz.
9.00 – 14.00
Do dnia 19 września 2011 r. wyborcy niepełnosprawni
mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w
kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do dnia 29 września 2011 r. uprawnieni wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy powyżej 75 lat mogą składać
wnioski o sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania –
pokój Nr 2 Urzędu Miejskiego w Polanowie w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Polanowie w godz. 9.00 – 14.00
Do dnia 25 września 2011 r. uprawnieni wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy Polanów.
Dla osób niepełnosprawnych przystosowane są następujące lokale wyborcze:
w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu w Polanowie,
ul. Polna 4 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krągu 5 – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski
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Rozmach robi wrażenie Zmienili plan

odnowy
miejscowości

Rozmowa z posłem Stanisławem Gawłowskim, wiceministrem ochrony środowiska
Panie Ministrze często odwiedza Pan gminę Polanów?
Korzystam z zaproszenia Pana
Burmistrza i jak czas mi pozwala
to z wielką przyjemnością przyjeżdżam do Polanowa. Obecnie
goszczę na festynie parafialnym
w Polanowie i jest to już kolejna
moja wizyta związana z działalnością społeczności lokalnej na
rzecz kościoła. Jestem pod wrażeniem organizacji, rozmachu i
aktywności organizatorów. Mieszkańcy, rada parafialna z księdzem
proboszczem wzięła sprawy w
swoje ręce dotyczące remontu kościoła i to widać . Cieszę się także,
że osobiście mogłem wspomóc
remonty świątyń w Polanowie
i Żydowie‑, w których obecnie
trwają prace budowlane. Wiem
również, że planowany jest również remont kościoła w Krągu i
istnieje duża szansa otrzymania
dofinansowania na ten cel ze
środków UE w ramach odnowy
wsi.
Jest Pan bardzo dobrze zorientowany w aktualnie realizowanych działaniach na terenie
gminy Polanów?
Wszystko to, co się dzieje na terenie gminy, jakie realizowane są
inwestycje , jakie są zamierzenia i
plany związane z poprawą infrastruktury technicznej na terenie
gminy - wszystkie informacje
mam bezpośrednio od Pana burmistrza Grzegorza Lipskiego.
Jesteśmy w ścisłym kontakcie telefonicznym i często spotykamy
się osobiście.
Gmina Polanów, dzięki działaniom na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego konsekwentnie

zmienia swój wizerunek . Realizujecie inwestycje wodno- kanalizacyjne , które bardzo dużo
kosztują, ale bez takich działań
Podczas nadzwyczajgmina nie będzie się rozwijać.
Wrażenie robi adaptacja budynku nej IX sesji Rady Miejskiej,
na Centrum Społeczno - Kultu- która zwołana została w
ralne. Realizujecie przebudowę dniu 24 sierpnia br. podjęulic w Polanowie. Wcześniej to uchwałę zatwierdzającą
zostały wykonane remonty dróg zmianę w Planie Odnowy
wojewódzkich w Polanowie i
Miejscowości Polanów na
Żydowie. Cieszy mnie, że realizujecie program budowy świetlic lata 2010 - 2017.
wiejskich i budowę placów zabaw,
które są bardzo potrzebne. Prze- Do planu wprowadzono
prowadzone prace melioracyjne zadanie w brzmieniu pn.:
na rzece Grabowej oraz w rowach „Rewitalizacja centrum Pomelioracyjnych przy ul. Staw- lanowa - przebudowa, nadbunej, Cmentarnej Łąkowej i Placu dowa i rozbudowa budynku
Mestwina były możliwe dzięki remizy Ochotniczej Straży
środkom administrowanym przez
Pożarnej w Polanowie wraz
Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego In- z infrastrukturą towarzysząfrastruktura i Środowisko. Wiem, cą i zakupem wyposażenia”.
że przygotowywane są kolejne Powyższa zmiana podykprojekty melioracyjne, obejmu- towana jest możliwością
jące Zalew i Basen Polanowski. ubiegania się przez Gminę
Zmienia się otoczenie i estetyka Polanów o środki finansowe
Polanowa , przepiękne rośli- w konkursie ogłoszonym
ny–dywany kwiatowe w mieście przez Darłowską Lokalną
cieszą oczy.
Grupę Rybacką w ramach
Widziałem, że rozmawiał pan ze
Programu
Operacyjnego
strażakami?
Funduszu
Zależy mi bardzo na poprawie Europejskiego
bezpieczeństwa przeciwpożaro- Rybackiego. W poprzedniej
wego, stąd moje spotkanie ze stra- wersji planu odnowy miejżakami na festynie. Widzę jakim scowości zadanie inwestynowoczesnym sprzętem dyspo- cyjne związane z remontem
nują . Cieszę się , że otrzymana OSP nosiło nazwę: „Rozbuwcześniej pomoc dobrze służy dowa remizy OSP w Polanostrażakom i ma wpływ na poczuwie przy ul.Magazynowej”
cie bezpieczeństwa przez mieszkańców. Wspólnie z Dyrektorem i było zaplanowane na lata
Generalnym Lasów
Państwo- 2011 - 2013 ze środków Rewych zadbaliśmy, aby jednostki gionalnego Programu OpeWojewództwa
Ochotniczych Straży Pożarnych racyjnego
otrzymały większe środki .Tak Zachodniopomorskiego. W
się stało że 3 jednostki z terenu związku z przyjętymi zmiagminy Polanów otrzymały dodat- nami radni ponadto wyrazili
kowe dofinansowanie na zakup zgodę na realizację zadasprzętu. Warto podejmować tego
nia w nowym brzmieniu na
typu inicjatywy, bo na strażakach
lata
2012 -2013. Planowany
można zawsze polegać i na nich
koszt przedsięwzięcia wyliczyć.
Mimo licznych obowiązków wy- niesie 1.666.570,61 złotych.
nikających z wypełniania manda- Na sesji radni dokonali taktu posła i wiceministra ochrony że zmiany w budżecie gminy
środowiska i leśnictwa znajduje Polanów na rok 2011 oraz w
Pan czas na pomoc gminie.
uchwałach dotyczących poRobię to zawsze z wielką przy- działu gminy Polanów na
jemnością. Przypomnę tylko, że
obwody i okręgi wyborcze.
jestem Honorowym Obywatelem
W
ich granicach znalazła się
tej pięknej gminy, a taki zaszczytul. Gradowe Wzgórze. (r)
ny tytuł zobowiązuje.

Gmina Polanów
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Przed pierwszym dzwonkiem trwają remonty placówek oświatowych

Trwają przygotowania do nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy
Polanów
W miesiącu lipcu dokonano
wymiany okien w budynku
przedszkola na ul. Stawnej 3 w
Polanowie na kwotę 22.496,70
zł. W Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie odnawiana jest sala gimnastyczna, klasy i korytarze. Do końca sierpnia potrwa natomiast wowej w Polanowie przy ul.
remont sanitariatów ,schodów Wolności 14. Prace remontowe
oraz podjazdu dla niepełno- związane są z przeniesieniem
sprawnych w Szkole Podsta- oddziałów 6-latków do budyn-

Polanów

Pawilon zmienił oblicze

Nowopowstałe polanowskie Centrum Społeczno - Kulturalne już niedługo zostanie otwarte. Przeprowadzka M-GOPS-u i Biblioteki Publicznej planowana jest na wrzesień tego roku. Nowe centrum remontowane
jest w ramach zadania „Nadbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania byłego budynku
usług handlowych na Centrum Społeczno-Kulturalne”, a dofinansowanie inwestycji na kwotę ponad 806
tys. zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

www.polanow.pl

ZUK Polanów

ku szkoły podstawowej. Łączna wartość robót prowadzony w
tej placówce opiewa na kwotę
77.621,86 zł.
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Festynowa zabawa
Wakacje chylą się ku
końcowi. Na szczęście
w pamięci mamy jeszcze
zabawy z sierpnia, w jakich mogliśmy uczestniczyć. Poniżej kilka zdjęć
z festynów w Bożenicy,
Nacławiu i Bukowie.
Imprezy te, jak zwykle, przyciągnęły tłumu
miłościków dobrej zabawy. Były tańce, loterie
fantowe, pyszne jedzenie z grilla oraz wiele
innych atrakcji. Każdy uczestnik festynów,
niezależnie od swojego
wieku, mógł znaleźć coś
dla siebie.
Oby więcej takich zabaw!

Bukowo

Bukowo

Bożenice

Kolejna pa

Bukowo

Nacław

Nacław

Tradycyjnie w przedostatnią życia publicznego: wiceminiedzielę sierpnia - 21.08.2011 nistra ochrony środowiska
Gawłowskiego,
r. na rynku w Polanowie odbył Stanisława
się już 7 festyn parafialny. Po- wicemarszałka województwa
Angoda dopisała, zaś organizato- zachodniopomorskiego
rzy- Rada Parafialna- zadbali drzeja Jakubowskiego, dyreko świetną atmosferę i zabawę tora Regionalnej Dyrekcji Ladla kilkuset osób, przybyłych sów Państwowych Sławomira
Cichonia oraz miejscowego
na to spotkanie.
Wśród atrakcji pojawiły proboszcza parafii ks. Romana
się zjeżdżalnie, kule wodne, Śledzia.
Organizatorzy festynu byli
stymulator lotów oraz przejażdżka jeepem. Dla smako- widoczni w żółto-niebieskich
ufundowanych
szy czekała kuchnia domowa, koszulkach,
a w niej pierogi, żurek, bigos przez burmistrza Polanowa
myśliwski oraz dzik z rożna. Grzegorza Lipskiego. Wszyscy
Z pośród wielu konkursów zaś uczestnicy tego niezwykłenajwięcej emocji wzbudziło go spotkania mogli nabyć komalowanie twarzy, łowienie szulki i czapeczki z napisem
ryb z zagadkami, przeciąga- „Kocham Polanów”.
Dawno takiej imprezy w Ponie liny, piłowanie klocków
drewna, a także malowanie lanowie nie była i jest to m.in.
portretów przez znane osoby duża zasługa przewodniczące-
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Rekowo

arafiada za nami

W poszukiwaniu żony

Już po raz trzeci Stowarzy- wą postać wcielił się pan Piotr
szenie Leśne Rekowo zor- Wartechowski.
Jak co roku pomysłowość
ganizowało baśniowy festyn.
Tegoroczne Bajkowe Rekowo uczestników okazała się bezodbyło się pod hasłem „Baj- graniczna. Zarówno dorośli jak
kowa kraina skrzata Rekowina. i dzieci popisali się ciekawymi,
kolorowymi strojami. Wśród
Skrzat Rekowin szuka żony.”
Zabawę rozpoczął występ dzieci najpopularniejsze były
aktorów z krakowskiego teatru skrzaty, wróżki, księżniczki,
Art-re, którzy zaprezentowali diabełki i rycerze. Dorośli zaś
przedstawienie pod tytułem najczęściej wybierali stroje
„Legenda o smoku wawelskim”. leśnych ludzi, diabłów, wilkoPo spektaklu przyszła kolej na łaków. Nie zabrakło też osób
występy wokalne grup 5s, który w strojach szlachty polskiej,
uatrakcyjnia swym występem mieszczan i chłopstwa z XV
każde “Bajkowe Rekowo” oraz wieku.
Za najciekawsze przebrania
S.O.S., która specjalizuje się w
przewidziane zostały specjalprezentacji utworów ABBY.
Na festyn przybyło mnóstwo ne nagrody. Jednak nikt nie
osób z całej gminy, a także z odszedł z pustymi rękoma.
powiatu. Nie brakowało rów- Wspaniałe pluszaki zafundował
nież uczestników z całej Polski. Maciej Raczkowski, właściciel
Sam skrzat Rekowin okazał Fabryki Zabawek Pluszowych
się warszawiakiem – w bajko- „Kolor-plusz”.

Głównymi atrakcjami Bajkowego Rekowa były konkursy,
w których wyłoniono najlepszą
kandydatkę na żonę dla skrzata
Rekowina, jazda konna, licytacja, a także pokazy umiejętności drwali, którzy na oczach
uczestników imprezy tworzyli
wspaniałe rzeźby.
Współorganizatorami zabawy
był Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Zakład Usług
Komunalnych w Polanowie.
Szczególne
podziękowania
należą się mieszkankom wsi
Rekowo i Karsina, które zajęły
się przygotowaniem pysznych
ciast, a także Krzysztofowi Dykowi, sołtysowi Karsiny, który
czynnie wspomagał organizację festynu.
Na kolejne Bajkowe Rekowo zapraszamy już za rok!
(k)

Wycieczka rowerowa do Osetna

go Rady Parafialnej Dariusza
Kalinowskiego, który przez
kilka godzin niestrudzenie zachęcał wszystkich do wspólnej
zabawy .
Oprawę muzyczną przygotowały zespoły Cecylianki ze
Strzekęcina, duet w składzie
Marian Kisiel i Kazimierz
Maszke, soliści Justyn Nowosad i Krzysztof Jabłoński. Ponadto wystąpiły grupy
przedszkolaków pod opieką
M.Nikiel- Dopierały, A.Bosak i
M.Białek oraz uczniów szkoły
podstawowej pod kierunkem
K.Ciuły, M.Barańskiej oraz J.
Majcher. Ponadto z zespołem
wokalno-muzycznym „5s” w

składzie J.Wilk, D.Kalinowski, H.Zabrocki, S. Wruszczak,
K.Ciuła wystąpił senator ziemi
koszalińskiej – Piotr Zentarski.
Bardzo się cieszę i składam
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać, za przygotowanie, prowadzenie i uczestnictwo w naszym festynie, powiedział ks.
proboszcz R. Śledź.
Jak nas poinformował D.Kalinowski – tegoroczna kwota
w wysokości blisko 19 tys. zł
będzie przeznaczona na dofinansowe remontu wnętrza
dużego kościoła w Polanowie
oraz montaż instalacji ppoż w
kościele filialnym w Wieleniu.

Grupa dzieci i młodzieży z So- serwacji i badaniu zwyczajów
łectwa Kościernica wyruszyła najwierniejszych sprzymierzeńna edukacyjną wycieczkę ro- ców leśnika – mrówek. Kolejny
werową, której głównym celem przystanek to Park Leśników w
był Park Leśników im. Jana Osetnie. Park założony został
Łobodźca przy leśniczówce w na powierzchni około 2 ha. Jest
Osetnie. Pierwszy przystanek tam szereg atrakcyjnych obiekbył przy Alei Mrówek im. Ta- tów turystycznych oraz wiele
deusza Podkówki w Leśnictwie ciekawych gatunków drzew,
Kościernica. Występuje tam krzewów i krzewinek. Leśninajwiększe w Europie skupisko czy Piotr Kozakowski. Pan
mrówki ćmawej. Wśród kop- Piotr opowiedział całą historię
ców ustawiony jest kamień pa- powstania parku i wiele jeszmiątkowy poświęcony pamięci cze innych ciekawostek z życia
nieżyjącego już dra Tadeusza przyrody. Po dwu godzinnym
Podkówki, który całą swoją za- pobycie na terenie parku wywodową karierę poświęcił ob- ruszyliśmy w drogę powrotną

zwiedzając leśniczówkę Leśniczego Stefana Kozickiego w
Rekowie. Duże wrażenie zrobił
na nas sam budynek, na którym
widnieje data budowy 1906
rok. Z leśniczówki udaliśmy
się nad pięknie położone jezioro Rekowskie a stamtąd przez
las z przygodami do domu.
Wycieczka była bardzo udana a dla nas ludzi młodych
przede wszystkim edukacyjna.
Tego dnia pogoda dopisała
znakomicie, kto się wahał i nie
wziął udziału w imprezie, niech
żałuje.
(r)
Zdjęcia: Aneta Pantanowska
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Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
organizatorom festynów i wakacyjnych imprez.
Cieszy mnie ogromne zaangażowanie mieszkańców poszczególnych miejscowości w życie
społeczno-kulturalne gminy Polanów - bez
Was nie udałoby się zrealizować zamierzonych
celów, a życie w naszej gminie nie byłoby tak
barwne.
Mam nadzieję, że chęć uczestnictwa i pomocy przy organizacji festynów nie opuści Was
nigdy.
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Polanów

Smaczna flądra z zespołem 5S

Grzegorz Lipski,
burmistrz Polanowa

UWAGA RODZICE!

Uroczystość rozpoczęcia roku przedszkolnego
2011/2012 odbędzie się 6 września 2011r.
o godz. 9.00
w sali
Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Polanowie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

Dokładnie w połowie
sierpnia, w nadmorskiej
miejscowości Dźwirzyno gmina Kołobrzeg, w ramach
projektu pn. „Smaczna flądra” wystąpił zespół muzyczny „5s”.
Dla wszystkich uczestników imprezy
czekało
mnóstwo atrakcji i konkursów. Dla smakoszy owoców
morza, potrawy przygotowywał sam mistrz kulinarny Robert Sowa. Rozdano
ponad 10 ton przepysznej,
serwowanej na różne sposoby flądry, a dla uczestników
quizów czekały koszulki,

fartuszki oraz książki pt. „W
poszukiwaniu smaku doskonałego” Roberta Sowy.
Całą imprezę prowadził
znany i lubiany prezenter
Radiowej Jedynki oraz Telewizyjnej Dwójki - Roman
Czejarek. Oprawę muzyczną
i dobrą zabawę podczas tej
kulinarnej uczty przygotował zespół „5s” z Polanowa.
Wśród licznie zgromadzonych turystów z całej Polski,
można było spotkać również
mieszkańców
Polanowa,
którzy świetnie się bawiąc
korzystali ze smaków kuchni Roberta Sowy.

Gmina Polanów

Polanów

Czas do „Kiedy śmieje się dziecko,
szkoły śmieje się cały świat”
Nadszedł koniec wakacji,
dla wielu pewnie za szybko.
Niechętnie zatem przypominamy o godzinach rozpoczęcia roku szkolnego w
poszczególnych szkołach na
terenie gminy Polanów.

Godziny
rozpoczęcia
roku szkolnego:
8.00 Szkoła Społeczna w
Garbnie
8.30 Filia Szkoły Podstawowej w Nacławiu
8.30 Szkoła im. Jana Pawła
II w Żydowie
9.15 Szkoła Podstawowa w
Polanowie
9.30 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie
10.15 Szkoła Podstawowa w
Bukowie
10.30 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie

Po raz pierwszy w
przedszkolu… 24 i 25
sierpnia to kolejne dni
adaptacyjne dla dzieci z
Przedszkola Gminnego
w Polanowie. Tym razem pod nazwą „Dzień
marynarski” i „Dzień indiański”. Będą różnorod-

ne zabawy ruchowe ze
śpiewem, zabawy z naśladowaniem, ćwiczenia
oddechowe, zabawy chustą animacyjną i zabawy
zręcznościowe,
kolorowanki a także malowanie
twarzy.

Dzisiaj u nas, co tu kryć wielkie otwarcie musi być!
Pirackim dniem WAS witamy.
Do zabawy wszystkich zapraszamy!
Jutro też tu przyjdziecie
i w indiańskiej wiosce się znajdziecie.
To jest dla WAS zabawy czas.
Więc dalej. Hej ho! Chodź do
nas!

Rozmaitości
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Czy moje dziecko
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Polanów

Chrustowskie paliki najlepsze

ROK DRUGI
Na początku 2 roku życia
dziecko opanowuje trudną sztukę
chodzenia i biegania, w związku z
czym nagle staje się wszędobylskie.
Usilnie protestuje przeciwko uwięzieniu w łóżeczku czy kojcu. Przy
swojej niespożytej aktywności (nie
porusza się tylko wtedy, kiedy śpi)
i niewielkiej jeszcze sprawności,
taranuje niemal wszystko, co mu
staje na drodze. W dodatku umie
już wspinać się na schody i meble,
więc należy je mieć nieustannie na
oku. Ulubionym zajeciem malca,
jest chwytanie i rzucanie wszystkim, czym się da - w tym również,
jeśli ich dopadnie – drutami babci.
Potrafi błyskawicznie ściągnąć ze
stołu obrus wraz z całą zastawą
(przy okazji wylewając na siebie
gorącą zupę). Nic co jest w zasięgu
jego rąk nie jest bezpieczne. Nie
jest tez bezpieczne samo dziecko,
ponieważ może także zrzucić sobie na głowę wazon z kwiatami czy
zostać przygniecione przez mało
stabilną etażerkę.
Ze spokojniejszych zajęć dziecko
półtoraroczne lubi wkładanie drobniejszych przedmiotów do większego pojemnika i wyjmowanie ich
z powrotem, piętrzenie i burzenie
wież z klocków i innych zabawek
oraz darcie papieru. Może to robić
nawet przez pół godziny (czyli, jak
na nie, bardzo długo).
Mniej więcej w połowie 2 roku
życia dziecko opanowuje adekwatne używanie słowa „nie” i wraz z
tą umiejętnością wchodzi w tzw.
„okres przekory” budzący u wielu
rodziców poważne zaniepokojenie, ponieważ sądzą oni, iż jest to
początek ujawniania przez dziecko

złego charakteru. W tym okresie
bowiem malec nie tylko nie słucha
żadnych poleceń, ale z upodobaniem i satysfakcją stara się robić
rzeczy dokładnie odwrotne niż te,
których się od niego wymaga, np.
na komendę ubierz się – rozbiera
się itp.
Dla rodziców 2 rok życia
dziecka, a szczególnie jego druga
połowa, to okres stałego biegania
za szalejącą po domu „trąbą powietrzną” i bezustannego nad nią
czuwania.
Poza tym dwulatek nie sprawia
większych kłopotów. Śpi dobrze,
chociaż z pójściem spać ociąga się.
Chętnie je, z ciekawością odkrywa
smak nowych potraw. Przy tej okazji warto wspomnieć, że przywiązuje się do swojego talerza, kubka
czy łyżki i należy to uszanować.
Pod koniec 2 roku życia dziecko może już nauczyć się kontrolować i zgłaszać swoje potrzeby
fizjologiczne, ale to nie jest regułą.
W 24-25 miesiącu życia znacznie
się uspokaja, stając się bardziej
spolegliwym i posłusznym. Przychodzi na wołanie, współdziała
przy ubieraniu i myciu się, rzadziej
mówi „nie”. Przejawia wyraźne
przywiązanie do opiekunów, bywa
czułe i współczujące.
W tym okresie pojawiają się
różne lęki i strachy, co również
jest normalne i nie powinno budzić
Już po raz jedenasty kucharze
niepokoju rodziców. Dwulatek z całego województwa zachodnajczęściej boi się głośnych dźwię- niopomorskiego stanęli w szranki
ków, wycia syreny karetki pogoto- o tytuł najlepszego regionalnego
wia, szumu odkurzacza, wszelkich przysmaku.
zmian (np. ustawiania mebli), saW kategorii „Inne produkty
motności itp.
regionalne” zwyciężyli Janina i
Dziecięcych strachów i lęków Marek Mazikowie z Polanowa.
nie należy wysmiewać ani przeła- Serca smakoszy podbili chrustowmywać na siłę, choćby wydawały skimi palikami, czyli daniem, które
się nie wiadomo jak absurdalne. kształtem przypomina krokiety, naDziecka bojącego się koni nie wol- dziewane farszem mięsnym, gdzyno ciagnąć do stajni, lękającego się bowym lub twarogowym. Ciasto
ciemności – wpychać na siłę do palików jest miękkie i chrupiące,
ciemnego pokoju. Nie należy też a składem przypomina ciasto nalezawstydzać go publicznie z powo- śnikowe. Przepis na chrustowskie
du tych strachów.
paliki pochodzi z okolic Polanowa.
Najlepiej powoli i cierpliwie
Do konkursu mogł być zgłoszony
oswajać je z budzącymi lęk sytu- produkt wytwarzany tradycyjnymi
acjami czy przedmiotami, np. z bo- metodami, przy użyciu lokalnych
jącą się ciemności córką lub synem surowców, posiadający tradycyjmożna wybrać się na przechadzkę ny skład oraz tradycyjną nazwę.
o zmroku (trzymając dziecko na rę- Powinien być to produkt o wyjątkach lub za rękę, żeby czuło obec- kowej jakości, dobrej renomie i
ność rodzica i miało w nim oparcie). innych cechach wynikających ze
Pamiętajmy, że dziecko ze swoich specyfiki regionu. Jednym słowem
lęków po prostu wyrośnie.
– regionalna perła smaku.
Prezentowane produkty oceniało
Henryk Zabrocki

jury pod przewodnictwem Izabelli
Byszewskiej, prezes Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego, a konkurs podzielono na cztery
osobne kategorie – produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
produkty pochodzenia roślinnego,
napoje oraz inne produkty regionalne. Dodatkowo każda kategoria
miała swoje podtypy.
Wśród produktów pochodzenia
zwierzęcego nagrodzono: Romana
Kaweckiego, za kiełbasę szlachecką z dziczyzny (produkty i przetwory mięsne), FBHU „Modehpolmo” za karpia po dzwonowsku
(produkty i przetwory z ryb), Edytę
Szczupak za ser kozi widuchowski
(produkty mleczne) oraz Ewę i Olgierda Kustosz za miód faceliowy
(podkategoria „miody”).
Produkty pochodzenia roślinnego,
które zdobyły uznanie sędziów to:
czarmun z czarnej porzeczki Marii Łazińskiej z KGW w Kłębowcu (przetwory owocowe), grzyby
marynowane z szyszką Krystyny
Hapki (przetwory warzywne), pla-

cuszki cebulowe pieczone Danuty
Cząstki (produkty zbożowe) oraz
piernik na kwiecie lipowym Teresy
Zaulicznej (wyroby cukiernicze).
Za najlepszych twórców nopoi
regionalnych uznano Sebastania

Piekarza za świeży sok jabłkoworabarbarowy (napoje bezalkoholowe) oraz Barbarę Modrzejewską
za nalewkę żołądkową (napoje alkoholowe).

Dr Bernard Pietrzak urodził się
w Warszawie 11 sierpnia 1937r.
Ukończył Wydział Lekarski
Akademii Medycznej w Gdańsku
i otrzymał dyplom lekarza medycyny w dniu 01 lutego 1965 roku.
Odbył staż podyplomowy w Szpitalu Powiatowym w Sławnie . Z
dniem 06 marca 1967 roku rozpoczął pracę zawodową, już jako
pełnoprawny lekarz, w Ośrodku
Zdrowia w Polanowie, także w
tamtejszej Izbie Porodowej. W
2004 roku przeszedł na emerytu-

rę, nadal praktykując w Polanowie ,aż do swej śmierci w dniu
15 sierpnia 2011 roku. W dniu 20
sierpnia 2011 roku, w dniu święta
swego patrona, został pochowany
na cmentarzu w Polanowie.
Dr Bernard Pietrzak całe
swoje życie zawodowe, pracując
przez 44 lata w zawodzie lekarza
medycyny ogólnej,
poświęcił Społeczności Miasta
i Gminy Polanów.
Wspomnienie moje o doktorze
Bernardzie Pietrzaku ,z natury swej nacechowane jest widzeniem człowieka , w okresie
ponad 31 lat, poprzez relacje
własne i osobiste. A był On osobą niezwykłą, obdarzoną licznymi talentami i pasjami. Był On
nie tylko „znawcą chorób”, ale
przede wszystkim prawdziwym
przyjacielem chorego. Nawet
wtedy ,kiedy już nic nie można
było dla chorego zrobić, z racji
ciężkości jego stanu zdrowia
,czy rodzaju choroby, to zawsze
znajdował słowa otuchy i pocieszenia. Często wspierał chorych i

potrzebujących w sposób czynny,
kosztem swej pomyślności osobistej. Posiadał liczne umiejętności
zawodowe, od podstaw chirurgii, które poznał jako stażysta w
Szpitalu Powiatowym w Sławnie,
po umiejętności położnicze, bardzo przydatne w pracy lekarza
Izby Porodowej w Polanowie.
Pełnił dr Bernard Pietrzak także funkcje administracyjne.
Przez wiele lat był Kierownikiem
Przychodni w Polanowie, także
ZOZ Polanów. Był On powszechnie znanym człowiekiem z racji
swoich rozlicznych pasji, wśród
których największą było łowiectwo. Przez wiele lat pełnił funkcje Prezesa Koła Łowieckiego,
delegata na Zjazd Krajowy PZŁ,
członka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Koszalinie. Polowanie
z udziałem Bernarda nabierało
zupełnie innego wymiaru. Umiał
w sposób elegancki i koleżeński
czerpać z Natury, jednocześnie
wychowując swoich następców
w klimacie pięknego łowiectwa,
tak dziś obcego dla wielu my-

śliwych traktujących polowanie
jako zbrojną wyprawę do sklepu
mięsnego. Bernard był znawcą i
miłośnikiem broni myśliwskiej.
Pieszczotliwie nazywał ją „męską biżuterią”.
Równie wielką Jego pasją
były konie.
Hodował konie, był niezrównanym jeźdźcem i miłośnikiem
wędrówki z końmi, na koniach,
przez ostępy leśne. Także szalonych wyścigów w lesie z jeleniami, podchodzenia na śniegu
z konia dzików. Wielokrotnie
uczestniczył w rajdach konnych.
Także w tym najsłynniejszym
spotkaniu miłośników konia w
Polsce, w Krojantach na miejscu słynnej Szarży Ułańskiej 18
Pułku Ułanów Pomorskich. Był
także wielokrotnie lekarzem zawodów jeździeckich, sędzią w
zawodach organizowanych przez
Polski Związek Jeździecki. Kolejną jego pasją było żeglowanie.
Żeglował po wodach śródlądowych ,także morzach, poznając
wielu słynnych żeglarzy. Do

historii żeglarstwa trafiły wspomnienia o Nim, jako niezłomnym
żeglarzu i także lekarzu na morzu.
Miał własną łódkę klasy Finn
wykonaną ze sklejki mahoniowej, prawdziwe arcydzieło sztuki
szkutniczej. Ciekawość świata
obudziła w Bernardzie potrzebę
zaglądania w morskie otchłanie
i wędrowania po górach. Nurkując w głębinach Lofotów, Kuby,
Morza Czerwonego poznał wielu
wspaniałych kolegów z Klubu
Płetwonurków „Mares” w Koszalinie.
Bernard świetnie jeździł na
nartach.
Był członkiem Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Miał takie ukochane
miejsce na Słowacji-Stary Smokowiec -do którego często wracał ,o nim snuł wspomnienia. Był
on niezrównanym towarzyszem
biesiady. Tam, gdzie się na niej
pojawił imponował towarzystwu
ciętym żartem, szermierką na
słowa, a biesiada nabierał zupełnie innego blasku . Umiał w spo-

sób piękny i autentyczny cieszyć
się z cudzych sukcesów. Nie potrafił się gniewać. Nawet wtedy,
gdy ktoś bliski zrobił mu krzywdę, to szukał okruszka „dobrej
strony człowieka”, aby móc mu
zwyczajnie wybaczyć.
Jest wśród nas, kolegów i
przyjaciół
Bernarda Pietrzaka wielu takich,
którzy mieli możliwość czerpania całymi garściami z jego
postaw, charakteru i kultury osobistej. Jest także wielu, którzy
zwyczajnie nie zauważyli tego,
że obok nich, w sposób piękny
i niezwykle serdeczny, przez 44
lata szedł człowiek wielkiego
serca i niezwykłego formatu.
Dziś pozostaje tylko smutek i
żal dla jednych, ale także ciepłe,
nieśmiertelne, wspomnienie o
Doktorze Bernardzie Pietrzaku
wśród tych, którzy mieli zaszczyt
iść Razem z Nim...

Radzi Henryk Zabrocki, pedagog,
Przewodniczący Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego

Dr Bernard Pietrzak –wspomnienie pośmiertne.

(k)

Marek Stachowicz
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Piłka Nożna

Gryf Polanów przewodzi ligowej stawce
Dwoma zwycięstwami zainaugurował polanowski Gryf rozgrywki regionalnej klasy okręgowej. Zespół mocno wzmocniony zawodnikami Arkadii Malechowo (Paweł Ostrowski,
Przemysław Skoczylas, Grzegorz Bedus) stał się faworytem
rozgrywek. W inauguracyjnym meczu, na wyjeździe Gryf
pokonał wysoko 6:0 Piasta Drzonowo. Bramki strzelali:
Bedus – 3x, Rumiński, Kosek, Skoczylas a Gryf zagrał w
składzie: Stelmach, Rumiński, Popowicz, Ostrowski, Skoczylas, Gryciuk ('52 Zblewski), Wilusz ('76 Purcel), Kosek
('70 Majcher), Atalski, Bedus, Wrona ('65 Wojnarowski).
Z kolei w ostatnią sobotę sierpnia, z bagażem dwóch bramek,
z Polanowa wracał zespół rywala zza między czyli StartuIskry Mokre. Tu obie bramki zdobył z karnego Kosek.

Regionalna Klasa Okręgowa
- gr. Koszalin Płn. 2011/2012
1. Gryf Polanów 			
2. Błękitni Stary Jarosław 		
3. Leśnik/Rossa/Zefir II Manowo
4. Bałtyk II Koszalin 		
5. Grom Świelino 		
6. Zryw Kretomino 		
7. Nemeton Strzekęcino 		
8. Olimp Gościno 		
9. Wrzos Wrzosowo 		
10. Saturn Mielno 		
11. Kotwica II Kołobrzeg 		
12. Radew Białogórzyno 		
13. Piast Drzonowo 		
14. Start-Iskra Mokre 		

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
0
0

8-0
6-3
6-4
8-1
6-5
8-9
4-9
12 - 5
4-5
6-5
4-5
0-3
2 - 10
1 - 11

Fragment meczu Gryf Polanów - Start-Iskra Mokre 2:0

Piłka nożna

Rozgrywki o Puchar Burmistrza Polanowa

W dniu 20 sierpnia 2011
W meczu wzięły udział trudnych warunkach pogor na boisku w Rzeczycy dwie drużyny piłkarskie: dowych.
Wielkiej odbył się mecz „Graf” Świerczyna oraz
Piłki Nożnej o Puchar Sołectwo Rzeczyca WielKlasyfikacja końcowa
Burmistrza Polanowa pn. ka – gospodarz turnieju.
przedstawia się następują„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Mecz rozegrano w cza- co:
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na zdobywca Pucharu
II m-ce – Sołectwo Rzeczyca
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz
piłki nożne.
Puchar „Najlepszy Strzelec” zdobył Kamil Zwolan
z drużyny „GRAF” Świerczyna.
Podsumowanie turnieju odbyło się w świetlicy wiejskiej przy gorącej
kiełbasce i słodkim poczęstunku.
Sponsorami imprezy byli
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołectwo Rzeczyca.
Organizatorzy dziękują Panu Julianowi Orłowi
oraz Pani Kamili ChamierCiemińskiej za pomoc w
przygotowaniu imprezy.

Dodatek do Obserwatora Lokalnego.
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

