
ZABAWY KARNAWAŁOWE 

Karnawał to okres zimowych zabaw, balów, maskarad i pochodów. Największe za-

bawy organizowano w Wenecji i Rio de Janeiro. W tym czasie w dawnej Polsce obcho-

dzono zapusty - organizowano kuligi zakończone balami, na których tańczono poloneza, 

krakowiaka, oberka i kujawiaka.  
 

Na koniec tego okresu w poniedziałek 8.02.2016 r. dzieci z klas 2d i 2e przebrały się za różne 

postacie i zorganizowały pokaz mody karnawałowej. W rytm skocznej muzyki bawiły się 

wesoło. 

Już dziś myślą o strojach na bal karnawałowy w przyszłym roku. 

 

NA WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

 
Dnia 10.02.16 r. klasa 1c wraz z wychowawczynią odwiedziła 

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Mazurskim Sto-

warzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie.  

 

 

 

Dzięki uprzejmości Pani Kierownik, która nas oprowadzała po 

wszystkich pracowniach, dzieci zapoznały się ze sposobami spę-

dzania tam czasu przez podopiecznych tego warsztatu. Pierwszy 

raz znalazły się w takim miejscu i widać było, że zrobiło ono na nich duże wrażenie.  

Po zwiedzeniu prawie każdego zakątka pierwszaki z okazji zbliżających się walentynek wy-

konywały kartki walentynkowe.  

Po zakończonych zajęciach na dzieci czekał słodki poczęstunek.  

 

Joanna Bierżyńska 

 

WALENTYNKI 
 

Walentynki to międzynarodowe święto zakochanych przypadające 

14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, patrona zakochanych. 

W tym dniu Amory wyjmują swe łuki i strzelają miłosnymi strza-

łami, a wielbiciele wymieniają się prezentami.  

 

W naszej szkole działa „poczta walentynkowa”, która ma za zadanie 

roznosić walentynki zrobione przez uczniów. 14 lutego królują kolory 

miłości: czerwień i róż, oraz serca, które są symbolami Walentynek. 

Myślę, że to sympatyczny czas, który łączy ludzi. Czasami wystarczy jeden uśmiech, by 

sprawić komuś przyjemność. Bądźmy tego dnia mili i przyjaźni dla wszystkich. 

Już czas na przygotowanie walentynek, zabierajcie się do pracy, pozostało tylko kilka dni. 

 

Alicja Służała 
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Walentynki w klasie 1f. 

 
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 
Montaż słowno-muzyczny pt. „Nowy roczek" w wykonaniu klasy 1c – 15.02.16 r. 

http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/gromada-zuchowa/20160215_093644.jpg
http://jedynka.webity.pl/domain/jedynka/files/z-zycia-szkoly/dscn1492.jpg


BO KAŻDY DZIEŃ POWINIEN BYĆ 

JAK WALENTYNKI... 
Dzień Świętego Walentego, przypadający 14 lutego, jest w Polsce niezwykle popularny. Za-

kochani obdarowują się kwiatami, prezentami lub kartkami, na których nie może zabraknąć 

miłosnego wiersza.  

 

Od lat królują również karteczki lub liściki z podpisami "Twój Walenty" - a wszystko po to, 

by odbiorca nie miał pojęcia, kim jest jego (lub jej) adorator. Co ciekawe, od wielu lat walen-

tynki to nie tylko święto dla par, ale i dla przyjaciół, bo i dla nich czternasty dzień lutego jest 

idealną okazją do tego, by zrobić niespodziankę ukochanemu przyjacielowi.  

Walentynki, jak każde święto, ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zwo-

lennicy cały rok czekają na ten dzień, by móc obdarować ukochaną osobę kartką czy uroczym 

prezentem. Inni z kolei twierdzą, że walentynki to przereklamowane święto mające na celu 

zwiększenie sprzedaży serduszek i innych podobnych gadżetów, a przecież każdy dzień w 

roku powinien być doskonałą okazją do tego, by móc powiedzieć ukochanej osobie, jak bar-

dzo nam na niej zależy.  

Dlatego życzymy Wam, aby każdy dzień był jak walentynki…  

 

Drużyna "Gromadka Misia Uszatka" 

  

UDZIELAMY I WZYWAMY POMOCY 
 

Od grudnia do lutego trwały zajęcia w klasach 2a, 3a i 3b 

w ramach programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Na zajęciach 

uczniowie poznawali najważniejsze czynności, jakie trze-

ba wykonywać żeby komuś pomóc. Wszystkie dzieci  

z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwicze-

niach, które składały się z części teoretycznej i praktycz-

nej.  
 

Przyszli ratownicy uczyli się sprawdzać przytomność, wzy-

wać pomoc, sprawdzać oddech, ułożyć osobę poszkodowaną 

w pozycji bocznej (gdy wyczuwalny jest oddech), wykony-

wały uciski klatki piersiowej, gdy osoba nie oddychała. Na zakończenie zajęć z pierwszej 

pomocy każdy otrzymał certyfikat oczywiście po uprzednim wykazaniu sie wiedzą i umiejęt-

nościami z tego zakresu. Była to formalność, bo wszyscy podeszli do tematu poważnie i od-

powiedzialnie. Zajęcia były prowadzone przez p. Agnieszkę Dziemiańczyk i Renatę Klisze-

wicz. 

Sukcesywnie takie zajęcia będą odbywały się w pozostałych klasach drugich i trzecich. 

 

                                                                        Agnieszka Dziemiańczyk 

 

NOWY ROCZEK W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
 

Dnia 15.02.2016 roku klasa 1c przedstawiła w Miejskiej Bibliotece Publicznej montaż 

słowno-muzyczny na temat czterech pór roku pt. „Nowy roczek" ... 
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Dzieci pięknie mówiły swoje role oraz śpiewały piosenki. Przedstawienie obejrzeli zaproszeni 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz licznie przybyli rodzice, a nawet babcie  

i dziadkowie. Atmosfera była bardzo miła i pomimo tremy dzieci występ się udał. 

Myślę, że jeszcze nieraz spotkamy się w tak sympatycznym gronie słuchaczy. Bardzo dzięku-

ję rodzicom: p. Patrycji Maluchnik oraz p. Łukaszowi i p. Karolinie Żurek za pomoc przy 

przedstawieniu. 

         Joanna Bierżyńska 

 
 

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI 

 
 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, szczęśliwych i dobrych ludzi. Jest 

na to sposób – czytajmy dzieciom!  
 

Przed naszymi dziećmi długa droga do dorosłości. Mają przed sobą wiele etapów nauki. Któż 

nie chciałby, aby przebyło je bez problemów, dobrze się rozwijało, a na swojej drodze spotka-

ło samych przyjaciół, ludzi mądrych i życzliwych. Nie trzeba daleko szukać. Skorzystajmy  

z najprostszej i najskuteczniejszej metody, niedocenianej przez poradniki dla rodziców – za-

chęcajmy dzieci do czytania. Wielu dorosłych ludzi, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? 

Ponieważ nawyk i potrzeba czytania lektury muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek 

jest zatem jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch 

znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości. Bez względu na 

wiek każde dziecko powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok siebie dorosłego, któ-

ry poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem. 

Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorasta-

nia. Ukazuje różnorodne wzorce myślenia. Może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z sy-

tuacjami trudnymi, takimi jak: frustracje, lęki, niska samoocena, uzależnienia. Taka literatura 

kompensuje niezaspokojone potrzeby oraz wpływa na kształtowanie się poczucia własnej 

wartości. Ale w głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój 

czas, uwagę, a przy tym miłość. 

Dlaczego czytanie jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości? 
Dzieci bez umiaru korzystają z komputera. Niejednokrotnie jest to dla nich najatrakcyjniejsza 

forma spędzania wolnego czasu. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej, a badania naukowe 

wskazują na szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci, która nie 

rozwija u nich myślenia i skraca ich przedział uwagi, a wiele programów wywołuje lęki i nie-

pokój oraz znieczula na przemoc.  

Drodzy Rodzice - pamiętajmy, że czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! Za-

praszamy serdecznie do biblioteki szkolnej, która włączyła się w rządowy projekt „Książki 

naszych marzeń”.   
  

Aneta Duda 
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KĘTRZYN 70 LAT TEMU 

 
W bieżącym roku obchodzimy 70 rocznicę 

nadania miastu nazwy Kętrzyn. Aby uczcić to 

historyczne wydarzenie, nasza szkoła nawiąza-

ła współpracę z Towarzystwem Miłośników 

Kętrzyna i opracowała kilka ciekawych inicja-

tyw. Jedną z nich jest konkurs plastyczny,  

do którego udziału serdecznie zapraszamy.  

  

  

  

  

  

[Fot. Andrzej Hapoński] 

 

 

 

 

 

  

LAUREACI  

MIEJSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

Dnia 16 lutego 2016 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie odbyło się spo-

tkanie z laureatami konkursu.  
 

Ponieważ organizatorami konkursu były nasza szkoła i MBP w Kętrzynie, zwycięzcom na-

grody wręczyli dyrektorzy obu placówek - Pan Janusz Woronowicz i Pan Witold Gagacki. 

  

  

 Nasi uczniowie lubią książki sir Arthura 

Ignatiusa Conan Doyle'a o niezwykłym Sherlocku 

Holmesie, więc spróbowali swych sił jako autorzy 

tekstów o tematyce detektywistycznej.  
Komisja konkursowa dostrzegła ich kunszt i nagrodzi-

ła w Miejskim Konkursie Literackim na opowiadanie 

detektywistyczne "BYĆ JAK SHERLOCK HOL-

MES". 

  

I miejsce - Patryk Boszko [6d] - opiek. p. Dorota 

Aronowska 

II miejsce - Justyna Bieniek [6b] - opiek. p. Alina 

Rudak 

wyróżnienia: Paulina Prokop [6a] - opiek. p. Elżbieta Wąsik, 

                        Oliwia Hnat [6c] - opiek. p. Dorota Aronowska 
  

 



MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 
 

Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodo-

wego Dnia Języka Ojczystego „Włączanie  

do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie.” 

- umożliwienie równego i powszechnego dostę-

pu do edukacji. 
 

Na stronie UNESCO czytamy: 

Język to nie tylko narzędzie komunikacji i klucz 

otwierający drzwi do edukacji i rozwoju. To także 

silny instrument ochrony dziedzictwa, zarówno 

materialnego, jak i niematerialnego. Wszelkie 

działania podejmowane dla promocji i upowszechniania języków służą nie tylko ochronie 

różnorodności językowej i edukacji w tej dziedzinie, ale także budowaniu świadomości bogac-

twa różnorodności kulturowej świata oraz potrzeby solidarności opartej na zrozumieniu, tole-

rancji i dialogu. 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest od piętnastu lat. Został prokla-

mowany na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkre-

ślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu 

zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent 

wszystkich aktualnie używanych. Ponad 200 znalazło się na liście języków całkowicie wymar-

łych w ciągu życia zaledwie trzech ostatnich pokoleń.  

Na datę obchodów Dnia Języka Ojczystego wybrany został 21 lutego upamiętniający wyda-

rzenia 1952 roku, kiedy to w miejscowości Dhaka (obecnej stolicy Bangladeszu) doszło do 

demonstracji, a następnie zamordowania pięciu studentów domagających się uznania ich 

języka ojczystego – bengalskiego (bangla) – za jeden z dwóch urzędowych języków ówczesne-

go państwa Pakistan. 

 

JĘZYK POLSKI NAJTRUDNIEJSZYM JĘZYKIEM 

ŚWIATA? 
 

Tak, ale jesteśmy Polakami i powinniśmy go pielęgnować, dlatego jak co roku z okazji Dnia 

Języka Ojczystego zorganizowaliśmy dla szóstoklasistów Turniej Języka Polskiego. 
 

W poniedziałek 22 lutego najlepsi reprezentanci poszczególnych klas stanęli w językowe 

szranki. Poszczególne konkurencje dotyczyły zawiłości polskiej gramatyki: składni, fleksji, 

fonetyki, słowotwórstwa, frazeologii i ortografii. Organizatorom nie chodziło o sprawdzenie 

umiejętności polonistycznych uczniów, raczej głównym celem turnieju było w ciekawy, nie-

kiedy zabawny sposób przybliżenie zagadnień językowych i uwrażliwienie na piękno i este-

tykę polskiego języka. W turnieju udział wzięli: 

6d - Patryk Boszko, Wiktoria Dzięgielewska, Aleksandra Rypa - I miejsce 
6a - Jan Balik, Norbert Świderski, Szymon Wąsiewicz - II miejsce 

6b - Justyna Bieniek, Weronika Fiodorowicz, Kacper Sulimowicz - III miejsce 

6c - Oliwia Hnat, Justyna Jakubiec, Anna Kłek 

  

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom turnieju życzymy nieustającej pasji  

do sięgania coraz wyżej i wytrwałości w odkrywaniu jeszcze głębszych pokładów wiedzy. 



 

LAUREACI  

MIEJSKIEGO KONKURSU 

LITERACKIEGO – 

16.02.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREACI  

TURNIEJU 

 JĘZYKA POLSKIEGO – 

22.02.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPOTKANIE KLASY 2C  

Z UCZESTNIKIEM  

WYPRAWY NA BIEGUN –

26.02.2016 r.  
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WYPRAWA NA BIEGUN 
 

26.02.16r. uczniowie klasy 2c gościli na zajęciach uczestnika wyprawy badawczej  

na Spitsbergen p. Jarosława Olejnika. Inspiracją do zorganizowania wizyty stała się lek-

tura książki "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"... 

 
Pan Olejnik opowiedział dzieciom o swoich przygodach (m.in. o spotkaniu z groźnym niedź-

wiedziem polarnym), warunkach życia i zwyczajach Eskimosów, o ubogiej, ale interesującej 

przyrodzie (zwierzętach, roślinności). Duże wrażenie wywarły na wszystkich dzieciach sfoto-

grafowane zjawisko zorzy polarnej oraz przywiezione z podróży eksponaty: kość wieloryba, 

konkrecja (twór mineralny powstały wskutek stopniowego narastania minerałów wokół jakie-

goś obiektu w skale, którym może być ziarno piasku), zdjęcia dokumentujące codzienne życie 

uczestników wyprawy. Dzieci miały możliwość zadawania pytań. Padało ich tak dużo, że nie 

sposób byłoby na nie wszystkie odpowiedzieć w ciągu jednego dnia. Dziękujemy! 
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ZIMA W OBIEKTYWIE 
 

Znamy już wyniki konkursu fotograficznego "Zima w obiektywie”, zorganizowanego 

przez MDK w Kętrzynie i Załogę Foto działającą przy MDK. Wśród laureatów znaleźli się 

uczniowie naszej szkoły. 

Są to: Paulina Prokop kl. VIa zajęła II miejsce, Martyna Panasiuk kl. VId - III miejsce,  

a Oliwia Hnat kl. VIc - wyróżnienie. 

 

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach foto. 

AH. 

 

NIE GAP SIĘ NA DRODZE - TURNIEJ WIEDZY  

O BRD KLAS II 
 

 
 

Dzieci są często uczestnikami wypadków drogowych. Jedna z przyczyn to nieprzestrze-

ganie i lekceważenie obowiązujących przepisów drogowych przez małych uczestników 

ruchu drogowego. 
 

Troszcząc się o bezpieczeństwo dzieci, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie od 

kilkunastu lat organizowany jest turniej klas 2. pt. „Nie gap się na drodze!"  

W tym roku odbył się 1 marca 2016 r. Przygotowały go nauczycielki Agnieszka 

Dziemiańczyk i Renata Kliszewicz. 

W czasie turnieju klasy popisywały się znajomością przepisów i znaków drogowych. 

Reprezentanci klas rozwiązywali krzyżówkę i wypełniali wykreślankę. Były też pląsy i pio-

senki. Dzieci wykonały prace plastyczne związane z bezpieczeństwem na drodze. 

Wiedzę połączono z zabawą, a rywalizacja dostarczyła dzieciom wielu wrażeń. Ważne jest, 

aby organizować takie turnieje, bo łączą one przyjemne z pożytecznym. 

 

Zwyciężyła klasa 2e. 
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BADANIA SPRAWNOŚCI AKADEMII S.O.S 

 
 

W dniach 15-19.02.2016 r. uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych 

naszej szkoły wzięli udział w badaniach diagnostycznych Akademii 

S.O.S. Młodzież uczestniczyła w dwóch próbach sprawnościowych: 

biegu wahadłowym 10x5m oraz skoku w dal z miejsca na odległość. 

Anonimowe wyniki najlepszych 48 uczniów (8 dziewcząt i 8 chłopców 

z każdego pionu klas) przekazano do koordynatora Akademii S.O.S. w 

Kętrzynie - p. Agnieszki Prewedy i zostaną wykorzystane przez Ministerstwo Sportu do okre-

ślenia norm dla szkół ubiegających się o utworzenie klas sportowych. 

Badania zostały przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego: p.Macieja Ducz-

ka, p.Marka Gabryszaka, p. Jarosława Mularewicza i p. Marka Powolnego. 

                                          

 Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny 

 

 

 

SPRAWNOŚĆ - GIMNASTYKA 
 

Zgodnie z ideą programu Mały Mistrz, propagującą aktywną postawę sportową, dzieci 

przygotowywały się do zdobycia kolejnej sprawności. 

 

Klasy drugie po raz kolejny przygotowywały się do zdobycia sprawności gimnastyka. 

Aby ją zdobyć, uczniowie musieli wykazać się wiedzą o prawidłowej postawie ciała, skorzy-

stać z podstawowych przyborów i przyrządów gimnastycznych, żeby utrzymać równowagę, 

wykazać się zwinnością i odpowiednią predyspozycją wykonywanych ćwiczeń na materacu. 

W rezultacie wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni upragnioną odznaką gimnastyka i przygo-

towują się już do zdobywania kolejnych sprawności.  

 

Uczniowie klasy 1a również zdobywali sprawność gimnastyka. Zadaniem dzieci było 

wykonanie przeskoków zwrotnych przez ławeczkę, przejście po równoważni, wspięcie się  

na drabinkę i zejście z niej. Ćwiczenia miały formę toru przeszkód i stanowiły ciekawą zaba-

wę. Uczniowie w skupieniu i z zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania, do których 

przygotowywali się podczas wcześniejszych treningów. Wszyscy bez problemu poradzili so-

bie z wyznaczonymi konkurencjami i z radością przyjęli wiadomość o uzyskaniu drugiej 

sprawności. 

             

 

 

 B. Borowska 
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XIII POWIATOWE MISTRZOSTWA W PŁYWANIU 

SZKÓŁ PODSTAWOWAYCH O 
 

W dniu 29.02.2016r na krytej pływalni PCSTiR w Kętrzynie odbyły się XIII Powia-

towe Mistrzostwa w Pływaniu Szkół Podstawowych o „Puchar Starosty Kętrzyńskiego”. Or-

ganizatorem zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Sportu 

Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Mazurskie 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku oraz nauczyciele wychowania fi-

zycznego w Kętrzynie. 

 

Fundatorem pucharów, medali i dyplomów dla zawodniczek i zawodników było Powiatowe 

Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie. 

     W zawodach udział wzięli: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 z Kętrzyna 

• Szkoła Podstawowa nr 3 z Kętrzyna 

• Szkoła Podstawowa nr 4 z Kętrzyna 

• Szkoła Podstawowa nr 5 z Zespołu Szkół nr 1 z Kętrzyna 

• Prywatna Szkoła Podstawowa Klucz z Kętrzyna 

• Szkoła Podstawowa z Kruszewca 

• Szkoła Podstawowa z Nakomiad 

 

W tym roku nasza szkoła wystawiła 26-osobową reprezentację składającą się z uczen-

nic i uczniów klas IV – VI. Bardzo dobrze w zawodach zaprezentowali się nasi pływacy zaj-

mując indywidualnie w wielu wyścigach miejsca na podium: Patrycja Matuszewska – II miej-

sce na 25m. stylem dowolnym, Łukasz Kuhn – I miejsce na 25m. stylem dowolnym, Amelia 

Korneluk – III miejsce na 50m. stylem dowolnym. Jednak najwięcej emocji dostarczyła nam 

uczennica klasy piątej Karolina Korenik, która zdobyła aż dwa złote medale wygrywając ry-

walizację na dystansach 50 metrów stylem grzbietowym oraz 50 metrów stylem klasycznym. 

 

Wyniki końcowe zawodów: z uwzględnieniem miejsc uczniów naszej szkoły 

25m styl dowolnym 

dziewcząt: chłopców: 

2 miejsce Matuszewska Patrycja 1 miejsce Kuhn Łukasz SP1 

8 miejsce Kosior Helena 5 miejsce Lender Karol 

10 miejsce Mej Weronika 10 miejsce Zakrzewski Szymon 

25m styl klasycznym 

Dziewcząt: chłopców: 

10 miejsce Mej Weronika 5 miejsce Marciniak Dawid 

8 miejsce Zwada Łukasz 

25m styl grzbietowym 

Chłopców: 

4 miejsce Marciniak Dawid 

5 miejsce Balik Jan 

50 m stylem dowolnym 

Dziewcząt: chłopców: 

3 miejsce Korneluk Amelia 4 miejsce Jerzynka Filip 

5 miejsce Majewski Paweł 

 

50 m stylem klasycznym 



Dziewcząt: chłopców: 

1 miejsce Korenik Karolina 5 miejsce Lender Karol 

5 miejsce Szynkowska Gabriela 

6 miejsce Korneluk Amelia 

7 miejsce Nowak Amelia 

8 miejsce Żyźniewska Agata 

50 m stylem grzbietowym 

Dziewcząt: chłopców: 

1 miejsce Korenik Karolina 4 miejsce Balik Jan 

Sztafeta 4x50m stylem dowolnym dziewcząt 2 miejsce, chłopców 2 miejsce 

Uczestnikom zawodów dziękujemy za sportową rywalizacje i osiągnięte rezultaty . 

Ze sportowym pozdrowieniem: Marek Powolny, Jarosław Mularewicz 

 

 

 


