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Dzień Kobiet
z gwiazdą

Informacja
Informujemy, że
w dn.16 kwietnia 2012 roku
(poniedziałek)
w godzinach

od 9 do 14

w sali numer 11
dyżur pełnić będą

pracownicy
Drugiego Urzędu Skarbowego,
służąc pomocą
w wypełnianiu i składaniu

zeznań podatkowych za rok 2011.

Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Polanowie serdecznie zaprasza na
Festyn

Objęta
patronatem medialnym przez
Objęta patronatem medialnym
Radio Koszalin
przez Radio Koszalin
13 maja 2012r.
13
maja 2012r.
Start godz. 1400
Start
godz. 14:00
na terenie Gimnazjum

na terenie
Gimnazjum
W programie
:
 wystawa psów

 dyktando gminne
W programie:
 występy artystyczne
sportowe gminne
• wystawa psów •zawody
dyktando
 zawody kulinarne
• występy artystyczne
•
zawody sportowe
 konkursy wiedzowe
 loteria
fantowa
• zawody kulinarne
• konkursy
wiedzowe
 jazda konna
• loteria fantowa
•
jazda
konna
•
strzelanie
 strzelanie z łuku i wiatrówki
z łuku i wiatrówki

Występ znanej z ekranów i estrad Lidii Stanisławskiej, uświetnił obchody Dnia Kobiet
w polanowskim POKiS-ie. Gwieździe towarzyszył miejscowy zespół 5xS. O obchodach tego kobiecego święta na terenie gminy Polanów czytaj na str. 4 i 5

To już wiosna

Zgodnie z wieloletnią tradycją przedszkolaki z Przedszkola w Polanowie powitały wiosnę pochodem ulicami naszego miasta. Barwny
korowód przeszedł nad Grabową, gdzie w nurcie rzeki została
utopiona, symbolizująca zimę Marzanna.
Więcej na str 7

Zapraszają organizatorzy :

Zapraszają
organizatorzy:
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Polanowie
Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna
Gimnazjum w Polanowie

Bukowo

„Warto być dobrym” Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia, radości,
wiosennegooptymizmu
oraz samych sukcesów
dlawszystkichmieszkańców
Miasta i Gminy Polanów
Baner reklamowy i rower marki Kross otrzymała Szkoła Podstawowa
w Bukowie za udział w akcji „Warto być dobrym”. Celem akcji jest promowanie pozytywnych wzorców i postaw wśród dzieci i młodzieży w
szkołach, a także zwiększenie zainteresowania wolontariatem oraz premiowanie i promocja dobrych działań i zachowań na rzecz innych.

Sportowe zmagania samorządowców

O sukcesie polanowskich samorządowców na IX Spartakiadzie Samorządowców o Puchar Przewodniczącego
Rady Powiatu Koszalińskiego na str 8

życzą
Grzegorz Lipski,
Józef Wilk,
Przewodniczący
Burmistrz
Rady Miejskiej
Polanowa
w Polanowie
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Lekcje dla najmłodszych

Na początku marca rozpoczęły się zajęcia z dziećmi w
wieku wczesnoszkolnym w
Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Polanowie.
Zajęcia odbywają się w
poniedziałki i środy po lekcjach w szkole. Głównym
zadaniem jest wsparcie
dzieci przy odrabianiu zadań domowych i wyposażenie ich w niezbędną wiedzę.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w niewielkich
grupach. Dzięki współpracy
ze Szkołą Podstawową w
Polanowie i Przedszkolem
Gminnym była możliwość
wytypowania dzieci, które potrzebowały tej formy
pomocy najbardziej. Po
diagnozach i rozmowach z
Panią Dyrektor Katarzyną
Filipowicz i Panią Dyrektor
Elżbietą Sekuła oraz wychowawcami poszczególnych
dzieci, rozpoczęto zajęcia.
Na prośbę o pracę z dziećmi odpowiedzieli emery-

towani nauczyciele, którzy
poświęcają swój wolny czas
dzieciom wymagającym pomocy. Dzieci odbierane są
ze szkoły przez pracowników socjalnych i przez nich
są również po zajęciach odprowadzane do świetlicy
szkolnej.
Podczas zajęć dzieci mają
możliwość
opanowania
podstawowych wiadomości,
niezbędnych do poradzenia
sobie z programem szkolnym.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Polanowie składa niniejszym serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
wspierają tę formę pomocy
dzieciom: Pani Krystynie
Byrzykowskiej, Pani Zofii
Gendig, Pani Wandzie Kusz,
Pani Władysławie Rajtar,
Pani Urszuli Żuromskiej,
Pani Elżbiecie Majcher, Pani
Irenie Szor i Panu Józefowi
Wilk.
Agnieszka Empacher

Polanów

Spotkanie autorskie
z lokalnym pisarzem

Zarząd Klubu Aktywnego Seniora i Dyrekcja
Biblioteki
Publicznej
Miasta i Gminy w Polanowie informują, że następne spotkanie członków Klubu odbędzie się
25 kwietnia o godz. 16:00.
Prelegentem
spotkania
będzie Jerzy Żelazny, autor wielu artykułów, felietonów i książek, min.:
„Miasteczko pod Wąsem”;
„Taniec błaznów”, „Duchy
polanowskich wzgórz” ,
„Ptaki Świętej Góry” i innych.
Jednocześnie informujemy, że w ramach
Roku Seniora 18 kwietnia
o godz. 18:00, w kinie
„Kryterium” w Koszalinie
odbędzie się spotkanie z
prof. Janem Lubińskim –
szefem Katedry Genetyki
Onkologicznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
nt.: „Profilaktyka nowo-

tworów poprzez optymalizację diety lub suplementację preparatami selenu”.
Zarząd Klubu organizuje
wspólny wyjazd autokarem. Koszt wyjazdu wynosi 10 zł. Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału
wyjazdu telefonicznie pod
numerem - 094 3188 500,
lub osobiście w siedzibie
Biblioteki w Polanowie
do dnia 12 kwietnia br. W
wyjeździe mogą uczestniczyć również osoby spoza
Klubu.
Wanda Zabrocka

Bożena Wruszczak

„Złote Gody”

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2012

Gmina Polanów

Polanów

Warsztaty komputerowe
dla Seniorów

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej
gminy odnośnie zorganizowanej uroczystości związanej z
uhonorowaniem długoletniego
pożycia małżeńskiego informujemy, że z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie występuje Burmistrz Polanowa w
oparciu o zgłoszenie par małżeńskich lub ich najbliższej rodziny. Zgłoszenia przyjmuje Pani Aleksandra Ostrowska
– Chwastek Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Polanowie,
która udzieli zainteresowanym
szczegółowych informacji w
zakresie procedury nadawania
medali jak i organizacji uroczystości, na której jubilaci otrzymują państwowe wyróżnienia.
(nr telefonu do Kierownika
USC 94-348-03-55)
Jednocześnie wyjaśniamy, że
USC w Polanowie nie prowadzi rejestracji zawartych związków małżeńskich w formie
elektronicznej, umożliwiającej
zakwalifikowanie poszczególnej pary małżeńskiej do ubiegania się o nadanie medalu.
Dodatkowo należy wskazać, że
mieszkańcy miasta i gminy w
Polanowie związki małżeńskie W ramach Klubu Aktywzawierali poza terenem gminy nego Seniora w polanowskiej Bibliotece Publicznej
Polanów.
rozpoczęły
się nieodpłatne
Mając na uwadze społeczwarsztaty
komputerowe
dla
ne oczekiwania oraz wyrażając
osób
starszych.
wolę ich sprostaniu zwracamy
się do zainteresowanych par
Wzbudziły one spore
małżeńskich o zgłaszanie fakzainteresowanie
wśród
tu obchodzenia 50. rocznicy
uczestników
Klubu,
dlatezawarcia związku małżeńskiego
utworzono
dwie
grupy
go w celu przygotowania i
wszczęcia stosownej procedury kursantów, w których udział
mającej na celu uświetnienie biorą łącznie 22 osoby.
Zajęcia odbywają się
wspaniałych jubileuszy Medadwa
razy w tygodniu w
lem Prezydenta RP za Długogodzinach
przed i popoletnie Pożycie Małżeńskie.
łudniowych. Prowadzą je

Stop wypalaniu traw

Wraz z nadchodzącą wiosną
rozpoczna się sezon wypalania traw. Niestety niesie ono
ze sobą wiele zagrożeń i jest
najczęstszą przyczyną pożarów
lasów.

W pożarach giną chronione
gatunki roślin, owady, zwierzęta, ptaki a jak pokazały ostatnie
doniesienia medialne, również
ludzie. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku
węgla, siarki i innych szkodliwych substancji.
Po za wszystkimi negatywnymi skutkami, które niesie
ze sobą wypalanie traw należ
stwierdzić iż jest to zjawisko
nielegalne
Odpowiednie zapisy prawne
zawarte w ustawie o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r., zabraniają wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów a treść art.
131 wspomianej ustawy powoduje, że osoba która dopuściła
się tego procederu musi się liczyć z możliwością poniesienia
za to odpowiedzialności w po-

staci kary aresztu bądź grzywny.
Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów głosi, że nie dopuszczalne
jest wykonywanie czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na
terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
jak również w odległości do
100 m od granicy lasów. Zabronione jest także wypalanie
słomy i pozostałości roślinnych
na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań,
lasów, zboża na pniu i miejsc
ustawienia stert lub stogów
bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a
także bez zapewnienia stałego
nadzoru miejsca wypalania.
Mając te okoliczności na
uwadze oraz dbając w wspólne
dobro apelujemy do Państwa o
powstrzymanie się od wypalania traw i reagowanie na takie
zachowania innych ludzi.

Polanów
pracownicy Biblioteki oraz użytkowych oraz Internetu.
społecznie Sławomir Wrusz- Wykazują przy tym wiele
czak – dyrektor polanow- chęci i motywacji. Zajęcia
skiego Liceum. W zajęciach prowadzone są w sposób
biorą udział osoby na róż- swobodny, czasem na wenym etapie zaawansowania, soło, ale zawsze z wielkim
ale zazwyczaj obejmują one zaangażowaniem
słucha„pierwsze kliknięcia” oraz czy. Mamy nadzieję, że już
nieśmiałe próby oswojenia wkrótce przybędzie nam kilsię z komputerem. Seniorzy koro zagorzałych użytkowwbrew pozorom, okazują się ników laptopów i tabletów,
bardzo „pojętnymi ucznia- z których większość zaznami” i dość szybko przyswa- czy swą obecność w sieci.
jają podstawy komputera.
Bożena Wruszczak
Starają się opanować podFot. Jolanta Skowrońska
stawowe zasady korzystania
z programów biurowych,
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Egzotyczne podróże po Ameryce Południowej
Nietypowa lekcja wiedzy o kulturze miała miejsce 15 marca
na auli ZSP w Polanowie. Było
to spotkanie z Państwem Mentel.
Nie byłoby w tym spotkaniu
nic dziwnego, gdyby nie fakt,
że Pan Marcin mieszka w Peru i
ma za żonę piękną Peruwiankę
– Panią Rocio del Pilar Galarza
Montenegro de Mentel. Razem
mieszkają od dwóch lat w Limie.
Opowiedział nam o życiu w
Peru oraz o najpiękniejszych
zakątkach tego kraju. Pokazał
także krótki film oraz zdjęcia
zachęcające do wyprawy po
Peru.
Pan Marcin jest przewodnikiem i organizuje wycieczki.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o ojczyźnie jego żony,
m.in. to, że lokalnym przysmakiem są tam świnki morskie.
Wiemy także, że Peruwiańczycy
to ciepli i otwarci ludzie. Żyją
głównie z upraw kawy i turystyki. Peru to bardzo ciekawy
kraj pod względem krajobrazowym – cztery razy większy od
Polski, zawiera tereny pustyn-
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„La dolce vita!”

Pod koniec marca ZSP w Polanowie odwiedziła krakowska
grupa aktorów z teatru "Moralitet", którzy zaprezentowali
sztukę pt. "La dolce vita".
Urszula Bębenek i Maciej
Krok wcielili się w rolę uzależnionych, młodych ludzi.
Przedstawiona była między
innymi historia narkomanki,
anorektyczki, maniaka komputerowego oraz hazardzisty.
Aktorzy w realny sposób ukazali codzienne życie osób uzależnionych: ich lęki, fobie, złe

samopoczucie oraz w ostateczności, tragiczne konsekwencje
nierozważnego
zachowania.
Aby uzupełnić przedstawienie,
usłyszeliśmy także prawdziwe
historie samych aktorów. Całość z pewnością wstrząsnęła
częścią uczniów, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem.
Dzięki dzisiejszemu spotkaniu,
pomyślimy zanim staniemy
przed wyborami, jakich dokonali poznani dziś bohaterowie.

Wydarzenia

Nowa remiza dla OSP

Dobrze rozpoczął się Nowy
2012 rok w Gminie Polanów. W lutym Grzegorz
Lipski, burmistrz Polanowa
podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji centrum Polanowa
– przebudowa, nadbudowa,
rozbudowa budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i
zakupem wyposażenia”.
Realizacja inwestycji jest
możliwa dzięki uczestnictwu Gminy Polanów w Darłowskiej Lokalnej Grupie
Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści.
Poprzez DLGR możliwe
było złożenie wniosku o
przyznanie pomocy finansowej oraz uzyskanie dofinansowania w wysokości 85%
wartości inwestycji.

Inków po Ekwadorze, Peru i
Boliwii. Więcej informacji na
stronie
www.peruexpedicion.
com, a także na blogu
www.southamerica.blog.onet.pl.
M. Ogrodowczyk, M. Łopata, N. Wieliczko

Umowę na dofinansowanie przebudowy świetlicy podpisali: Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa i jednocześnie wiceprezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz Jarosław
Rzepa, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa UM w
Szczecinie.
W ramach rewitalizacji do istniejącego budynku
budynku, jeszcze w tym części, która pełnić będzie
roku zostaną wykonane sze- rolę garażu dla samochoroko idące prace ogólnobu- dów specjalistycznych OSP.
dowlane, które mają na celu Wykonane zostaną przyłąm.in. wykonanie dobudowy cza kanalizacyjne. Oblicze

Konkurs na Środkowopomorski
Produkt Turystyczny

Beata Użarowska

Wygraliśmy konkurs!

prywatnie z gośćmi, zadawać
pytania i zrobić sobie zdjęcie
w tradycyjnym peruwiańskim
stroju. Dziękujemy Pani Agacie
Janickiej za zorganizowanie tej,
jakże ciekawej lekcji wiedzy o
kulturze. Pan Marcin Mentel
organizuje wyprawy tropem
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ne, dżunglę oraz tereny górskie.
Ludzie w Peru żyją często dosyć biednie. Głosowanie w wyborach jest obowiązkowe, więc
frekwencja wyborcza sięga
90% i więcej.
Na koniec spotkania uczestnicy mieli okazję porozmawiać

www.polanow.pl

Polanowski Ośrodek Kul- wnętrznej. A następnie wytury i Sportu przystąpił do posażymy je w instrumenty:
konkursu o dofinansowa- zestaw perkusyjny, gitary
nie zadań realizowanych ze basowe, elektryczne, klaŚrodkowopomorska Grupa
środków Ministra Kultury syczne, saksofony, pianino
Działania
serdecznie zaprai Dziedzictwa Narodowego cyfrowe oraz akcesoria: piesza
do
udziału
w konkursie
na lata 2011/2012. I udało ce, miksery, mikrofony, kona
Środkowopomorski
Prosię!
lumny. Po wakacjach nowa
dukt
Turystyczny
Otrzymaliśmy dotację pracownia muzyczna otwow kwocie 34 tys. na zakup rzy swe podwoje dla pasjo- Konkurs ma na celu wyłonieinstrumentów do pracow- natów muzyki. Będziecie tu nie najbardziej atrakcyjnego
ni muzycznej. Jedno z po- mogli rozwijać swoje pasje, produktu turystycznego remieszczeń domu kultury talenty i umiejętności, w gionu Pomorza Środkowego,
zostanie wyremontowane, komfortowych warunkach i jego promocję oraz wspierawytłumione i wygłuszone na wysokim poziomie tech- nie działań przyczyniających
dla poprawy akustyki we- nicznym.
się do powstawania nowych

produktów turystycznych.
Oferty należy złożyć w terminie do 30 lipca 2012 roku
do godziny 15.00 dostarczając wypełniony formularz
zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik do regulaminu,
wraz z krótkim opisem zgłaszanej oferty oraz innymi
materiałami przedstawiającymi produkt, do siedziby
Środkowopomorskiej Grupy
Działania, ul. Władysława
Andersa 34 pok. 107, 75626 Koszalin osobiście lub
za pośrednictwem operatora
pocztowego. O zachowaniu
terminu decyduje data wpływu oferty do biura ŚGD.
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste podsumo-

wanie konkursu odbędzie się
w terminie do 30 września
2012 roku podczas Dożynek
Powiatowych.
Obsługę
administracyjno
- organizacyjną zapewnia
Biuro Środkowopomorskiej
Grupy Działania, ul. Władysława Andersa 34 , 75-626
Koszalin pok. 107 .
Osoba do kontaktu : Aleksandra Sidorska Specjalista
ds. promocji i obsługi projektów, tel. 94 340 24 58,
e-mail: fundacja.koszalin@
wp.pl
Regulamin i karta zgłoszenia zostały udostępnione na
stronie internetowej Środkowopomorskiej Grupy Działania www.lepszawies.pl

zmienią pomieszczenia sanitarne w budynku.
Powstanie nowa kotłownia
wraz z magazynem oleju. Po
zakończeniu inwestycji dach
remizy będzie dwuspadowy.
Zmodernizowane zostaną
pomieszczenia, a niektóre
z nich wyposażone będą w
biurka, fotele, szafy BHP
czy komputery. Ponadto planuje się zakup fantomu do
ćwiczeń, defibrylatora oraz
agregatu prądotwórczego.
Ze względów bezpieczeństwa powstanie nowa instalacja elektryczna oraz wykona się montaż kamer przed
budynkiem.
Powyżej przedstawiamy
przykładową wizualizację
budynku remizy OSP, po
zakończeniu inwestycji w
2013 r.
Siwiecka Joanna

Polanów

Z marcowej sesji

Głównym momentem marcowej
sesji polanowskiego samorządu
było złożenie ślubowania przez Lecha Żuromskiego, radnego – elekta,
wybranego w lutowych wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej
w Polanowie.
Radni wysłuchali też sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Polanów za 2011 rok oraz raportu
z wykonania i efektów realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011r.
Dyrektorzy szkół przedstawili
informację na temat rozwijania
profilaktyki szkolnej, rodzinnej i
środowiskowej w zakresie problemów uzależnień.
Omówiono także funkcjonowanie Zakładu Usług Komunalnych
w Polanowie oraz funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Polanowie
Ponadto radni podjęli uchwały
wynikające ze spraw bieżących
gminy.
(r)
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Dzień Wszystkich Kobiet
Święto Kobiet w Żydowie

Święto Kobiet w Bukowie

Święto Kobiet w Polanowie

Już od najmłodszych lat uczniowie Szkoły Pod- odbyła się w sali gimnastycznej. Maluchy zarestawowej w Bukowie uczą się jak należy uczcić cytowały wierszyki, śpiewały piosenki, składały
„Święto Kobiet”.
życzenia i wręczały przepiękne kwiatki.
Chłopcy z pierwszej klasy już z samego rana
Panie odwdzięczyły się dzieciom i pracującym
złożyli swoim koleżankomi wychowawczyni Panom „górą” słodkości.
serdeczne życzenia, wręczyli kwiatki i poczęPierwszaki nie zapomnieli też o swoich mastowali słodkościami. Oczywiście mali panowie mach, dla których również mieli kolorowe tulioraz przedstawiciele innych klas nie zapomnieli pany i własnoręcznie wykonane laurki.
też o paniach ich uczących oraz paniach pracująMam nadzieję, że w „Dniu Kobiet” każda kocych w naszej szkole.
bieta i dziewczynka została obdarowana kwiatDzieci z „zerówki” zaprosiły wszystkie panie kiem i serdecznymi życzeniami od panów i
i dziewczęta na krótką część artystyczną, która chłopców.
Renata Ciubak - Obiała

Święto Kobiet w Gołogórze

Gwiazdy wieczoru: Lidia Stanisławska i zespół 5xS (powyżej i po prawej).
Koncert poprzedziły występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych (poniżej)
8 marca, sala widowiskowa w domu kultury
pękała w szwach. Frekwencja przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania.
Wszystko to za sprawą
koncertu z okazji Dnia
Kobiet. Na scenie zaprezentowały się dzieci z
Rzeczycy i Polanowa w
układach tanecznych salasy i hip-hopu. Gwiazdą
wieczoru była pani Lidia
Stanisławska
zabawia-

jąc publiczność znanymi
szlagierami oraz wesołymi anegdotami. Całości dopełnił zespół „5S”,
przypominając stare, dobre hity, okraszając je
dużą dawką humoru o kobietach rzecz jasna. Z widowni co rusz wybuchały
salwy śmiechu i rozlegały
się gromkie brawa.
Burmistrz Polanowa złożył wszystkim paniom
serdeczne życzenia.

Lidia Stanisławska. Gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenkarka i dziennikarka. Ukończyła liceum w Sławnie. Debiutowała w 1973
roku na festiwalu koszalińskiej giełdy piosenki, gdzie zajęła pierwsze
miejsce. W 1974 roku wystąpiła na XII Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu, podczas którego zdobyła wyróżnienie śpiewając na
koncercie debiutantów Mikrofon dla wszystkich. Jesienią 1974 roku
podjęła studia na wydziale piosenkarskim Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. W kolejnych latach aktywnie współpracowała i występowała z kabaretem „Pod Egidą”.
Podczas Koncertu Debiuty na XIV Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1976 wokalistka otrzymała wyróżnienie za piosenkę
„Czułość”. Utwór „Dzwon znad doliny” z muzyką Leszka Bogdanowicza dotarł do finału konkursu Grand Prix de Paris organizowanego w
Paryżu dla utalentowanych debiutantów z całej Europy. Wystąpiła w
konkursie Sopot Festival 1978, na którym dzięki piosence „Gwiazda
nad Tobą” zajęła trzecie miejsce, tuż za takimi światowymi sławami
muzyki jak Václav Neckář czy Ałła Pugaczowa. Po sukcesie utworu
„Gwiazda nad Tobą” Lidia Stanisławska wydała w 1979 roku swoją
debiutancką płytę o takim samym tytule. W międzyczasie wokalistka
nagrała wokalizy do filmów „Palace Hotel” oraz „Wesela nie będzie”.
Lata 80-te i 90-te to okres koncertów piosenkarki w całej Europie,
dzięki którym stała się rozpoznawalna m.in. w Czechosłowacji, Bułgarii czy byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej.

W świetlicy wiejskiej w Gołogórze uroczysto- ast. Następnie Panie zasiadły do wspólnego stołu,
ści odbyły się 8 marca. Wszystkie zgromadzone odrywając się od codziennych trosk i zmartwień,
Panie miały okazję zjeść pyszne ciasto upieczone by móc porozmawiać, mile spędzić czas w doboprzez tutejsze gospodynie, wypić gorący napój rowym towarzystwie. W imieniu wszystkich Pań
w postaci kawy. Sołtys wsi – Pan Czesław Stani- serdeczne podziękowania dla Sołtysa i Rady Soszewski złożył wszystkim Kobietom najserdecz- łeckiej za zorganizowanie wspaniałej imprezy.
niejsze życzenia wręczając każdej po pięknym
Monika Ogrodowczyk
tulipanie. Po rozdaniu kwiatków wzniesiono to-

10 marca w Żydowie, w sobotnie popołudnie 2012 roku, prawie wiosną, kapryśną
pogodą, zgodnie z przysłowiem „w marcu,
jak w garncu” odbyło się spotkanie w licznym gronie. Spotkanie? Kogo? I po co?
Cel tego spotkania idealnie określa nasz
fraszkopisarz Jan Sztaudynger: „Święto
kobiet i święto mężczyzny obchodzimy ku
chwale ojczyzny jeden dzień KOBIET, cały
rok MĘŻCZYZNY”.
Na uroczystość licznie przybyły Panie
z Żydowa i okolic, obecni byli również
przedstawiciele płci męskiej. Jak zawsze,
na spotkanie przybył burmistrz Polanowa
pan Grzegorz Lipski. Naszym gościem była

również dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Żydowie pani Elżbieta Majcher.
Na początku, garść aktualnych wiadomości w formie teleekspressu przedstawili nam
baczni obserwatorzy rzeczywistości – dzieci
i starsza młodzież. Redakcyjna kamera odwiedziła też pewną parę małżeńską. Efekty
tej wizyty to… „śmiech to zdrowie” i recepta na sukces w kontaktach damsko-męskich.
Potem, całkiem poważnie i zupełnie serio
redakcja Teleekspressu przedstawiła: Kim
jest KOBIETA? A panowie zobowiązali się
wypełnić pewną deklarację.
Dalej, inny aczkolwiek również błyskotliwy fraszkopisarz Stanisław Jerzy Lec pod-

powiedział nam, że: „Czasem trzeba zamilknąć,
żeby ktoś inny został wysłuchany”. I wreszcie…
ciepłe, gorące życzenia dla Pań, które składali
kolejno: burmistrz Polanowa, proboszcz naszej
parafii oraz radni. Każda kobieta obdarowana
została kwiatkiem, było sto lat dla Pań i symboliczna lampka szampana.
Trzech przystojnych panów z zespołu „Chwila”, pod kierunkiem pana Jarka Biedulskiego
wykonało specjalny koncert dla Pań. Ich piosenki to imiona kobiet.
I znowu patrzymy na kolejnych panów, których
mobilizujemy do myślenia w znanej wszystkim
zabawie „Kalambury”. Poszło im całkiem dobrze, choć początkowo ich miny były nieciekawe i pełne niepokoju, co jeszcze tu wymyślą…
Jan Sztaudynger powiedział kiedyś także:
„Nie wierzę w latające talerze, chyba, że żona do

ręki je bierze”. Ale prowadzący uroczystość: Elżbieta Sekuła i Damian Krysiak wierzyli jednak i
zapewniali dalszą dobra zabawę, bez latających
talerzy, ale za to w karaoke, które poprowadził
pan Jarek Biedulski.
To weekendowe, miłe spotkanie w Żydowie
odbyło się dzięki zaangażowaniu licznej społeczności. Oprócz już wymienionych, zespół „Olszyna” i rada sołecka przygotowali poczęstunek.
Coś dla ducha, czyli występ dzieci zaaranżowała
Mariola Parszczyńska. Salę i stoły udekorowała
Elżbieta Sekuła. Proboszcz parafii ksiądz Witold
Karczmarczyk odprawił mszę świętą w intencji kobiet. Profesjonalnie, wszystko upamiętnił
nasz fotograf z zamiłowania pan Aleksander Andrzejewski. Nad całością czuwała sołtys naszej
miejscowości pani Krystyna Borsuk.
Elżbieta Sekuła

Sala pełna gości spontanicznie reagowała na anegdoty opowiadane przez gwiazdę

Panie bawiły się wyśmienicie
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Na zielono

Jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny uczniowie
klasy II Liceum Profilowanego w
Polanowie zorganizowali "Zielony
Czwartek". W tym dniu po szkole
roznosił się zapach świżych warzyw. Na każdej przerwie sprzedawane były pyszne bułki, sałatka

warzywna oraz lemoniada.Wszystko własnoręcznie przygotowane.
Akcja cieszyła się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli.
Wszyscy stęsnieni wiosny zajadali
się zdrową żywnością.
Monika Żuchowska

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

Polanów

Konkurs
ortograficzny
rozstrzygnięty

W ostatni dzień lutego
uczniowie naszej szkoły
zmierzyli się w konkursie ortograficznym, pojedynkowali się najlepsi
- mistrzowie swych klas. W
szranki stanęło 29 gimnazjalistów.
Pierwszy etap konkursu
polegał na praktycznym
zastosowaniu reguł ortograficznych na tle szeroko
rozumianej kultury języka,
natomiast drugi stanowiło
dyktando, tzw. „rozbójnik”.
Bezkonkurencyjni
okazali się reprezentanci
klas drugich, to oni zajęli
wszystkie miejsca na podium. Mistrzynią Szkolnego Konkursu Ortograficznego została uczennica klasy
II b – Karolina Łopacka,
drugie miejsce przypadło
w udziale Szymonowi Szafoni – uczniowi klasy II c,
trzecie zajęła Paulina Stelmach – uczennica klasy
II b.
Wszyscy uczniowie
otrzymają pamiątkowe dyplomy, a mistrzowie nagrody książkowe. Sponsorem
nagród jest Rada Rodziców,
której serdeczne podziękowania składają organizatorki konkursu Daniela Bukowska i Mirosława Pusz.
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Konkurs Piosenki Angielskiej
Pierwszy konkurs piosenki angielskiej odbył się w SP w Polanowie.
Przed uczestnikami stało duże
wyzwanie zaśpiewania piosenki
po angielsku do linii melodycznej. Zainteresowanie było spore, a uczestnicy zaprezentowali
wysoki poziom wykonywanych
piosenek. Zwycięzcami zostali: I miejsce Agata Żuchowska
kl Vb, II miejsce duet Julia
Cysewska Vb i Oliwia Dzierżyńska Vb, III miejsce Nikola
Karwowska kl IVb i Mariusz
Jóskowski z kl VIc. W czerwcu
odbędzie się konkurs piosenki
angielskiej w Koszalinie, na
którym zaprezentuje się troje
uczniów spośród naszej zwycięskiej, rozśpiewanej piątki.
Życzymy im sukcesów.
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Witaj piękna wiosno!
Jedną z podtrzymywanych do dziś
tradycji w Przedszkolu Gminnym w Polanowie jest pożegnanie zimy i powitanie
wiosny.
Jak co roku uroczystość ta odbyła się według ludowego obrzędu.
W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wszystkie przedszkolaki wyruszyły
nad rzekę Grabową z płaczącą Marzanną
i okrzykiem ,,Precz zimo zła…”. Dzieci
śpiewały piosenki zimowe tak głośno, że
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zima wystraszyła się i popłynęła rzeką do
lodowej krainy.
Po chwili, zjawiła się kolorowa postać w
kapeluszu – pani Wiosna, która obiecała
dużo słońca, kwiatów i zieleni.
Przedszkolaki wróciły do przedszkola
barwnym korowodem, prowadzonym przez
nową porę roku i z radością wygłaszały rymowankę; ,,Witaj wiosno, zostań z nami,
powitamy Cię kwiatami”.

Ewa Hełminiak
Marzena Ziemiańska

Bukowo

Niezły Kosmos

Do kręgielni w galerii „Kosmos” w Koszalinie zawitała
grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bukowie.
W wycieczce, która odbyła
się 15 marca 2012 r., wzięli
udział uczniowie z klas I – IV.
Dzieci bardzo miło i przyjemnie spędziły czwartkowe przedpołudnie.
Dla większości wycieczkowi-

czów było to pierwsze zetknięcie się z prawdziwym torem i
kręglami.
Uczniowie dzielnie rzucali kulami i celnie strącali kręgle pod
okiem swych wychowawców i
panów obsługujących tory.
Pierwszaki dzięki zarobionym
pieniążkom w „Tłusty Czwartek” nie musieli płacić za te
niecodzienne atrakcje.
Oprócz gry w kręgle dzieci

„Wiosna - cieplejszy wieje
wiatr…” 21 marca to tradycyjnie pierwszy dzień wiosny. Uczniowie ZSP w Polanowie postanowili uczcić
ten dzień przebierając się.
Najciekawsze kreacje zostały uhonorowane słodkościami.
Na zdjęciu od lewej stoją:
Patrycja Jabłońska, Maja
Byrzykowska, Dorota Jopek

otrzymały również po 2 kawałki pizzy i colę do picia.
Wszyscy bawili się wybornie i
bardzo żałowali, że tak szybko
minął czas przeznaczony na grę
i zabawę.
Tak się dzieciom podobało,
że proszą o powtórzenie wyjazdu, co na pewno w przyszłości
chętnie powtórzymy.
Renata Ciubak - Obiała

Polanów

„Zostanę fryzjerką i będę robić fryzy…”
Młodzi przyszłością narodu!
Zapytaliśmy dzieci z grupy „Jeżyki” z Przedszkola Gminnego
w Polanowie o ich wymarzone
zawody.
„Chciałbym być biegaczem narciarskim. Będę ubrany w strój,
na którym z tyłu jest numer, do
tego są potrzebne kijki, a na
nogach będę miał narty. Jeżdżenie na nartach nie jest trudne, trzeba tylko biec, a później
się odepchnąć. Ten zawód jest
potrzebny żeby się rozgrzać.”
(Miłosz, 6 lat)
„Zostanę skoczkiem narciarskim
i będę ubrany w strój zimowy.
Zawody są potrzebne, żeby rodzice mieli dużo pieniążków,
żeby kupować dzieciom zabaw„Chciałbym zostać terenówką Będę czesać włosy na „balkofryzy” (Oliwka 5 lat)
ki.” (Marcin, 5 lat)
„Chciałabym zostać śpiewaczką „Chciałbym zostać terenowcem i jeździć po lasach. Samochód nik” albo „koszyczek”
(Natalka, 5 lat)
i jeździć autem terenowym po terenowy jest długi.”
i występować na scenie.”
„Zostanę okulistą. Jak ktoś ma
(Tomek, 5 lat)
górach” (Przemek, 5 lat)
(Zosia, 5 lat)
„Będę wyścigowcem, bo fajnie „Zostanę policjantem. Policjant „Chciałbym zostać strażakiem. chore oczy, to okulista musi dać
się jeździ wyścigówką. Wy- ma koszulkę i czapkę policjan- Strażak jeździ wozem strażac- nowe okulary.”
ścigówką jeździ się po ulicy.” ta. Będę łapał złodziei i będę kim. Wóz strażacki jest czer- (Ziemowit, 6 lat)
wony” (Krystian, 5 lat)
wszystkich łapać”
(Oskar, 5 lat)
Joanna Hobszta
„Chciałabym zostać czesarką.
„Zostanę fryzjerką i będę robić (Dominik, 5 lat)
Maja Byrzykowska

21 marca przedszkolaki
ze Szkoły Podstawowej w
Bukowie uroczyście powitały nadchodzącą wiosnę.
W barwnym korowodzie
obeszły drogi Bukowa
niosąc własnoręcznie wykonane Marzanny. Wiosnę
nawoływały wierszem i
piosenką oraz szukały jej
zwiastunów w otaczającym krajobrazie. Na koniec odbył się konkurs na
najpiękniejszą Marzannę.
Jednak wszystkie kukły
były tak piękne, że ex quo
zdobyły I miejsce.
Urszula Lipa

Czy ktoś ich jeszcze pamięta?
Czy rozpoznają Państwo to zdjęcie? To fotografia polanowskiego
chóru, wykonana na
Wystawie Ziem Odzyskanych w 1948 roku we
Wrocławiu.
Założycielem tej grupy i jej dyrygentem był
Bronisław Lampkowski,
kierownik Szkoły Podstwowej w Polanowie.
Jeśli ktoś z Państwa
ma informację o tym,
kto znajduje się na zdjęciu, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu
59 810 27 70

Co roku obchodzimy uroczyście pierwszy dzień wiosny. W dniu 21.03.2012r.
w Szkole Podstawowej w
Polanowie odbył się rajd i
happening pod hasłem
„ Nie bójmy się udzielać
pierwszej pomocy”
Uczniowie oglądali film na
temat udzielania pierwszej
pomocy.
Klasy 0 – III wykonały transparenty na omawiany temat.
Z nimi maszerowały przez
miasto, gdzie były punkty
kontrolne. Każda z klas musiała wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy w zakresie numerów
alarmowych, bandażowania
oraz pozycji w razie omdleń
i krwotoków.
Rajd klas 0 –III zakończył
się ogniskiem z kiełbaskami
przy Chatce Puchatka.
Młodzież z klas IV – VI
wyruszyła na trasę rajdu do

Zielonej Klasy. Na stacjach
uczniowie wykonywali zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w
różnych sytuacjach oraz brali udział w konkurencjach
sportowch.
W Zielonej Klasie czekało
na nich ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Imprezę przygotowali nauczyciele z naszej szkoły:
Beata Kraska, Elżbieta Karwecka, Gabriela Lesner, Ewa
Michalska, Alina Skowron,
Danuta Perduta, Małgorzata
Żak.
Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować naszym
sponsorom, którzy ufundowali pyszne kiełbaski: Koło
Łowieckie „ Dzik”, Alicja,
Jerzy Kasprzak,
Koło Wędkarskie PZW w
Polanowie, Mariusz Drewla.
Zabawa była udana. Czekamy na następną.

Ogłoszenie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie
ogłasza nabór do klasy I Liceum Ogólnokształcącego
z siedzibą w Polanowie przy ul. Gradowe Wzgórze 5
o profilu z rozszerzonym programem nauczania języków
obcych.
Szczegółowe informacje dostępne są na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie, przy ul. Gradowe Wzgórze 5
Miejsce składania podań do szkoły:
1. Sekretariat Gimnazjum w Polanowie ul. Gradowe
Wzgórze 5.
2. Kancelaria Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie ul. Dworcowa 12, pok. nr 208

Zapraszamy do składania podań.
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Marzec 2012

Zgarnęliśmy wszystko!!!

17 marca, w hali widowiskowo-sportowej w Polanowie odbyła się IX Spartakiada Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Koszalińskiego. W imprezie wzięły udział 10 osobowe drużyny z gmin: Będzino, Bobolice, Biały Bór, Manowo,
Mielno,Polanów, Świeszyno oraz drużyna ze Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

W konkurencji „dmuchanie
kubka” Polanów reprezentowała
Ewa Szwankowska.

Rozegrano 4 konkurencje sprawnościowe: jazda na rowerze, strącanie pachołków, ruchomy kubek, podaj cegłę. Zwycięzcą
turnieju sportowego została gmina Polanów. W
konkurencji jazdy
na rowerku dziecięcym najlepiej
wypadli reprezentanci Manowa przed
Polanowem i Bobolicami. Strącanie pachołków kopniętą piłką
okazało się zadaniem wymagającym najwyższych
piłkarskich kwalifikacji.
Spośród występujących w
tej dyscyplinie zawodników tylko jeden (z Polanowa) zdołał trafić futbolówką w pachołek

ustawiony na gimnastycznej ławce.
Kolejna konkurencja choć równie wymyślna, przyniosła więcej
sportowych emocji. Startujące w
niej zawodniczki dmuchając w plastikowy kubeczek nawleczony na
kilkumetrową linkę przesuwały go
z jednego końca na drugi, starając
się zrobić to w możliwie najkrótszym czasie. Zadanie brawurowo
i najszybciej wykonała Agnieszka
Maślińska, kapitan drużyny powiatu koszalińskiego. Kolejne miejsca
zajęły zawodniczki ze Świeszyna
i Polanowa. W rywalizacji nazwanej „podaj cegłę”, polegającej na
przenoszeniu piłek metodą z rąk do
rąk przez zawodników z zasłoniętymi oczami, ustawionych w linii
pomiędzy dwoma pojemnikami,
najszybsi okazali się reprezentanci

Bobolic przed Polanowem i powiatem koszalińskim.
W efekcie turniej sprawnościowy zakończył się zwycięstwem Polanowa, który wyprzedził Starostwo
i Bobolice (ex quo drugie miejsce)
oraz Świeszyno. Również w turnieju
siatkarskim polanowianie okazali się
niezbyt gościnni dla swoich rywali.
Wygrali po dramatycznej walce w finale z siatkarzami Będzina. W meczu
o trzecie miejsce drużyna z Mielna
również po wyrównanej grze pokonała team powiatu koszalińskiego.
Spartakiada samorządowców,
odbywająca się w Polanowie po
raz dziewiąty, na dobre już wpisała się w kalendarz imprez zarówno
gminnych, jak i powiatowych w naszym regionie. Jej organizatorami
byli: Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu, Urząd Miejski w Polanowie
Zespół Ekonomiczo-Administracyj- Andrzej Ryłyk, wiceprzewodniny Oświaty w Polanowie Starostwo czący RM jako jedyny potrafił
Powiatowe w Koszalinie. (r)
piłką strącić ustawiony cel

W jeździe na dziecięcym
rowerku doskonale radził sobie
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa.

Piłka nożna

Piłka nożna

Mamy nowy klub Gryf ciągle na czele ligowej stawki

Nowo powstały klub sportowy
Graf Świerczyna z gminy Polanów zadebiutował 1 kwietnia
w klasie A juniorów, na boisku
przy gimnazjum w Polanowie.
Pierwszym przeciwnikiem zespołu była drużyna Błękitnych
Stary Jarosław.
- Młodzi piłkarze przygotowywali się do sezonu w rozgrywkach halowych, a ostatnio spotkali się w Sławnie z juniorami

Trzy zwycięstwa i jedna po- Niestety nie powiodło się narażka z trzecioligowym Bałty- szym zawodnikom w kolejnym
kiem Koszalin to bilans ostat- meczu Pucharu Polski KOZPN.
Tu musieli uznać wyższość
nich spotkań Gryfa Polanów.
Gryf bardzo udanie zaczął Bałtyku Koszalin. Wynik merundę wiosenną. Najpierw było czu 0:2.
Obecnie po 16 kolejce rozgrywysokie zwycięstwo z Bajglem
Będzino (5:1) w meczu Pucha- wek, Gryf Polanów ciągle przeru Polski KOZPN. Potem dwa wodzi stawce mając 39 punkzwycięstwa w rozgrywkach tów i 49 bramek strzelonych i
Klasy Okręgowej (3:1 z Pia- tylko 13 straconych. Czterema
stem Drzonowo i 2:1 ze Startem punktami wyprzedza Zryw
-Iskra Mokre - Gryf Polanów). Kretomino i Olimp Gościno.
Po lewej fragment meczu Gryf Polanów - Bałtyk Koszalin (0:2)

Sławy - mówi Andrzej Miara,
prezes Klubu.
Zapraszamy do uczestnictwa
w treningach młodych zawodników oraz dziękujemy gminie
Polanów i Burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu i dyrektorowi ZEAO Dariuszowi Kalinowskiemu za wsparcie i zaufanie i
udostępnienia boiska do rozgrywania meczów - dodaje.
(AL)

Henryk Zabrocki:

Dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych, a problem uzależnienia

Role odgrywane przez dzieci pełnią ważna funkcję w rodzinie, tzn.
rodzina (jako całość) oczekuje od
poszczególnych dzieci właśnie takich zachowań i wzmacnia je. Dzięki nim rodzina może przetrwać.
Jednak poza rodziną pełnienie
tych ról traci swoją funkcjonalność.
Nie przynoszą już takich korzyści,
a wręcz przeciwnie – zaczynają
działać na szkodę dzieci. Z każdym
kolejnym rokiem, kiedy sytuacja
w rodzinie nie zmienia się, a uzależnienie rozwija się, mechanizmy
obronne dzieci utrwalają się, doprowadzając do coraz większych niepowodzeń w świecie zewnętrznym.

Ostatecznie dzieci z rodzin dys- w osobach dorosłych, rzadko są odfunkcyjnych cierpią jako dorośli z powiednio przygotowane do lekcji
powodu zachowań, które przestały – mają nieodrobione zadania, nie
pełnić już swoją pierwotną funkcję, przynoszą do szkoły podręczników
nastawioną na przetrwanie. Dorośli i zeszytów, a czasem po prostu ich
bohaterowie zatracają się w pracy, nie mają. Często zdarzają się im
gubiąc z pola widzenia własne po- niekontrolowane wybuchy agretrzeby, stają się zależni od „bycia sji, zachowania nałogowe, w tym
potrzebnym” i od oceny innych upijanie się lub zażywanie innych
osób. Kozioł ofiarny często zostaje środków uzależniających, (co może
społecznym wyrzutkiem, odtrąca- wynikać z modelu domu i łatwości
nym przez innych ludzi. Dziecko w dostępie do tych środków).
niewidzialne staje się odludkiem, Jak pomóc dziecku z rodziny dysstroni od kontaktów z ludźmi i od funkcyjnej?
okazji towarzyskich. Maskotki, 1. Przede wszystkim należy dobrze
dowcipnisia na życzenie nikt nie zrozumieć naturę jego problemów
Musimy rozpoznać, jaką rolę
traktuje poważnie.
Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dziecko odgrywa w rodzinie. Inaprezentują opisane wyżej zachowa- czej należy pracować z bohaterem
nia również na terenie szkoły. Czę- rodzinnym, inaczej z dzieckiem
sto sprawiają wiele trudności wy- niewidzialnym. Dla każdej z ról
chowawczych np. trudno integrują są inne korekcyjne strategie. To,
się z rówieśnikami lub przyjmują co może pomóc jednemu dziecku,
role negatywnych liderów, są nieuf- dla drugiego może być pogłębiene wobec nauczycieli, często kłamią niem treści urazowej. Należy więc
po to, aby ukryć prawdę o dramacie stwarzać dziecku okazję do zdobyswojej rodziny, mają niskie poczu- wania takich doświadczeń, które
cie własnej wartości i dlatego ich wywołują u niego zmianę sądów o
motywacja do pokonywania trudno- rzeczywistości, zmianę zachowania
ści jest często bardzo słaba. Szcze- i odreagowanie emocjonalne. Różgólnie dzieci wychowywane w ro- norodne zajęcia z dziećmi mogą
dzinach z problemem alkoholowym, pełnić funkcje socjoterapeutycznie mając odpowiedniego wsparcia ne, jeśli stanowią dla dziecka do-

świadczenia korygujące. Cel zajęć
powinien być określony nie tylko
dla całej grupy, ale dla poszczególnych jej członków. Każde dziecko
powinno mieć opracowany swój
indywidualny plan pomocy, dostosowany do jego potrzeb, rozeznanych przez dobrze przygotowaną
diagnozę. Spojrzenie na sytuację
dziecka dotychczasowego różnych
punktów widzenia – stanu jego potrzeb, dotychczasowego rozwoju,
aktualnego momentu rozwojowego,
urazów, jakie przeżyło i ich konsekwencji, roli jaką pełni w rodzinie
oraz uwzględnienie interakcji tych
czynników, daje szanse na możliwie
pełną ocenę sytuacji i zaplanowanie
kierunków działań i kolejności ich
realizacji.
Udzielając pomocy dziecku
wychowującemu się w rodzinie
alkoholowej, zwłaszcza tej gdzie
występuje nasilona przemoc i zaniedbanie, wychowawca powinien
nawiązać kontakt z innymi instytucjami, jak pomoc społeczna, policja,
kurator, poradnia psychologiczno-

cz.II

pedagogiczna, pedagog szkolny, liwią mu zachowanie adekwatne
punkt konsultacyjny. Współpraca do danej sytuacji. Warto też wskapomiędzy nimi i skoordynowanie zać mu bezpieczne miejsca (np. u
podejmowanych działań może dziadków, cioci, sąsiadów), gdzie
przyczynić się do poprawy sytuacji mogłoby liczyć na pomoc. Ważne
dziecka oraz zwiększenia skutecz- by pomóc dziecku w rozumieniu
ności interwencji podejmowanych tego, co dzieje się w rodzinie oraz
wobec pozostałych członków ro- w radzeniu sobie z lękiem, bólem,
dziny, zwłaszcza w aspekcie mo- samotnością, poczuciem winy czy
tywowania rodziców do podjęcia innymi trudnymi uczuciami. Paterapii i rozwiązania problemów miętajmy jednak żeby robić to
osobistych. Pomoc dziecku powin- ostrożnie – by nie naruszać więzi
na być zawsze skoordynowana z dziecka z rodzicami.
Inną kwestią, na którą należy
pomocą rodzinie.
Pamiętajmy również, że dzieciom zwrócić również uwagę, jest to że
żyjącym w rodzinach dysfunk- dzieci zyjące w rodzinie dysfunkcyjnych, zwłaszcza w rodzinach cyjnej żyją w chronicznym stresie,
czynnych alkoholików, bardzo który może upośledzać funkcjonopotrzebne jest wsparcie w prze- wanie system imunnologiczny i potrwaniu. Należy pomóc dziecku w wodować choroby somatyczne.
Częściej cierpią z powodu bólu
radzeniu sobie w różnych trudnych,
czy niebezpiecznych sytuacjach ro- głowy, bezsenności, nudności, nerdzinnych, np., gdy ojciec jest agre- wobólów czy problemów związasywny, dzieci zostają same w domu nych z odżywianiem (anoreksja
bez opieki, matka leży pijana i nie – bulimia) – a zagadnienie to wymadaje znaku życia itp. Można wspól- ga już odrębnego omówienia.
nie z dzieckiem opracować takie
Opracowanie
strategie zachowania, które umożHenryk Zabrocki
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