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Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Żegnaj szkoło!

W SP Polanów najlepsi uczniowie zostali wywołani na środek boiska
szkolnego, gdzie wręczono im nagrody. Na zdjęciu: stypendyści za wysokie wyniki w nauce - Filip Wójcik i Wiktoria Dominik z rodzicami oraz
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa i Józef Wilk, przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanowie.

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Uczniowie wszystkich szkół z gminy
Polanów ostatni raz, w odświętnych strojach i nieco wakacyjnych już nastrojach, gościli w murach swoich placówek.
W tym roku na terenie gminy Polanów pracowało osiem placówek – Przedszkole Gminne w Polanowie, Szkoła Podstawowa w Polanowie,
Szkoła Podstawowa w Bukowie, Szkoła Podstawowa w Żydowie, Filia Szkoły
Podstawowej w Nacławiu, Społeczna Szkoła Podstawowa w Garbnie, Gimnazjum w Polanowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie – w
których łącznie uczyło się 1193 uczniów, 621 z nich było dojeżdżających.
Liczby absolwentów na poszczególnych szczeblach edukacji przedstawiają
się następująco: szkoły podstawowe – 99 osób, gimnazjum – 98 osób (w
tym sześć osób, które będą musiały podejść do egzaminu poprawkowego),
ZSP – 22 osoby.
Do rozdysponowania było 111,4 etatów, z czego 99 było w pełnym
wymiarze godzin.
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego na
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Bibliotekarze Asystent Plastikowy problem
na bieżąco
rodzinny
Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Polanowie złożył w kwietniu
2012r. ofertę na konkurs
pn.: „Asystent rodziny 2012”
ogłoszony w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na 2012 rok.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie 11
czerwca 2012 roku odbyło
się szkolenie bibliotekarzy z
powiatu koszalińskiego bibliotek i filii bibliotecznych
z Będzina, Biesiekierza i Polanowa. Szkolenie dotyczyło
zmian elektronicznego programu bibliotecznego MAK+.
Przeprowadził je Paweł Suszczewicz – Administrator wojewódzki systemu MAK+ z
Instytutu Książki.
Warsztaty pozwoliły bibliotekarzom rozwiać wiele wątpli-

wości związanych z pracą w
nowym elektronicznym systemie bibliotecznym. Program
ten między innymi pozwoli
użytkownikom bibliotek na
pełny wgląd do swojego konta bibliotecznego , na przeglądanie katalogu bibliotecznego, internetowe zamawianie
zbiorów.
Szkolenie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.
Uczestniczyło w nim 14 bibliotekarzy.
Bożena Wruszczak
Fot. BPMiG

Polanów

Bezpłatna mammografia

Uwaga! Zmienił się termin Mammografia, czyli rentgebezpłatnych badań mammo- nowskie badanie piersi, to
graficznych w Polanowie. Na najbardziej skuteczna metoplakacie pojawiła się błędna da w diagnostyce wczesnych
data. Mammobus odwiedzi objawów raka piersi. WczePolanów 5 lipca (czwartek). sne wykrycie tego nowotwoBadanie, w ramach Popula- ru gwarantuje niemal 100%
cyjnego Programu Wczesne- pewności na wyleczenie chogo Wykrywania Raka Piersi, roby, dlatego warto się badać.
finansowane jest przez NFZ. Co więcej, mammografia
jest badaniem bezpiecznym
Program skierowany jest do i wykonywanym przy użyciu
kobiet w wieku od 50 do 69 minimalnej dawki promienioroku życia, gdyż w tej grupie wania rentgenowskiego.
wiekowej obserwowalny jest Badania wykonuje firma
wzrost zachorowań na nowo- FADO Centrum Usług Metwór złośliwy, jakim jest rak dycznych z Gdyni. Jest to
piersi.
największy w Polsce świadPanie w wieku do 50 lat lub czeniodawca, który do wykopowyżej 69 roku życia, nie nywania badań wykorzystuje
młodsze niż 35, mogą rów- mammobusy. Każdego dnia
nież wykonać badanie w aż 13 mobilnych pracowni
mammobusie, za uiszczeniem mammograficznych FADO
opłaty w wysokości 80 zł oraz bada kobiety niemal w całej
okazaniem zaświadczenia od Polsce.
lekarza dowolnej specjaliza- Panie, które planują wykonać
cji o braku przeciwwskazań badanie w mammobusie firdo wykonania badania.
my FADO, prosimy o wczeBadania w mammobusie śniejsze zarejestrowanie się
można będzie wykonać 5 lip- pod nr tel: 801 080 007 lub 58
ca przy Zespole Opieki Zdro- 666 2 444 lub na www.fado.pl,
wotnej w Polanowie. Badania a także przyniesienie ze sobą
rozpoczynają się o godzinie 9. dowodu osobistego.

Celem programu jest wspomaganie jednostek samorządu terytorialnego szczebla
gminnego w budowaniu
systemu wspierania rodziny
przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
przez dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.
M-GOPS Polanów uzyskał
dotację, dzięki której zatrudniony zostanie asystent
rodziny od 01.07.2012r. Należy nadmienić, że od 1 marca 2012 jest już zatrudniony
jeden pracownik na stanowisku asystenta rodziny.
Do zdań asystenta należy:
- określanie wspólnie z rodziną podstawowych problemów wystepujących w
rodzinie oraz zmotywowanie rodziny do współpracy i
działań o charakterze zmierzajacym do ich pokonania,
- wspieranie rodziny poprzez
konsultacje, informowanie o
możliwościach skorzystania
z pomocy i usług instytucji
w zależności od potrzeb,
- pomoc rodzinie w rozszerzaniu kontaktów oraz motywacja do samodzielnego
poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości
Asystent rodziny współpracuje z pracownikiem socjalnym ośrodka w zakresie
podjęcia pracy z rodziną i
pomocy w rozwiązywaniu
jej problemów.
Celem pracy asystenta rodziny jest udzielenie wielowymiarowego wsparcia
rodzinie w rozwiązywaniu
problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych. Pomoc tego typu ma
umożliwić wychowanie i
rozwój dzieci w ich rodzinach biologicznych oraz w
ich naturalnym środowisku.
W sytuacji, gdy dziecko (z
różnych powodów) trafi
jednak do pieczy zastępczej,
zadaniem asystenta rodziny
będzie podjęcie pracy z rodziną biologiczną dziecka w
taki sposób, aby przygotować rodzinę biologiczną do
powrotu dziecka. Najważniejsze wydaje się współdziałanie rodziny w procesie przywracania dzieci do
naturalnego środowiska i do
rodziny biologicznej.
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Żegnaj szkoło!

SP Bukowo

Zmienia się sposób odbioru odpadów plastikowych zbieranych na terenie
gminy Polanów.

Obecnie trwają prace nad roku. Kilka dni temu Sejmik
nowymi rozwiązaniami w Województwa Zachodniozakresie gospodarki odpada- pomorskiego uchwalił Womi komunalnymi. Wymusza jewódzki Plan Gospodarki
je nowa tzw. ustawa śmie- Odpadami.
Wszystko przez to, że do ciowa, która będzie w pełni
specjalnych koszy przezna- obowiązywać od przyszłego
czonych do zbiórki butelek
plastikowych trafiały w bardzo dużych ilościach zwykłe
śmieci. Bardzo to utrudniało,
a nawet, w niektórych przypadkach, wręcz uniemożliwiało segregację odpadów.
W związku z zaistniałą sytuacją pojemniki na plastikowe butelki są sukcesywnie
wycofywane z eksploatacji.
W tym stanie rzeczy należy
butelki zgnieść i gromadzić
je w posiadanych pojemnikach lub workach na odpady
komunalne.

Żydowo

Teatralne inspiracje

Gimnazjum

Mamy w planie jeszcze jedno
spotkanie z profesjonalnym
aktorem i znawcą sztuki teatralnej. Później występ, a
później… niespodzianki dla
wszystkich uczestników projektu, którym już teraz należą
się wielkie podziękowania
za zaangażowanie, pomysłowość, odwagę i chęć zrobienia czegoś niebanalnego.
Wierzymy, że nasze wspólne
„dzieło” spotka się z przyjaznym odbiorem społeczności
lokalnej, a jego twórcom da
dużo satysfakcji.

Coś dla
zdrowia

W ubiegłym numerze Polanowskich Wiadomości
Samorządowych zamieszczaliśmy informację o badaniach zdrowotnych, z
których mogli skorzystać
mieszkancy naszej gminy.
Z roku na rok cieszą się
one coraz większą popularnością. A oto ich bilans.
W ramach Białego Tygodnia,który był realizowany w Gminie Polanów w
dniach 25-29.06.2012 z
badań profilaktycznych
skorzystało 67 osób.
Osoby u których wykryto nadciśnienie tętniczę i
podwyższony poziom cukru skierowano na wizytę
do lekarza POZ.
W ramach Białego Tygodnia skierowano także 10
osób na badania spirometryczne.

Wyniki
egzaminów

SP Nacław

SP Żydowo

ZSP

festynu parafialnego. Treść
naszej sztuki niech na razie
pozostanie tajemnicą, ale
warto podkreślić, że zawiera
wątki lokalne. Spotykamy się
cyklicznie (raz w tygodniu) i
nie da się ukryć, że wszystkim nam sprawia to wielką
frajdę. Na jednej z prób gościliśmy byłego ucznia naszych szkół, Stanisława Grobelnego, który jest aktualnie
studentem IV roku Łódzkiej
Szkoły Filmowej. Z pewnością skorzystamy z jego praktycznych wskazówek, dotyczących interpretacji tekstu.

Gmina Polanów

Gmina Polanów

Amatorska grupa teatralna
„Chałturka” powstała w naszej miejscowości, gdyż taka
była wola mieszkańców.
Nie rościmy sobie prawa nazywać się teatrem (stąd
cudzysłów w tytule artykułu),
lecz bawiąc się, chcielibyśmy
bawić innych i jednocześnie
zrobić coś pożytecznego.
Przyświeca nam cel charytatywny (zdobycie funduszy
na wynajem sceny niezbędnej do organizacji festynu
parafialnego), a przy okazji
pragniemy miło, twórczo
i kreatywnie spędzić czas.
Sposobność się nadarzyła ku
temu, gdy Elżbieta Sekuła
napisała projekt „Z remizy na
festyn i do teatru”, natomiast
Mariola Parszczyńska zainicjowała działalność aktorską,
napisała scenariusz spektaklu
i z grupą wspaniałych ludzi (dorosłych i młodzieży)
zaczęła tworzyć przedstawienie, które zaprezentujemy podczas tegorocznego

Wydarzenia

SP Polanów
Pragniemy złożyć podziękowania całej kadrze
pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom
szkół za zaangażowanie w pracę placówek
oświatowych. To dzięki Wam możemy zaliczyć kolejny rok do udanych.
Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa
Dariusz Kalinowski, przewodniczący Rady Powiatu

Zakończył się rok szkolny
2011/2012. Dla uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych był to czas egzaminów na zakończenie
szkoły. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników tychże najważniejszych „sprawdzianów”.
Szkoła Podstawowa
SP Polanów – średnia
liczba punktów 20,5, liczba uczniów 65
SP Bukowo – średnia liczba punktów 18,65, liczba
uczniów 17
SP Żydowo – średnia liczba punktów 17,2, liczba
uczniów 13
SP Garbno – średnia liczba punktów 17,5, liczba
uczniów 4
Gimnazjum
Historia – średni wynik
53,86%
Język polski – 56,17%
Przedmioty przyrodnicze
– 44,98%
Matematyka – 44,24%
Język angielki podstawowy – 51,75%
Język angielski rozszerzony – 30,68%
Język niemiecki podstawowy – 53,48%
Język niemiecki rozszerzony – 34,54%
Matury
Do matury przystąpiło 17
osób (14 z LO i 3 z LP)
Maturę zdało 13 osób, 3
uczniów przystąpi do poprawki, 1 osoba nie zdała.
Procentowy podział zdawalności: LO - 83% zdało,
17% poprawka, LP - 33%
zdało, 33% poprawka,
33% nie zdało.

www.polanow.pl
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Absolutorium dla burmistrza
26. czerwca 2012r. (wtorek) o
godz. 10.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Polanowie odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej
w Polanowie. Głównym tematem sesji było Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011
rok. Realizując ten punkt sesji
Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę, w której jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi
Polanowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2011.
Przed podjęciem uchwały absolutoryjnej rada miejska zapoznała się, że stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej, która
oceniła,
że Burmistrz Polanowa realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się
zasadą celowości, legalności,
rzetelności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi, przestrzegając jednocześnie dyscypliny finansów publicznych. Oprócz pozytywnej
opinii Komisji Rewizyjnej rada
zapoznała się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie z
wykonania budżetu Gminy Polanów za 2011r.
Wykonanie
budżetu gminy za 2011r. w świetle rozpatrywanego sprawozdania przedstawiło się w skrócie
w ten sposób, że planowane
dochody budżetowe w kwocie
31.809.817,44 zł, wykonano
w kwocie 31.626.327,56 zł, co
stanowi 99,42% natomiast planowane wydatki budżetowe w
kwocie 35.924.975,44 zł, zrealizowano w kwocie 35.628.727,63
zł, co stanowi 99,18 % planu.
Planowany deficyt budżetu w
kwocie 4.115.158,00 zł wykonano w kwocie 4.002.400,07 zł.
Kolejnymi tematami, którymi
zajmowała się rada miejska to
ocena stanu bezpieczeństwa na
terenie Miasta i Gminy Polanów
w zakresie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, którą przedstawił

W imieniu Rady Miejskiej gratulacje burmistrzowi Polanowa Grzegorzowi Lipskiem złożyli:
zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w
Polanowie Andrzej Ryłyk oraz Maria Pokorska
przewodnicząca Komisji Socjalnej, Rodziny i
Zdrowia
Komendant Gminny OSP Pan
Krzysztof Kończewski.
Następnie wysłuchano sprawozdania Dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Polanowie Pana
Marka Stachowicza o działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Polanowie za 2011r., a także
omówiono przygotowanie do
sezonu turystycznego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, którą kolejno przedstawili: dyrektor Polanowskiego
Ośrodka Kultury i Sportu Pan
Feliks Kostrzak, kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Małgorzata Popowicz oraz dyrektor
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Polanowie Pan Dariusz Kalinowski.
Podczas sesji rada miejska
przyjęła jednogłośnie wszystkie
uchwały wynikające ze spraw
bieżących gminy tj. dokonano
zmian w uchwale budżetowej

gminy Polanów na rok 2012,
zmieniono budżet gminy Polanów na 2012r. oraz wieloletnią
prognozę finansową Gminy
Polanów na lata 2012-2024,
podjęto decyzję o emisji obligacji Gminy Polanów określając
przy tym zasady ich zbywania,
nabywania i wykupu, ponadto
podjęto kilka uchwał w zakresie
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, zmieniono
statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Polanowie, a także
dokonano zmiany nazwy ulicy
Szpitalnej w Polanowie na „ulicę Doktora Bernarda Pietrzaka”.
Podczas sesji radni wystąpili z
kilkoma interpelacjami dotyczącymi stanu nawierzchni i
oznakowania dróg publicznych
przebiegających przez miasto
i gminę Polanów, a zapytania
do burmistrza kierowali sołtysi
głównie w zakresie opróżniania
pojemników na plastiki.

Gmina Polanów

Umowa na rewitalizację

Dnia 27 czerwca 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Polanów a
Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Handlowym
„KĘBUD” z Kępic. Na wykonanie „Rewitalizacji Centrum
Polanowa - przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku

remizy Ochotniczej Straży stycja współfinansowana jest
Pożarnej w Polanowie wraz ze środków Europejskiego
z infrastrukturą towarzyszącą Funduszu Rybackiego w raprzy ul. Magazynowej 12”, mach Programu Operacyjnektóra realizowana będzie od go „Zrównoważony rozwój
1 sierpnia 2012r. do 30 sierp- sektora rybołówstwa i nadnia 2013r., której koszt brutto brzeżnych obszarów rybacwynosi 1.227.847,04 zł. (ca- kich 2007 – 2013” w kwocie
łość 1.366.000,00 zł.). Inwe- 841.000,00 zł.

4

www.polanow.pl

Wydarzenia

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2012

Lato rozpoczęte,
wianki puszczone

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2012

Podczas trwania festynu na
scenie prezentowały się grupy
artystyczne. Były harce, śpiewy i zabawa, była radość z
rozpoczętego lata i magii nocy
świętojańskiej. Kto był niech
się cieszy bo udział w zabawie
świętojańskiej wróży pomyśl-

ność na cały następny rok.
Na organizację tego przedsięwzięcia Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał
dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

www.polanow.pl
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Z wizytą w Gedern i Bambergu

U biskupa Bambergu

Tradycyjne wianki, impreza Orientację „Nad Zalewem”, Świętojański”. Ogólna liczba Każdy mógł się najeść do syta,
związana z nocą świętojańską którego głównym celem było zgłoszonych wianków do kon- ciesząc przy tym oko plecioodbyły się 23 czerwca nad ukazanie piękna Ziemi Pola- kursu wyniosła 32. Spośród nymi kwiatkami z bibuły czy
Zalewem Polanowskim pod nowskiej. Zawodnicy porusza- nich komisja wyłoniła 5 naj- też serwetkami dzierganymi
hasłem „Integracyjny festyn li się po trasach o długości od piękniejszych, których autora- na szydełku. Przygotowaniem
obrzędowy - Święto Powitania 2 do 4,5 km. Najlepszym za- mi byli: Wiktor Czarkowski, stoisk zajęły się instruktorki
Lata”. Dzień powitał nas pięk- wodnikiem, który jako pierw- Michał Kasprzak, Wiktoria świetlic z okolicznych miejną, słoneczną pogodą, wyma- szy przybył na metę był Paweł Rajkowska, Wanessa Lebio- scowości naszej gminy.
rzoną na to wydarzenie, gdyż Nicpoń.
da, Karolina Ogrodowczyk. Spore zainteresowanie wzbuorganizatorzy
przygotowali Kolejnym punktem świętowa- Wszyscy wykonawcy zostali dził pokaz umiejętności rzeźwiele form rozrywki. Wcze- nia lata był Turniej Szachowy nagrodzeni, gdyż każdy wia- biarzy, których narzędziem
snym rankiem nad zalewem „Gonić Króla”, którego orga- nek odznaczał się niezwykłym rzeźbiarskim była piła motoodbyły się zawody wędkarskie nizatorem był Klub Sportowy kunsztem wykonania, mno- rowa. Tematem przewodnim
dla dzieci i młodzieży. W zma- Żak działający przy Gimna- gością użytych materiałów i była „Sobótka” , więc powstaganiach wędkarskich najlep- zjum im. Noblistów Polskich wysokim poziomem artystycz- ły kwiaty paproci, Światowid,
szym połowem mogli poszczyć w Polanowie. Zwycięzcą Tur- nym. Wraz ze zmierzchem za- alegoria nocy.
się w kolejności: Szymon Wi- nieju został Karol Belka. A kto płonęły ogniska i pochodnie, Jednym z symboli nocy święśniewski, Jakub Wiśniewski potrafi pięknie malować, mógł potem ruszył korowód z wian- tojańskiej jest ogień. W nocy
i Patryk Dyla. Zwycięzcy za- wziąć udział w konkursie pla- kami, które zgodnie z tradycją wystąpiła grupa akrobatyczna
wodów zostali uhonorowani stycznym pn. „Środowisko zostały puszczone na wodę.
SAMHAIN z Koszalina predyplomami oraz pucharami. W i ja” zorganizowanym przez
Festyn, rzecz jasna nie mógł zentująca taniec z ogniem. Wytym samym czasie w Cetuniu Nadleśnictwo Polanów. Wy- obejść się bez swojskiego ja- stęp zapierał dech w piersiach
trwało wielkie czyszczenie je- obraźnia dzieci jest nieocenio- dła oraz wyrobów rękodziel- czego wyrazem były gromkie
ziora oraz porządkowanie lasu. na, dlatego wszyscy uczestnicy niczych. A więc był tu swojski brawa i okrzyki zachwytu.
W działanie zaangażowali się konkursu zostali nagrodzeni smalec, smakowite ogórki, różmieszkańcy sołectwa a koor- pięknymi albumami o tematy- ne sałatki, pyszne ciasta i wiele
dynatorem akcji był Klub Płe- ce przyrodniczej.
innych wyśmienitych smaków.
twonurków MARES z Kosza- Noc Świętojańska kojarzona
lina. Wszyscy solidnie zabrali jest z odprawianiem różnych
się do pracy i już po godzinie rytuałów, jednym z nich jest
na brzeg wypakowano wor- tradycja plecenia wianków.
ki pełne śmieci a wśród nich Podczas imprezy dzieci i
mnóstwo butelek, opon, szkła młodzież miały możliwość
i wiele innych. Okazuje się, że profesjonalnego budowania
wiele ludzi wciąż ma problem kompozycji roślinnych, gdyż
z odróżnieniem zwykłego zostały dla nich zorganizowaśmietnika od lasu, rzeki czy ne warsztaty florystyczne. Pod
jeziora. Ale miejmy nadzieję, fachowym okiem instruktorki
że dzięki takim akcjom świa- uczestnicy warsztatów twodomość ludzka zmieni się.
rzyli piękne kompozycje, któW południe wystartował rajd re wzięły udział w konkursie
turystyczny pn.: Marsz na pt. „Najpiękniejszy Wianek

Wydarzenia

W dniach 7-10.06.2012 delegacja z
Gminy Polanów przebywała z oficjalną wizytą partnerską w mieście
Gedern (Hesja, Niemcy). Po blisko 13-godzinnej podróży do oddalonego o 880 km miasta, burmistrz
Gedern Klaus Bechtold powitał
51 osobową delegację z Polski w
sali herbowej miejscowego ratusza. „Cieszę się że odwiedza nas
tak duża grupa z Polanowa, której
życzę przyjemnego i bogatego w
przeżycia pobytu”-powiedział K.
Bechtold. Podobnie przewodniczący Stowarzyszenia Partnerskiego
Gedern – Polanów, Wolfgang Kunert życzył gościom interesującego programu oraz wielu pięknych
i ciekawych chwil. W imieniu delegacji z Gminy Polanów słowa
pozdrowienia i podziękowania za
przygotowanie wizyty w Gedern
złożył burmistrz Grzegorz Lipski,
który wraz z zastępcą Piotrem Górniakiem, przewodniczącym Rady
Miejskiej Józefem Wilkiem, prze-

Z niemieckimi przyjaciółmi

wybuwodniczącym
dowano
Rady Powiatu
katedrę,
Dariuszem
Kaliktóra włanowskim oraz dyrekśnie w 2012
torem gimnazjum i
r obchodzi
prezesem
Stowa1000- jurzyszenia Partnerbileusz
skiego Aleksankonsedrą Kalinowską
kracji.
–przekazał tamtejTo tu w
szym władzom
latach
samorządowym pamiątkowe 1102 -1139 biskupem był Otton
maskotki, koszulki, szaliki i flagi I. znany jako misjonarz Pomorza
z okazji organizacji przez Polskę i i założyciel wielu klasztorów, za
Ukrainę mistrzostw w piłce nożnej co został wyniesiony na ołtarze w
Euro 2012.
1189 r.
Następnego dnia w piątek 8.06.2012 Relikwie św.Ottona znajdują się
r. blisko 60-osobowa grupa gości i także w na św. Górze Polanowskiej,
gospodarzy udała się w podróż do kiedy dnia 12.06.2010 r. uroczyście
odległego o 250 km miasta Bam- przekazał je ojcom franciszkanom
berg, które jest siedzibą arcybiskup- arcybiskup Bambergu dr Ludwig
stwa oraz miejscem pochówku św. Schick. Otrzymując wówczas tyOttona – apostoła Pomorza. W tym tuł Honorowego Obywatela Gmipięknym średniowiecznym mieście ny Polanów – arcybiskup zaprosił
położonym nad rzeką Regnitz już mieszkańców ziemi polanowskiej
w XI w. założono biskupstwo oraz do złożenia rewizyty w Bambergu.

Spotkanie w kurii arcybiskupiej
miało niepowtarzalny i serdeczny
klimat, podczas którego gospodarz
opowiadał o swojej pracy duszpasterskiej, kontaktach z w ramach
Polsko-Niemieckiej Konferencji
Biskupów, a także o wizycie w
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
oraz w Polanowie, gdzie ofiarował
relikwie i poświęcił pomnik św.
Ottona. W nawiązaniu do tamtego wydarzenia sprzed dwóch lat
przedstawiciele naszego nadleśnictwa przekazali arcybiskupowi
Schickowi piękną płaskorzeźbę
św.Ottona wykonaną w drewnie
z pomorskich lasów. Gospodarz
spotkanie nie krył wzruszenia i na
koniec wizyty udzielił wszystkim
mieszkańcom Gminy Polanów, a
także naszej narodowej drużynie
piłkarskiej- swojego arcybiskupiego błogosławieństwa.
Tego piątkowego wieczoru o 20.45
na stadionie narodowym w Warszawie rozgrywany był mecz otwarcia
Euro 2012 między Polską a Grecją

zakończony remisem 1:1 po bramkach Roberta Lewandowskiego i
Dimitrisa Salpingidisa.
Następnego dnia w sobotę, każdy
z uczestników mógł skorzystać z
czasu wolnego oraz zwiedzania
miasta i okolicy. Wieczorem w
siedzibie straży pożarnej w miejscowości Ober Seemen spotkali
się organizatorzy, mieszkańcy oraz
zaproszeni goście. Była to okazja,
aby w szczególny sposób podziękować Wolfgangowi Kunertowi,
który z rąk burmistrza G.Lipskiego
oraz przewodniczącego J.Wilka
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Polanów za wieloletnie wspieranie działań służących
pojednaniu
polsko-niemieckiemu oraz rozwijaniu współpracy
partnerskiej między Polanowem
a Gedern.
Wzruszony W.Kunert dziękował za to wyróżnienie
wszystkim członkom Stowarzyszenia Partnerskiego Gedern-Polanów,
deklarując dalsze działania na rzecz
rozwoju i przyjaźni obu narodów w

zjednoczonej Europie.
Po uroczystym „sto lat” gospodarze mogli skosztować produktów
polskiej kuchni –wśród których
największą popularnością cieszył
się smalec, ogórki małosolne i
wyroby wędliniarskie. Dodatkowe
emocje towarzyszyły zebranym
podczas meczu w „grupie śmierci”
rozegranego we Lwowie pomiędzy drużyną Niemiec i Portugali- zakończonym wynikiem 1:0 po
bramce Mario Gomeza.
W niedzielny poranek udaliśmy się
w drogę powrotną do Polanowa
wspominając wspólnie przeżyte
i niezapomniane chwile, podczas
3-dniowego pobytu w Niemczech.
Dariusz Kalinowski

Podziękowania dla Macieja Raczkowskiego z
firmy Kolor - Plusz za
podarowanie maskotek
Euro 2012

Polanów/Bukowo

Bukowo

Szkoła na zielono

Podróże małe i duże

W połowie czerwca uczniowie
kilku klas Szkoły Podstawowej
w Polanowie oraz Szkoły Podstawowej w Bukowie aktywnie
spędzali czas w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego
nad jeziorem Kaleńsko, niedaleko Czaplinka.
Podczas zorganizowanej tam
Zielonej Szkoły uczniowie pływali kajakami, łódkami i rowerami wodnymi. Pod okiem doświadczonego alpinisty zmagali

się ze ścianką wspinaczkową.
Grali w mini golfa, piłkę nożną,
kąpali się w jeziorze, strzelali
z łuku i broni pneumatycznej.
Odbyli pieszą wycieczkę do
największego w regionie głazu
polodowcowego Tempelburg.
Dużo emocji wzbudziła także
wizyta w ruinach zamku templariuszy Drahim. Można tam
było obejrzeć zrekonstruowane
pomieszczenia, przyjrzeć się
ówcześnie używanym przedmiotom, przymierzać stroje

rycerzy i dam z epoki. Dużo Uczniowie klasy I ze Szkoły Podśmiechu i zabawy dostarczyły stawowej w Bukowie, wyjechali na
przygotowane konkursy, m. in. wycieczkę w Bory Tucholskie do
strzelanie z łuku, rzucanie pod- Ośrodka Wypoczynkowo – Sporkową, rozgniatanie ziemniaka. towego „Benio – Vita” w Tleniu.
Zapewniony przez organiza- Dzięki wieloletniej współpracy z
torów Zielonej Szkoły bogaty p. Mariuszem Dwulitem z Żydowa
program rekreacyjno-sportowy – właścicielem firmy przewozowej
oraz bardzo dobre wyżywienie „MAR-BUS” i p. Marcinem Skósprawiło, iż pobyt w Starym rzewskim z Domachowa, mogliKaleńsku na długo pozostanie śmy obniżyć koszty podróży na
w naszej pamięci.
wycieczkę, za co uczniowie kl. I
wraz z wychowawczynią i rodzicami dzieci, są ogromnie wdzięczni i
bardzo serdecznie dziękują za oka-

zane wsparcie i pomoc.
Rodzice – p. Karolina Malinowska i p. Wioletta Serafin aktywnie
wspomagały wychowawczynię w
opiece nad maluchami, a kierowca
busa p. Sławek Kirpo bezpiecznie
nas dowiózł w obie strony i cierpliwie czekał na koniec zajęć rekreacyjnych, za co należą się Im
wszystkim gorące podziękowania.
Natomiast początek lata uczniowie
powitali nad bałtyckim morzem w
Darłówku: grupa 37 osób z wychowawcami pojechała do Darłówka

na basen. Uczniowie mieli okazję
pospacerować brzegiem morza
i podziwiać uroki nadmorskiego
kurortu.
Już od kilku lat dzieci z naszej
szkoły wyjeżdżają na basen i przyjemnie spędzają chwile w wodzie.
Wszystkim uczestnikom wycieczki czas upłynął bardzo szybko i
każdy chciałby dłużej i częściej
korzystać z uroków darłowskiego
basenu.
Renata Ciubak - Obiała
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Polanów

Historyczni zwycięzcy Mistrzowie
ortografii

Maj to miesiąc, w którym odbywają się konkursy przedmiotowe z historii.
Tradycyjnie do współzawodnictwa przystąpili uczniowie
klas pierwszych w kategorii
„Starożytność” oraz uczniowie klas drugich w kategorii
„ Z dziejami nowożytnymi za
pan brat”. Rozgrywki miały
charakter testu zawierającego
pytania zamknięte i otwarte.
Uczestnicy musieli wykazać
się również znajomością mapy
i poprawną analizą tekstów
źródłowych. Wśród rywalizują-

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2012

Bukowo

Przyjemne z pożytecznym

Miłośnicy ortografii polskiej
mogli sprawdzić swoje umiejętności i wiadomości na
SZKOLNYM KONKURSIE
ORTOGRAFICZNYM, który
odbył się 6 czerwca 2012r. w
Szkole Podstawowej w Polanowie. Wytypowani uczniowie
z kl. IV-VI napisali dyktando,
które „najeżone” było pułapkami ortograficznymi.
cych uczniów klas pierwszych W tym roku poznaliśmy przybezkonkurencyjna okazała się gody skrzata Hipolita z podAleksandra Pieńkowska z kla- kołobrzeskich lasów. Lauresy IE, natomiast drugoklasiści aci otrzymali piękne nagrody
zostali pokonani przez Izabelę książkowe i dyplomy, które zoJaniec z klasy IIC. Laureaci stały wręczone na uroczystym
konkursu otrzymają nagrody apelu.
książkowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców, Zwycięzcy konkursu to:
za co organizatorzy konkursów - p. Daniela Bukowska i Klasy IV
p. Mirosława Pusz serdecznie 1. Oliwia reichel kl. IV „a”
dziękują.
30 maja 2012r. uczniowie
2. Martyna narkowicz kl. IV „b”
Wszystkim uczestnikom kon- 3. Hubert przewoźniak kl. IV„b”
ze Szkoły Podstawowej w
kursu gratulujemy sukcesów i
Bukowie odwiedzili Bałtycchęci rozwijania swych pasji.
Klasy V

Laureaci konkursu historycznego dla klas pierwszych:
I miejsce – Aleksandra Pieńkowska kl. I E
II miejsce – Dominik Kochański kl. I D
III miejsce – Rafał Behrendt kl. I E,
Radosław Lubieniecki kl. I E
Laureaci konkursu historycznego dla klas drugich:
I miejsce – Izabela Janiec kl. II C
II miejsce – Karolina Łopacka kl. II B
III miejsce – Sebastian Szypulski kl. II C

1. Katarzyna drewla kl. V „a”
2. Aleksandra rucińska kl. V „b”
3. Oliwia dzierżyńska kl. V „b”
Klasy VI
1. Alan żak kl. Vi „c”
2. Magdalena puchala kl. VI „c”
3. Patrycja Lewandowska
kl. VI „b”

schodzi na złą drogę, wplą- wielu było to pierwsze zetując się w coraz bardziej tknięcie się z prawdziwą
niebezpieczne sytuacje. Na sceną, aktorami i teatralną
ki Teatr Dramatyczny w Ko- własnej skórze doświadcza, atmosferą.
szalinie, w którym obejrzeli że samolubność, nieposłu- Mamy nadzieję, że uczniopouczające przedstawienie
szeństwo i niegodziwość wie na długo zapamiętają
pt. „Pinokio”.
prowadzą do zguby. Dopie- przeżycia Pinokio, które staro wtedy Pinokio postana- ną się dla wielu inspiracją
Nieposłuszny, egoistycznie wia się zmienić.
do własnego życia i zmiany
nastawiony do życia Pinokio, Uczniowie z wielkim prze- swoich nieodpowiednich zasłuchając złych doradców jęciem śledzili perypetie chowań.
i fałszywych pochlebców, głównego bohatera. Dla
Renata Ciubak - Obiała

Polanów

Dzień uśmiechu

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2012

Polanów

Żydowo

Rozmaitości

Polska w datach Taneczny
konkurs

W Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Żydowie
odbyła się II edycja Gminnego Konkursu historycznego pt. „Historia Polski
w datach” . Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Klaudia Dwulit
- SP Żydowo i Alan Żak

– SP Polanów
II miejsce – Patrycja Lewandowska - SP Polanów
III miejsce – Grzegorz
Prendecki – SP Polanów
IV miejsce – Magdalena
Puchala – SP Polanów
V miejsce – Monika Ciekańska – SP Żydowo
VI miejsce - Dawid Gabriel
– SP Żydowo

Polanów

W trudnych warunkach

Polanów

Festyn zdrowia

19 czerwca w Szkole Podstawowej w Polanowie odbył
się Konkurs Taneczny
Do konkursu zgłosiło się 6
chłopców i 12 dziewczynek.
Pierwszy etap to eliminacje,
drugi to popisy zwycięzców.
Konkurs i prezentacje otworzył zespół taneczny działającego przy SP Polanów.
Lista zwycięzców i kolejność prezentacji
III m Najmłodszy uczestnik
naszego konkursu Igor Bojkowski I c
II m Szymon Wiśniewski,
Ernest Abramczyk III b
Im Największe wrażenie
i najwięcej braw zebrali
chłopcy z klas starszych
Konrad Relichowski, Igor
Szumiał, Oskar Mazur
Wśród dziewczynek była
ostra konkurencja
III m zdobyły dziewczynki z
klasy III a na co dzień nieśmiałe Nikola Szarek, Marcela Byrzykowska
II m zdobyły dziewczynki z
kl. IVa Zuzia Lewandowska,
Wiktoria Dominik, Mirela
Krzemińska, które wprowadziły nas w świat salsy
Im Michalina Prendecka,
Natalia Rygielska zachwyciły nas choreografią i strojami
Konkurs przygotowały i
przeprowadziły
Joanna
Majcher, Marzena Barańska
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

www.polanow.pl
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Pomoc dla Michałka z Rosnowa

Uczniowie ze Szkoły Pod- go wózka inwalidzkiego.
stawowej w Bukowie przy- Wspólnie uzbieraliśmy 20
łączyli się do ogólnopolskiej dużych worów z nakrętkaakcji zbierania plastiko- mi, które zostały przekazane
wych nakrętek.
rodzicom chorego chłopca.
Dowiedzieliśmy się, że 18
Przez cały rok szkolny dzieci sierpnia 2012 r. w Rosnoaktywnie zbierały i przynosi- wie zostanie zorganizowany
ły do szkoły plastikowe kor- festyn na rzecz Michałka,
ki. Inicjatorkami akcji były na który bardzo serdecznie
p. Renata Ciubak – Obiała i zapraszamy wszystkich rop. Maria Boczkowska, które dziców i uczniów z naszej
zachęcały uczniów do zbie- szkoły i nie tylko. Każdy
rania nakrętek mających grosik i nakrętka są na wagę
magiczną moc. Dzięki tym złota.
niewielkim korkom, będzie- Jako szkolna społeczność
my mogli pomóc choremu z Bukowa niezmiernie cie4 – letniemu Michałkowi z szymy się, że w namacalny
Rosnowa pod Koszalinem, sposób mogliśmy komuś
który potrzebuje specjalne- pomóc. Dzięki niewielkiej

„cegiełce” pozwolimy przybliżyć się do wyznaczonego
celu, jakim jest zakup wózka niezbędnego dla chorego
Michałka.
Z początkiem nowego
roku szkolnego wznowimy
szczytną akcję i jeszcze z
większym zapałem będziemy zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc potrzebującemu.
„Kto raz daje, ten dwa razy
więcej dostaje” – pamiętajmy o tym i wszyscy przyłączmy się do tej bezinteresownej pomocy, która może
dać wiele szczęścia, a tak
mało kosztuje.
Renata Ciubak - Obiała

Henryk Zabrocki

Zjawisko przemocy i zaniedbania wobec osób starszych

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112
lub 606 780 785

Telefon lekarza dyżurnego Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Lekarz Rodzinny)

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
Kierownik Grupy Polanów Lex Crimen
781025998
Numer alarmowy z telefonu komórkowego 112

Ścieżynkami, ulicami
idą dzieci ze słonkami.
Na patykach słońca mają,
różnym ludziom je rozdają.
Dużo tych słoneczek mamy.
Wszystkie zaraz je rozdamy.
Tak jak powiedziały , tak zrobiły! Dzieci z kółka teatralnego
,,Kropka” z Przedszkola Gminnego w Polanowie uczestniczyły w I Przeglądzie Artystyczno-Wokalnym Przedszkoli z
terenu powiatu koszalińskiego
oraz Pikniku Rodzinnego pod
hasłem ,,DOM RODZINNY
PEŁEN ŻYCIA”, który odbył
się w Koszalinie podczas II
Marszu Dla Życia i Rodziny w
dniu 3 czerwca 2012 r.
Celem głównym było kształtowanie prawidłowych postaw
moralnych oraz podkreślenie
znaczenia rodziny w życiu społecznym. Dzieci wystąpiły z inscenizacją pt: ,,Dzień uśmiechu”

i zakończyły swój występ słodką piosenką pt: ,,Poziomkowe
lody”. Najbardziej podobało
się publiczności obdarowanie
ich słoneczkami z uśmiechem W Zespole Szkół Ponadgim- li wszyscy uczniowie i nauczyrozdawanych przez dzieci. nazjalnych w Polanowie odbył ciele. Po powrocie czekał na
Uczestnicy zostali obdarowani się Festyn Zdrowia pod ha- uczestników smakowity i zdrosymbolicznymi upominkami słem „Czas na zdrowie”. Orga- wy poczęstunek, składający
dyplomem oraz nagrodą rze- nizacja festynu była jednym z się z produktów otrzymanych
czową w postaci dużego worka zadań konkursowych projektu od okolicznych gospodarzy i
ekologicznych
klocków. Gorące podziękowa- do którego przystąpiła grupa producentów
nia składamy rodzicom, którzy 10 dziewcząt pod kierunkiem (chleb wiejski, twaróg, masło,
przyjechali razem ze swoimi nauczycielki biologii Elżbiety jaja kur zielononóżek herbata
ziołowa i inne przysmaki). Na
pociechami własnymi samo- Zielińskiej.
zakończenie odbyły się zabawy
chodami i razem z nimi uczestniczyli w występach. Wystąpiło Organizatorem projektu jest sportowe na boisku szkolnym
piętnaścioro dzieci a z nimi Fundacja Banku Ochrony Śro- – w rozgrywkach wzięli udział
przyjechało osiemnaścioro ro- dowiska, która koordynuje uczniowie ZSP, chętni sympadziców. Opiekunami były Pani akcję społeczną „Aktywnie po tycy oraz uczniowie klasy III
SP w Polanowie. W organizację
Dyrektor Elżbieta Sekuła oraz zdrowie”.
prowadząca kółko teatralne W ramach festynu odbyła się festynu bardzo zaangażowały
,,Kropka” Lidia Durek. Może- projekcja filmu pt. „Śmietnik się dziewczęta z klasy drugiej:
my cieszyć się tak wysoką fre- w mojej głowie”, który składał Katarzyna Baran, Joanna Baran,
kwencją wspaniałymi aktorami się z 6 kilkunastominutowych Weronika Słomczyńska, Moniodcinków oraz marsz Nordic ka Żuchowska oraz Krzysztofa
i rodzicami. Dziękujemy.
Walking, w którym udział wzię- Justka. Była to udana impreza.

Pierwszego dnia czerwca
w Poroście odbył się I Powiatowy Rajd Survivalowy
„Gryf 2012”, którego organizatorem był Artur Dropkonauczyciel ZPS Bobolice i
MOW Polanów. W zawadach wzięło udział 7 drużyn
z Bobolic i Polanowa. Nie
zabrakło również naszych
reprezentantów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie. Szkołę
reprezentowali:
Mateusz
Ryk, Paweł Strzelecki, Mateusz Skowron oraz Wojtek
Kaczka. Wszystkie drużyny miały do pokonania trasę liczącą ok. 14 km. Na
trasie trzeba było spisać 15
punktów na kartę pracy oraz
wykonać pięć zadań specjalnych. Pierwsze zadanie polegało na tym, że jedna osoba miała związane opaską
oczy, a druga mówiła jej jak
ma iść po wyznaczonej trasie. Drugie zadanie polegało
na wyznaczeniu azymutów,
odnalezienia pasków z lite-

rami, z których trzeba było
ułożyć nazwy roślin i drzew.
Kolejne zadanie polegało na
strzelaniu z wiatrówki do
celu. Następne zadanie miało polegało na rozwiązaniu
zagadki. Ostatnie zadanie
polegało na czołganiu się
pod wyznaczonym torem z
linek, utrudnieniem były dodatkowe sznurki. Za każde
dotknięcie była kara w postaci dodatkowych sekund.
Rajd stał na bardzo dobrym
poziomie. Na siedem drużyn,
które startowały pięć drużyn
ukończyło a dwie niestety
nie dały rady ukończyć rajdu. Nasza drużyna spisała
się fantastycznie, zajmując
pierwsze miejsce. Zdobyli
223 pkt na 225 pkt możliwych. Wszyscy otrzymali
dyplomy, zwycięzcy puchar
oraz nagrody rzeczowe.
Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem.
Mateusz Ryk, fot. Bartosz Szemra

Przemoc i zaniedbywanie
wobec starszych osób jest
tematem tabu. Wiele osób
zaprzecza złemu traktowaniu
starych ludzi. Przecież starość w naszej kulturze wiąże się z przywilejami – jest
oznaką mądrości i życiowego doświadczenia. Czcij ojca
swego i matkę swoją, ustępuj
miejsca starszym, pomagaj
im w codziennych trudnościach – okaż im szacunek.
Tak ma wyglądać starość. A
jak jest w rzeczywistości?
Niestety statystyki są nieubłagane.
Dane szacunkowe dotyczące liczby powyżej 65 roku

życia doznających przemocy i zaniedbania ze strony
członków rodziny wahają się
od 4% do 10%. Uważa się,
że tylko 1 na 6 przypadków
zostaje zgłoszony odpowiednim służbom.
Większość maltretowanych
osób w podeszłym wieku
doznaje przemocy fizycznej. Badane ofiary podają, iż
rzucono w nie przedmiotami,
popychano, poszturchiwano,
uderzano pięścią. Inne formy
maltretowania to przywiązywanie do łóżka czy fotela
starszej osoby, która wymaga
ciągłej opieki, zmuszanie do
nadużywania środków nasennych czy alkoholu.
Raporty policji ujawniają,
że ponad połowy aktów przemocy wobec starszych ludzi
dopuszczają się opiekujący
się nimi krewni, którzy nie są
ani mężem ani żoną.
W związku z występowaniem feminizacji starzenia
się, zjawisko przemocy występuje w głównej mierze
wobec starszych kobiet. Wg
badań CBOS kobiety po 65
roku życia ujawniły, że 24%
z nich jest wyzywanych lub
obrażanych przez mężów,
17% poniżanych lub wyśmiewanych, 11% doświadcza
szantażu lub gróźb, 8% jest

popychanych lub szarpanych.
W przypadku mężczyzn po
70 roku życia 20% skarży się
na brak opieki, a 13% czuje
się izolowanych od spraw rodziny.
Najczęściej spotykaną formą nadużyć jest okradanie
oraz ograniczanie samodzielnego podejmowania decyzji.
Niekiedy zmusza się seniora
do zmiany testamentu lub
przepisanie różnych dóbr.
Bywa też, że starszym osobom zabrania się przyjmowania gości czy korzystania
z telefonu.
Odbiera się im prawo do
podejmowania decyzji czy
posiadania tajemnic. W niejednym domu na porządku
dziennym jest obrażanie i poniżanie osób starszych.
Jakie objawy mogą świadczyć, że osoba w podeszłym
wieku jest ofiarą przemocy:
Objawy przemocy fizycznej:
urazy ciała, obrzęki, sińce,
krwawe pręgi, blizny, trudności w chodzeniu, częste złamania, bóle głowy, brzucha,
ospałości, nacięcia, przypalenia, niespodziewana utrata
ciała, zmiany w zachowaniu.
Objawy przemocy psychicznej: często długofalowe, ujawniające się np.
w sytuacjach stresowych:

wzrost lęku, niepokoju, niezdolności do rozluźnienia,
tłumiony lub skrywany płacz,
smutek, odrętwienie, słaba
kontrola emocji, złości, zmiany w zachowaniu i nastroju,
agresja, obniżone poczucie
własnej wartości, zwiększona pobudliwość lub apatia.
Objawy przemocy seksualnej: choroby weneryczne,
infekcje dróg moczowych,
podarte i zakrwawione ubrania, dyskomfort podczas siedzenia i chodzenia, zmiany w
zachowaniu.
Objawy przemocy finansowej: brak pieniędzy, nagłe
zmiany w testamencie.
Objawy zaniedbania: w zakresie higieny osobistej i
wyglądu zewnętrznego, wysypki, rany, niewytłumaczalny spadek masy ciała, głód,
pragnienie, depresja.
Objawy dyskryminacji: smutek, poczucie bycia gorszym/
innym.
Objawy przemocy w relacjach społecznych: nieufność
wobec innych, wrogość, trudności w komunikacji, wyuczona bezradność, niekontrolowane wybuchy złości.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu
Polanowskich Wiadomości Samorządowych
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Lekkoatletyka

Triumf w Białogardzie

W

pierwszym

tygodniu

czerwca na stadionie w Białogardzie odbyły się indywidualne zawody lekkoatletyczne
Gimnazjady-Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskigo. Mistrzowie powiatów z
całego województwa rywalizowała w wielu konkurencjach
biegowych i technicznych.
Ogromnym sukcesem indywidualnym Dominika Wastowskiego zakończył się konkurs
skoku w dal chłopców. Dominik wywalczył tytuł Wicemistrza Województwa Zachodniopomorskigo osiągając wynik
6,04 m. Konkurs, do którego
zapisanych było 24 zawodników miał dość dramatyczny
przebieg. Pierwsze dwie próby
zawodnik polanowskiego gimnazjum miał nieudane i dopiero
w trzeciej, decydującej próbie

zapewnił sobie awans (5,80 m)
do ścisłego ośmioosobowego
finału. Swój decydujący skok
Dominik oddał w czwartej próbie i prowadził w konkursie do
ostatniej kolejki , w której jego
kolega Arkadiusz Kozłowski z
gimnazjum w Sławnie skoczył
6,07 m i zdobył złoty medal.
Dominik miał jeszcze szansę
na zwycięstwo gdyż w ostatniej
swojej próbie skoczył 6,22 m
jednak ten skok nie został uznany przez sędziów ponieważ został minimalnie "spalony". Drugie miejsce Dominika i zdobyty
srebrny medal wojewódzkiej
Gimnazjady to największy sukces sportowy w dyscyplinach
indywidualnych w historii naszego gimnazjum. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
sportowych.
Janusz Kraska

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Czerwiec 2012

Żydowo

Sukces na wyjeździe

W dniach 23-25 maja 2012 roku
w miejscowości Wieleń, woj:
Wielkopopolskie, odbył się ogólnopolski turniej kwalifikacyjny
Międzynarodowej Ligi Piłkarskiej SeniCup.

Drużyna piłkarska, złożona z
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żydowie odniosła wielki sukces, wygrywając rywalizację
w swojej grupie i po raz pierwszy,
zakwalifikowała się do turnieju fi-

nałowego.
Turniej finałowy odbędzie się w
dniach 3-5 lipca 2012 roku w Toruniu.
W finałowych rozgrywkach weźmie udział 30 drużyn z rożnych

Badminton

Miejsce na podium

W Sianowie 09.06.2012.r. w
Hali Sportowej Gimnazjum
przy ul. Chrobrego 4 odbyły się
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Badmintona.
W zawodach udział wzięło 58
zawodniczek i zawodników reprezentujący kluby: UKS OSiR
„Badminton” Sławno, LUKS
„Krokus” Góralice, UMKS
„Iskra” Wolsztyn, OTB „Lotka”


Proboszcz, Rada Parafialna i Rada Sołecka
przy Kościele P.W. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żydowie
zapraszają na

28 lipca 2012r.
przy remizie OSP w Żydowie
W programie imprezy:
16.00

– rozpoczęcie festynu

16.15

– uroczyste otwarcie

16.30-17.00 – występ zespołu ludowego z Żydowa „Olszyna”
17.00-17.30 – występ pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Żydowie.
Bajka „ Dwie Dorotki”
18.00-18.30 – występ amatorskiego zespołu „Chwila”
18.30-19.00 – występ grupy teatralnej „Chałturka” z Żydowa. Spektakl dorosłych
i młodzieży pt. „Kopciuszek z Żydowa”
19.00-20.30 – występ Agaty Werner z tancerzami
20.30-2.00 – zabawa taneczna - gra Wiesław Lebioda
Inne atrakcje: przejażdżki konne, loteria fantowa, licytacje, konkursy i zabawy
Do nabycia: domowe wypieki, kiełbaska i karkówka z grilla, barszczyk, pierożki,
gołąbki, chleb ze smalcem, napoje zimne i gorące, piwo itp.

Życzymy miłych wrażeń i udanej zabawy!
Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na dalsze prace związane z remontem
naszego kościoła.



państw.
Drużyna wystąpiła w składzie:
Oleśkiewicz Mariusz (kapitan),
Nowacki Bogusław, Sobiński Zbigniew, Piwowarczyk Mirosław,
Majewski Jan, Stencel Kazimierz.

Zdobywczynie brązowego medalu w grze podwójnej
młodziczek od lewej: Agata Karolak – Wiktoria Tobisz
i V – miejsce Natalia Witulska odebrała dyplomy za
siebie i Monikę Barańską.
Lubiewo, UKS „Iskra” Sarbice,
UKS „Kopernik” Słupca, UKS
„Orkan” Przeźmierowo, UKS
„Smecz” Konin, UKS Targowa
Górka, ZKB „Maced” Polanów
i gospodarze UKS „Kometa”
Sianów. ZKB „Maced” Polanów
reprezentowali: Agata Karolak,
Wiktoria Tobisz, Monika Barańska, Oliwia Reichel, Natalia
Witulska, Michalina Prendecka,
Aleksandra Ziemiańska, Hubert
Sznyter, Maciej Kruszyński i
Filip Gryguła. Na jedenaście
klubów, które wzięły udział
ZKB „Maced” Polanów zajął IV
– miejsce zdobywając 6 punktów
do klasyfikacji klubowej prowadzonej przez Ministerstwo
Sportu w rywalizacji dzieci i
młodzieży. W tych zawodach
zawodnicy walczą o medale dyplomy i punkty dla: siebie, klubu,
gminy, powiatu i województwa
w wyżej wspomnianej rywaliza-

cji. Punkty zdobywało się za I –
miejsce 3p., za II – miejsce 2p. i
za miejsca od III do VIII po 1p.
Najlepiej spisała się Agata Karolak zdobywając dwa br. medale jeden w grze pojedynczej i
drugi w grze podwójnej z Wiktorią Tobisz. Komplet miejsc
naszych zawodników:
- gra pojedyncza młodziczek: III
– m. br.. medal Agata Karolak,
IX – miejsca: Monika Barańska
i Oliwia Reichel, XVII – miejsce Wiktoria Tobisz,
- gra pojedyncza młodzików: IX
– m. Hubert Sznyter,
- gra podwójne młodziczek: III
– m. br. medal Agata Karolak –
Wiktoria Tobisz, V – miejsca:
Monika Barańska – Natalia Witulska, i Michalina Prendecka –
Aleksandra Ziemiańska,
- gra podwójna młodzików: V –
m. Filip Gryguła – Maciej Kryszyński,

- gra mieszana młodzików: V –
m. Hubert Sznyter – Oliwia Reichel, IX – miejsca: Maciej Kruszyński – Michalina Prendecka
i Filip Gryguła – Aleksandra
Ziemiańska.
Punkty dla naszych barw zdobyli: Agata Karolak 1,5 p., pozostali po 0,5 p.: Wiktoria Tobisz, Monika Barańska, Natalia
Witulska, Michalina Prendecka,
Aleksandra Ziemiańska, Filip
Gryguła, Maciej Kruszyński,
Hubert Sznyter i Oliwia Reichel.
Klasyfikacja klubowa przedstawia się następująco:
I – m. LUKS „Krokus” Góralice
13 p.
II – m. UKS „Orkan” Przeźmierowo 9,5 p.
III – m. UKS OSiR „Badminton”
Sławno 7 p.
IV – m. ZKB „Maced” Polanów
6 p.
V – m. UKS „Kopernik” Słupca
5,5, p.
VI – m. UKS „Smecz” Konin 5
p.
VII – VIII m. UMKS „Iskra”
Wolsztyn 3 p. i OTB „Lotka”
Ostrów Wielkopolski 3 p.
IX – m. UKS „Kometa” Sianów
2 p.
X – XI m. UKS „Iskra” Sarbice 0,5 p. i UKS Targowa Górka
0,5 p.
Trzeba dodać, że w naszym zespole połowa zawodników to
badmintoniści z 2002.r.: Hubert
Sznyter, Michalina Prendecka,
Aleksandra Ziemiańska Maciej Kruszyński i Filip Gryguła
razem zdobyli 2,5 p. i mieli za
przeciwników starszych rywali
o trzy lata z 1999 r. a w tej grupie wiekowej to przepaść x dwa
i właśnie dlatego cieszy czwarte
miejsce klubu w ogólnej punktacji klubowej.
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