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Parafiada
na koniec wakacji

Polanowski festyn parafialny, jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Pogoda
dopisała, zaś organizatorzy zadbali o świetną zabawę dla
kilkuset osób, przybyłych na to spotkanie.

Więcej o tym wydarzeniu na stronie
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Gmina Polanów

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Rozpoczął się nowy rok szkolny. O zmianach, jakie przyniósł w
szkołach naszej gminy przeczytasz na

stronie 3
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Polanów

Co zmieni ustawa śmieciowa?
gmina. Samorządy będą
musiały też ustalić stawkę i
sposób naliczania opłaty za
odbieranie odpadów, a także
tryb, sposób i częstotliwość
jej wnoszenia. Wysokość
opłat będzie mogła zależeć od ilości mieszkańców,
wielkości
nieruchomości,
ilości zużytej wody lub będzie stawką zryczałtowaną
dla pojedynczego gospodarstwa domowego – każda
gmina wybierze swój wła-

Z początkiem tego roku zaczęła obowiązywać nowa
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiele mówi się o tym,
że dzięki niej Polska dorówna standardom europejskim.
Ale co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego?

Proces wdrażania w życie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ma potrwać
maksymalnie 18 miesięcy,
czyli najpóźniej w połowie
2013 roku będziemy mieli w pełni znowelizowane
regulacje śmieciowe we
wszystkich gminach. W każdym okręgu samorządowym
Ministerstwo Środowiska będzie to wprowadzone w
przekonuje, że osoby, które nieco innym czasie. O tym,
będą segregować odpady na kiedy zacznie działać nowy
plastik, szkło i papier zapła- system dowiemy się w locą niższe rachunki. Mówiąc kalnych urzędach - każda
prosto – teraz bycie „eko” gmina musi bowiem zor- zasad wywożenia śmieci.
ma być nie tylko modne, ale ganizować kampanię infor- Najważniejszą zmianą, jaką
także opłacalne.
macyjną, na temat nowych wprowadzi nowa ustawa jest
Dyrekcja Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Polanowie
oraz
Zarząd Klubu Aktywnego Seniora
informują, iż wznawia się
cykliczne środowe spotkania w bibliotece
w ramach
Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.
Tym razem spotkanie odbędzie się
z dr Piotrem Chrzczonowiczem - wykładowcą Politechniki Koszalińskiej,
w dniu 26 września (środa) o godz. 16:00.
Serdecznie zapraszamy.

Środkowopomorska Grupa Działania
PLENER MALARSKO - RZEŹBIARSKI
WARBLEWO 2012

17-23 września 2012r.
Zapraszamy do obserwacji tworzenia sztuki!
Jeśli czujesz, że masz talent dołącz do artystów!

to, że od tej pory to gminy
(nie pojedynczy obywatele
jak dotąd) będą odpowiadać za zbiórkę śmieci. Do
pomocy będą miały firmy,
zajmujące się wywożeniem
odpadów, wyłonione w
drodze przetargów. Dzięki temu wszyscy będziemy
płacić jedną stawkę i nikomu nie będzie opłacało się
wyrzucanie śmieci do lasu.
Dla osób, które segregują
odpady gminy obowiązkowo obniżą rachunki. Gmina
będzie musiała zapewnić
również właściwe, czyli
ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich
odpadów komunalnych i
możliwość
selektywnego
ich zbierania. Może zrobić
to na przykład za pomocą
odpowiednich pojemników
na śmieci, przystosowanych
do różnego typu tworzyw.
W momencie wprowadzenia nowej organizacji w
gospodarowaniu odpadami
mieszkańcy nie będą musieli podpisywać samodzielnej
umowy – zrobi to za nich

Uchwała Nr XIX /167/12
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy Szpitalnej w Polanowie

Ustawa w datach
Do 31 grudnia 2012 gminy są zobowiązane podjąć
uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad
ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu ich złożenia.
Od 1 stycznia 2013 zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Do 31 marca 2013 gminy składają pierwsze sprawozdanie do Marszałka Województwa.
Od 1 lipca 2013 zaczyna funkcjonować nowy system.
Wchodzą w życie uchwały rady gmin, gminy zaczynają
pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian
zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu
muszą być podpisane umowy między gminą a przedsiębiorcami.

Polanów

Remont remizy OSP

SIĘ DNIA 22 września godz.16:00 (sobota)

Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Dwór Warblewo”,
Warblewo 12

na ulicę Doktora Bernarda Pietrzaka,
która odbędzie się 07 września 2012r. (piątek)
o godz.14.00
przy siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Polanowie
- nowy parking dla pacjentów ZOZ
W programie:
 uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy
 wspomnienie o Doktorze Bernardzie Pietrzaku – prezentacja multimedialna
 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku ZOZ
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Polanowie
Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie

Polanów

Nowe oblicze banku

Informujemy, że składanie wniosków o dofinansowanie
na zakup podręczników szkolnych można składać do
dnia 6 września.

Sprostowanie

Stypendia

Pierwszego sierpnia ruszył
remont remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Polanowie. Przede wszystkim obejmą one prace związane z

rozbudową budynku o dwa stycja ma zostać zakończonowe boksy garażowe, wy- na 30 sierpnia 2013 roku, a
mianą instalacji elektrycznej jej koszt wyniesie 1.227.847
oraz CO2 oraz odświeżenie złotych.
(k)
starszej części remizy. Inwe-
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Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można składać do dnia 15 września.
Wnioski należy składać
w sekretariatach poszczególnych szkół.

zasługami doktora Pietrzaka.
Uroczystość
rozpocznie
się odsłonięciem tablicy z
nazwą ulicy o godzinie 14
na nowym parkingu dla pacjentów ZOZ, przy siedzibie
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. Następnie
goście będą mogli obejrzeć
prezentację multimedialną,
poświęconą wspomnieniom
Bernarda Pietrzaka. Na koniec natomiast odsłonięta
zostanie tablica pamiątkowa
na budynku ZOZ.

lek. med. Bernard Pietrzak ur.
11 sierpnia 1937 r. w Warszawie,
dyplom lekarza uzyskał 1 lutego
1965r. po ukończeniu Wydziału
Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. (Akademię Medyczną ukończył w 1961r. - po
otrzymaniu absolutorium, a dyplom uzyskał 1 lutego 1965r.) W
czasie studiów pracował w pogotowiu ratunkowym i Szpitalu
Miejskim w Gdyni. Podyplomowy staż odbył w Szpitalu Powiatowym w Sławnie, który zakończył 22.09.1967r.
Zatrudniony
dodatkowo od 20 października
1966r. w Przychodni Powiatowej
Obwodowej w Sławnie, gdzie od
6 marca 1967r. objął stanowisko
kierownika i lekarza Ośrodku
Zdrowia w Polanowie, w tym od

1 kwietnia 1967r. przyjęty jako lekarz do pracy w Izbie Porodowej
w Polanowie. Od 1973r. –zatrudniony na stanowisku kierownika
Rejonowej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Polanowie, a następnie powołany na to
stanowisko od 1 kwietnia 1991r.
w związku z usamodzielnieniem
się jednostki. W tym stosunku
pracy do 31. grudnia 1997r.
Od 1 sierpnia 1998r. do 31 lipca
2004r. zarządzał Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Polanowie i pełnił
funkcję jego dyrektora, najpierw
na podstawie umowy o zarządzanie samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej podpisaną z Wojewodą Koszalińskim
jako organem założycielskim, a
później z Gminą Polanów.

Gmina Polanów

Zmiany w oświacie

Nowy rok szkolny w gminie Polanów przyniósł zmianę w funkcjonowaniu oświaty w Polanowie – utworzono
Zespół Szkół Publicznych,
w skład którego weszły trzy
szkoły: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane
oraz gimnazjum. Dyrektorem została mgr A. Kalinowska, a jej zastępcą mgr J. Jachimowski.
Do nowoutworzonej placówki uczęszczać będzie
365 uczniów; 33 to wychowankowie szkół ponadgimNasze miasto pięknieje. Tym razem oblicze zmienił bu- nazjalnych, a 332 to uczniodynek Banku Spółdzielczego, który może pochwalić wie gimnazjum. W Zespole
się nową elewacją. Prace trwały 2,5 tygodnia, od końca Szkół Publicznych znalazło
czerwca do początku lipca, a ich koszt to 85 tys. złotych. zatrudnienie 39 nauczycieli;
Prace wykonała firma Tar-an z Koszalina.
w tym dwóch pracowników
szkół ponadgimnazjalnych

Wyprawka szkolna

Projekt dofinansowano w ramach działania 4.33 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

www.polanow.pl

Bernard Pietrzak - krótki życiorys

zmiany nazwy ulicy Szpitalnej w Polanowie

Uwaga Rodzice!

(Tel. 604- 790-145)

Już 7 września jedna z ulic
Polanowa – ulica szpitalna zmieni swoją nazwę. Od tej
pory będzie nosić imię polanowskiego lekarza, dr Bernarda Pietrzaka.
Z wnioskiem upamiętnienia w ten sposób jednego z
najwybitniejszych
mieszkańców Ziemi Polanowskiej
wystąpił Dariusz Kalinowski,
przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego. Swoją prośbę uzasadnił licznymi

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy
na uroczystość

Jak to wygląda w naszej gminie?
- W gminie Polanów powołany został zespół, którego
zadaniem będzie wdrożenie nowej ustawy w życie. W
jego składzie znajdą się: pracownicy urzędu, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych. Doproszeni zostaną przedstawiciele Rady Miejskiej oraz sołtysi - mówi
Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.
Zadaniem zespołu będzie przygotowanie systemu
gospodarowania odpadami pod względem formalnoprawnym oraz organizacyjno-ekonomicznym. Głównymi zagadnieniami, którymi zajmą się jego członkowie
będzie ustalenie i weryfikacja opłaty oraz opracowanie
szeregu projektów uchwał, których podjęcie będzie
niezbędne do realizacji ustawy.

Wydarzenia

Będzie ulica imienia doktora Pietrzaka

sny model.
Gminy zyskają nowe obowiązki, ale także wyposażone będą w nowe narzędzia
do działania w walce z lokalnymi brudasami. Oprócz
tego dysponować będą pieniędzmi za śmieci, a to da
im dodatkowy kapitał na inwestycje – chociażby nowoczesne zakłady recyklingu i
utylizacji odpadów, których
w Polsce wciąż jest za mało.

WERNISAŻ WYSTAWY POPLENEROWEJ ODBĘDZIE

W poprzednim wydaniu Polanowskich Wiadomości Samorządowych pisaliśmy o awansach,. jakie otrzymali
funkcjonariusze policji z posterunku w Polanowie. Niestety do tekstu wkradł się błąd, za który przepraszamy.
Dotyczył on stopni, jakie uzyskali policjanci. Poniżej zamieszczamy poprawioną informację.
Krzysztof Dusza - starszy aspirant,
Bartosz Dusza - sierżant sztabowy,
Marcin Kosmala - starszy aspirant,
Grzegorz Ragan - starszy aspirant.

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Sierpień 2012

na pełnych etatach, pozostali ucznia na koniec każdego
pracują w niepełnym wymia- cyklu kształcenia. Zdiagnozowane na etapie gimnazjum
rze godzin.
Nowy rok szkolny oznaczać uzdolnienia i predyspozywięc będzie dla szkół spore cje uczniów będzie można
zmiany. Zdecydowanie na zaplanowanie rozwijać na
lepsze! Sprzyja temu spójna późniejszych etapach nanowa podstawa programowa. uczania, gdyż pedagodzy
Już za dwa lata w programie z połączonych szkół będą
liceum nie będzie bowiem dobrze znać ucznia i jego
powtórki z gimnazjum, a możliwości. Zatrudnieni w
kształcenie ogólne zakończy Zespole Szkół Publicznych
się w pierwszej klasie liceum. w Polanowie nauczyciele są
Od drugiej klasy uczniowie wysoko wykwalifikowani,
skupią się na przedmiotach co pozwoli wychowankom
potrzebnych na maturze. Po- osiągnąć dobre wyniki w
łączenie obu typów szkół da nauce i przygotować ich do
nauczycielom szerszą wie- dorosłego życia.
dzę pedagogiczną, gdyż w Ponadto zostanie wydłużony
sposób naturalny nastąpi wy- czas budowania więzi emomiana informacji o treściach cjonalnej uczniów ze szkołą
kształcenia wymaganych od aż do 6 lat. W takim zespo-

le szkół łatwiej wdrożyć
zasadę wzajemnego zaufania uczniów do nauczycieli.
Szkoła znajduje się „ bliżej
ucznia i jego rodzica”, szczególnie dotyczy to wychowanków liceum. Słuchacze
szkół ponadgimnazjalnych
zyskają dobrze wyposażoną
salę gimnastyczną z siłownią
oraz bezpośredni dostęp do „
Orlika”, możliwość uczestniczenia w międzynarodowej
wymianie młodzieży. Skoordynowany ze wszystkimi typami szkół plan lekcji
umożliwi zorganizowanie
sprawnych dowozów i odwozów, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla uczniów
liceum.
Zespół ds. promocji
ZSP Polanów

Nieubłagany niż
Utworzony od dnia 1 września 2012r. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, w skład którego wchodzą: Liceum
Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Gimnazjum w Polanowie im. Noblistów Polskich, to wynik zmian organizacyjnych, jakie zachodzą w funkcjonującym systemie oświaty w gminie Polanów. Główną przyczyną tych
zmian jest spadająca od lat liczba uczniów w szkołach, która to bezpośrednio przekłada się na sytuację finansową
samorządów i organizacji pozarządowych, prowadzących szkoły publiczne. W roku szkolnym 2012/2013 gminie
Polanów podlega obecnie pięć placówek oświatowych, w których stanowiska dyrektorów od 1 września obejmą:
SP Bukowo - Regina Pooch, SP Polanów - Sławomir Wruszczak, SP Żydowo - Katarzyna Filipowicz, Przedszkole Gminne - Elżbieta Sekuła, ZSP - Aleksandra Kalinowska.
Także z powodu niżu demograficznego zapadła decyzja o likwidacji Społecznej Szkoły Podstawowej w Garbnie.
W roku szkolnym 2012/2013 dzieci likwidowanej szkoły w Garbnie będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej w
Polanowie oraz w Szczeglinie.
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XI Regionalna Pielgrzymka
w Intencji Trzeźwości Narodu

W niedzielę 26.08.2012r
mieszkańcy Polanowa, okolicznych wsi, przyjezdni spoza gminy Polanów, członkowie grup AA z Polanowa,
Koszalina, Sławna, Miastka,
Darłowa, Grzmiącej, Bobolic, Szczecinka wyruszyli
z Kościoła Podwyższenia
Krzyża Świętego w Polanowie na czele z księdzem
proboszczem
Romanem
Śledziem na Świętą Górę
Polanowską, wesprzeć ideę
życia w trzeźwości naszego
społeczeństwa.

osoby uzależnione od alkoholu dawały świadectwo jak
przezwyciężyły swój nałóg i
jak destrukcyjnie wpłynęła
choroba alkoholowa na nich
i na ich najbliższą rodzinę.
Za pomoc w organizacji
Pielgrzymki prezes Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Feniks” Leszek
Roman podziękował ojcom
franciszkanom,
władzom
samorządowym na czele z
burmistrzem Grzegorzem
Lipskim, Dariuszowi Kalinowskiemu – dyrektorowi
Zespołu Ekonomiczno-AdNa wzgórzu odbyło się na- ministracyjnego i Oświaty
bożeństwo w intencji trzeź- oraz
przewodniczącemu
wości, które koncelebrowali Rady parafialnej, Feliksowi
ojcowie franciszkanie (go- Kostrzakowi – dyrektorospodarze góry). Po mszy wi Polanowskiego Ośrodka

Kultury i Sportu, Andrzejowi
Kulesza – dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych,
Andrzejowi
Drzewieckiemu – komendantowi Strazy
Miejskiej, Krzysztofowi Dusza – komendantowi Policji,
Grzegorzowi
Szkołudzie
– naczelnikowi Ochotniczej
Straży Pożarnej, Janowi
Słomińskiemu – przedstawicielowi Stowarzyszenia
„Feniks”, Małgorzacie Popowicz- kierownikowi Miejsko-Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej, Romanowi Giłka – który wykonał zaproszenia, Henrykowi
Zabrockiemu – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

który od początku pielgrzymowania kieruje pracami
Sztabu Organizacyjnego.
Po mszy odbył się mityng
AA i poczęstunek dla gości tj. kawa, ciasto, pierogi,
grochówka. Gości częstowali niezawodni strażacy
oraz pracownicy MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Mimo, iż pogoda nie dopisała w Pielgrzymce wzięło
udział około 300 osób. Zapraszamy za rok w ostatnią
niedzielę sierpnia na XII
Pielgrzymkę w Intencji
Trzeźwości Narodu na Świętą Górę Polanowską.

Sowinko

Jacinki

W miejscowości Sowinko odbył
się festyn rodzinny zorganizowany przez sołtysów i rady sołeckie
Sowinka i Krytna przy współudziale OSP Polanów i POKiS
Polanów.

Pogodę na tą imprezę zamawialiśmy razem z orkiestrą, dlatego
aura nam sprzyjała, dzięki temu
oraz programowi festynu do Jacinek zawitały tłumy gości nie tylko
z naszej gminy.
Organizatorzy postarali się by zarówno dzieci jak i dorośli bawili
się świetnie. Najmłodsi mogli
uczestniczyć w konkursach, skakać na trampolinie, ozdobić twarz
niecodziennym makijażem oraz
ujeżdżać kucyki. Dla wszystkich

Rodzinna zabawa

Oprócz zabaw, konkursów, poczęstunku oraz loterii fantowej
dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych były wozy strażackie,
prezentowane przez funkcjonariuszy OSP. Dochód z festynu

zostanie przeznaczony na potrzeby kulturalne wsi. Serdeczne podziękowania dla organizatorów i
uczestników wspaniałej zabawy
składa Andrzej Ryłyk - Radny
Rady Miejskiej w Polanowie.

Festyn letni za nami

przygotowana była loteria fantowa,
licytacja, przejażdżka bryczką oraz
smakołyki przyrządzone przez
mieszkańców Jacinek. Dorośli bawili się do białego rana przy akompaniamencie zespołu Romans.
Jak przystało na prawdziwą wiejską imprezę w niedzielne popołudnie odbyły się poprawiny festynu.
Po meczu piłki nożnej wszyscy
usiedliśmy przy ognisku dzieląc
się wrażeniami po letnim festynie
w Jacinkach.

Serdeczne podziękowania dla nielicznej grupy mieszkańców, która
przygotowała wspaniałe potrawy
i poświęciła swój czas stojąc na
stoiskach. Dla Państwa Iwony i
Andrzeja Miary, Pana Kazimierza
Majchrzaka - na których pomoc i
wsparcie mogliśmy liczyć oraz dla
tych, którzy ufundowali nagrody w
konkursach a byli to: P. Jan Kogut,
P. Zbigniew Kuc, P. Grzegorz Fleran, P. Feliks Kostrzak oraz Nadleśnictwo Polanów.
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Parafiada w Polanowie
Tradycyjnie w przedostatnią
niedzielę sierpnia na rynku w Polanowie odbył się
już VIII festyn parafialny.
Pogoda dopisała, zaś organizatorzy: Rada Parafialna,
Koło Łowieckie "Dzik",
Nadleśnictwo Polanów oraz
Zakład Usług Komunalnych
- zadbali o świetną organizację i zabawę dla kilkuset
osób, przybyłych na to spotkanie.
Wśród atrakcji pojawiły się
zjeżdżalnie, wata cukrowa,
lampiony, przejażdżka jeepem oraz citroenem z 1934
r. Dla smakoszy czekała
kuchnia domowa, a w niej
różnego rodzaju ciasta, pierogi, placek po węgiersku,
barszcz czerwony, żurek,
karkówka, bigos myśliwski
oraz dzik z rożna. Z pośród
wielu konkursów najwięcej
emocji wzbudziło piłowanie
drewna, jedzenie ciasta na
czas, picie coli przez słomkę.
Koło Łowieckie "Dzik" bardzo aktywnie włączyło się
w organizację festynu, gdyż
obchodziło jubileusz 65lecia. W pięknie przystro-

jonym kościele można było
ujrzeć "dary lasu" w postaci
poroży i medalionów. Mszę
św. w intencji myśliwych,
leśników i ich rodzin sprawował ks. Roman Śledź oraz
ks. Andrzej Dymer, który
wygłosił okolicznościowe
kazanie.
Organizatorzy festynu byli
widoczni w żółto-niebieskich koszulkach, ufundowanych przez burmistrza
Polanowa Grzegorza Lipskiego. Wszyscy zaś uczestnicy tego niezwykłego spotkania mogli nabyć koszulki
i czapeczki z napisem "Kocham Polanów".
W opinii uczestników tegorocznej parafiady był to
jeden z największych i najlepiej zorganizowanych festynów. Duża w tym zasługa
organizatorów i prowadzącego Dariusza Kalinowskiego, który przez kilka godzin niestrudzenie zachęcał
wszystkich do wspólnego
świętowania.
Oprawę muzyczną przygotował zespół sygnalistów
"Babrzysko" z Poznania,
chór "Cantus" z Połczyna

Zdroju oraz goście z Bia- zakończenie zagrał zespół
łorusi -z domu twórczości wokalno-muzyczny "Pięć S"
"Kontakt" z Mińska, czyli z Polanowa.
zespół międzynarodowych "Bardzo się cieszę i składam
tańców ludowych "SKA- Wszystkim serdeczne Bóg
WYSZ" oraz zespół pieśni zapłać, za przygotowanie,
ludowych "SUNICZKA. Na prowadzenie i uczestnictwo

5

w naszym festynie"- powie- przeznaczona na dofinansodział ks. proboszcz Roman wanie remontu prezbiterium
Śledź.
(witraże, ołtarz, podłoga)
Jak nas poinformował Da- dużego kościoła pw. Wnieriusz Kalinowski - tego- bowzięcia Najświętszej Maroczna kwota w wysokości rii Panny w Polanowie.
blisko 16 380 zł będzie
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Rekowo

Stowarzyszenie Bajeczna zabawa
na medal
na pikniku wampirzyc

Stowarzyszenie "Leśne Rekowo" wspiera warsztaty teatralne i przejęło pieczę nad
nowo powstałym teatrem
"Rekowin' poprzez wszelką
pomoc organizacyjną i dofinansowania związane z jego
działaniem.
Obecnie zajmuje się również
ratowaniem XIII-wiecznych
ruin kościoła w Karsinie, pozyskując sponsorów, szczególnie wśród nadleśnictw.
Miejsce to ma stać się przystankiem edukacyjnym i
plenerowym. Sprawę pilotuje członek stowarzyszenia,
leśnik a zarazem sołtys Karsiny - Krzysztof Dyk.
Wspiera i sponsoruje działania dzieci i młodzieży związane ze sportem (piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy,
szachy), wszelkimi konkursami plastycznymi, fotograficznymi, artystycznymi i
tradycją (dożynki, sobótki,
wielkanoc itp.)
Należy zaznaczyć, że w każdej z tych dziedzin młodzież
osiąga sukcesy.
Stowarzyszenie
pomaga
w organizacji imprez okolicznościowych, takich jak
spotkania wigilijne, Mikołaj,
Dzień Dziecka, Dzień Babci,
Dzień Matki itp.)
Członkowie stowarzyszenia

wspierają imprezy gminne i
powiatowe poprzez czynny
udział np. na parafiadach,
na powiatowym festynie
rodzinnym w Niedalinie, na
dożynkach powiatowych.
Należy dodać, że stowarzyszenie patronuje bibliotece,
którą założyło w świetlicy
w Rekowie wiele lat temu.
Księgozbiór jest zróżnicowany. Znajdują się tu pomoce naukowe, literatura dokumentalna, poezje, powieść
historyczna, przygodowa,
fantastyczna, sensacyjna zarówno dla dzieci, młodzieży
jak i dorosłych czytelników.
Członkowie stowarzyszenia
w czerwcu wraz z przedstawicielami gminy Polanów
reprezentowali gminę w Gedern w Niemczech w trakcie
przyjacielskiej wizyty.
Siłą napędową Stowarzyszenia "Leśne Rekowo" jest
prezes Beata Guła, z-ca
prezesa Krzysztof Nobis
oraz członkowie zarządu
Czesław i Wanda Kostrzewa. Dzięki swojej aktywnej
działalności stowarzyszenie
pozyskało nowych członków, sponsorów oraz członków wspierających nie tylko
z powiatu, ale również terenów całej Polski.
Beata Guła

Informacje dotyczące
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie
Telefon kontaktowy do Zespołu Ratownictwa Medycznego:

999 lub 112

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
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Przemoc fizyczna
wobec dzieci

Przemoc fizyczna jest jedną z form
przemocy, która pojawia się w
relacjach
wewnątrzrodzinnych,
w tym także w relacjach rodzicdziecko.

4 sierpnia w sobotę odbył
się festyn "Bajkowe Rekowo", w tym roku pod hasłem "Nocny piknik wampirzyc". Pomimo straszącego
deszczu, który okazał się
przelotny, zarówno aura jak
i humory dopisały i zabawa
trwała prawie do świtu, tym
bardziej, że organizatorzy:
Stowarzyszenie
"Leśne
Rekowo" oraz Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu
przy współudziale Rady
Sołeckiej w Rekowie i Zakładu Usług Komunalnych
w Polanowie przygotowali
sporo atrakcji. Imprezę rozpoczęły klauny: Dyzio, Puzio i Edzio, które wspólnie
bawiły się z dziećmi. Były
bańki mydlane, śpiewy, tań-

ce, żarty, popisy artystyczne najmłodszych i wybór
najciekawszych przebrań.
Należy dodać, że wszystkie
dzieci zostały nagrodzone
pluszakami ufundowanymi
przez Macieja Raczkowskiego - właściciela Zakładu
Produkcji Zabawek "Kolor Plusz" w Koszalinie.
Wystąpił, jak zawsze wyśmienity i profesjonalny zespół wokalny "Pięć S", który
gorąco oklaskiwała publiczność, a szczególnie fanii tego
zespołu przybyli ze Śląska i
Warszawy. Koncert Agaty
Werner zaktywizował młodzież, która spontanicznie w
nim uczestniczyła tańcząc i
skandując zespołowi.
Wydarzeniem artystycznym

okazał się spektakl teatralny
pt."Takie nasze rekowskie
granie" przygotowany przez
Teatr "Rekowin". Grupa
aktorska tego teatru składa
się z młodzieży z Rekowa
i Karsiny, biorącej udział
w warsztatach teatralnych
zorganizowanych w świetlicy w Rekowie. Warsztaty
odbywają się z programu
"Działaj Lokalnie" w ramach
projektu "Nie taki teatr
straszny, jak go malują". Zajęcia prowadzi aktor Teatru
"Stop" Mirosław Gliniecki, a
inicjatorem i koordynatorem
projektu jest Beata Guła.
Wybrano także królową
wampirzyc, którą została
mieszkanka Karsiny Ewa
Szydłowska,
zdobywa-

jąc butelkę białego wina.
Uczestnicy mogli pojeździć w siodle na koniach ze
stadniny Krzysztofa Nobisa,
poszaleć na dmuchanym
zamku, zachwycić pięknem
rzeżb Krzysztofa Dyka, podziwiać figury ogrodowe ze
sklepu w Bobolicach i wspaniale bawić przy dźwiękach
super muzyki polanowskiego zespołu wokałnego "Sylwia & Wiesław", posilając
wypiekami i daniami domowej kuchni oraz smakołykami z grilla.
Organizatorzy
dziękują
wszystkim swoim sponsorom oraz osobom, które
przyczyniły się do organizacji festynu.
Beata Guła

Działaj Lokalnie - Domachowo

Wspólnie w słusznej sprawie

Od paru miesięcy, a dokladniej od 1 czerwca, w sołectwie Domachowo realizowany jest projekt pod nazwą
„Mini park-Integracja”. Na
ten cel sołectwo pozyskało
kwotę 4 500,00 zł. w ramach
konkursu „Działaj Lokalnie”,
ogłoszonego przez Fundację Nauka dla Środowiska.
Realizacja projektu potrwa
do 15 października 2012r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie
prestiżu wsi i jej aktywności
poprzez utworzenie kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego, który będzie
miejscem wspólnego spędzania czasu dla mieszkańców wsi zarówno dzieci jak
i młodzieży oraz seniorów.
Dotychczasowa realizacja
projektu przebiega zgodnie
z planem działań. Zorganizowano otwarte spotkanie
z mieszkańcami sołectwa,
którzy z entuzjazmem przy-

jęli pomysł, przystępując nego sprzętu wyrównano te- Poprzez realizację projektu
z chęcią do współpracy. ren. Kolejnym etapem prac obudzono w mieszkańcach
Wspólnymi siłami uprząt- będzie ułożenie polbruku i potrzebę wspólnego działanięto i wykoszono plac. zamontowanie drewnianych nia i odpowiedzialności za
Przy pomocy specjalistycz- ław i stołów.
losy wsi.

Jedną z cech (kryteriów diagnostycznych przemocy w rodzinie)
jest dysproporcja sił sprawcy i
ofiary, relacja zależności. W przypadku relacji rodziców i dziecka
nie ma wątpliwości, która ze stron
ma przewagę fizyczną, psychiczną,
emocjonalną, intelektualną, finansową. Jednakże nie w przewadze
tkwi problem, ale w jej krzywdzącym wykorzystaniu. Nasza, czyli
rodziców, przewaga nad dzieckiem
powinna służyć sprawowaniu pieczy rodzicielskiej, opiece, pielęgnacji, wychowaniu, zapewnieniu
warunków emocjonalnych i materialnych do optymalnego rozwoju, a
nie do krzywdzącego sprawowania
władzy rodzicielskiej, gwałcącej
prawa dziecka np. do nietykalności
cielesnej, prawo do wzrastania w
bezpiecznym środowisku, prawo
do szacunku.
Przemoc fizyczna to zarówno brutalne akty przemocy skutkujące
złamaniami, ranami, oparzeniami,
urazami głowy, prowadzącymi niejednokrotnie do kalectwa, a nawet

śmierci, jak i zachowania rodziców
wobec dzieci powodujące siniaki,
otarcia, zadrapania, których pochodzenie można łatwo ukryć oraz
drobne, aczkolwiek niedopuszczalne fizyczne „ataki” na dziecko, takie jak: klapsy, szturchnięcia,
ciągnięcie za włosy, za uszy, które
najczęściej nie pozostawiają ani
śladów, ani konsekwencji fizycznych (oczywiście poza krótkotrwałym bólem).
Jakie są konsekwencje doznawania przemocy fizycznej przez
dzieci?
Z punktu widzenia skutków, które
dziecko poniesie w swoje życie,
nie ma znaczenia, czy przemoc nazwiemy biciem czy karaniem, dyscyplinowaniem. Badania pokazują,
że dzieci bite i surowo karane cieleśnie mają podwyższony poziom
lęku, są napięte, zdekoncentrowane, nadpobudliwe, maja zaburzenia snu, problemy z moczeniem
nocnym, przejawiają zaburzenia
zachowania, np. podwyższony poziom agresji.
Natychmiastowym następstwem
przemocy fizycznej jest ból i cierpienie. W przypadku ciężkich urazów konsekwencje mogą być długofalowe, a nawet nieodwracalne
( np. kalectwo, padaczka, deficyty
neurologiczne, niedowłady, głuchota, ślepota. Powstają urazy emocjonalne np. strach, złość, przerażenie,
bezradność, samotność, żal.
Wśród skutków odroczonych w
czasie możemy wymienić m.in.
trudności w zbudowaniu spójnego
i adekwatnego obrazu siebie, problemy z nawiązaniem trwałych,
głębokich relacji emocjonalnych,
powtarzanie destrukcyjnych wzorów rodzinnych, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne.
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Ciekawostki historyczne

7

Polanowska synagoga

Mało kto dzisiaj pamięta, Żydów swoją synagogę
że w Polanowie przy uli- miała przy ulicy Mokrej. Z
cy Stawnej znajdowała się czasem jednak stale zmniejsynagoga. Dla tych wszyst- szająca się gmina żydowska
kich osób, które interesują nie była już w stanie pokryć
się dziejami swojej „małej kosztów renowacji, jakiej
ojczyzny”
zamieszczamy domagał się budynek. Dokrótką historię tego miejsca. datkowym problemem był
fakt, że gmina w końcowym
Synagoga gminy żydow- okresie swojego istnienia z
skiej w Polanowie została trudem mogła zgromadzić
wybudowana w pierwszej dziesięciu członków płci
połowie XIX wieku przy męskiej powyżej 13 roku
dzisiejszej ulicy Stawnej 2 życia, co było wymogiem
(Langebachstraße). Później, niezbędnym podczas odprawedług innych
autorów wiania nabożeństw. Dlatego
społeczność polanowskich też utrzymywanie synagogi

stało się dla gminy nieopła- thur Hänisch. Budynek ten
calne, przestała ona spełniać został zniszczony w roku
swoją funkcję i w latach 20. 1945, podobnie jak więkwieku XX została sprzedana szość zabudowań Polanowa.
murarzowi nazwiskiem Ar-

Polanów

Nowy gabinet stomatologiczny
Rozmowa z Bartłomiejem
Suchorskim i Dianą Nowakowską - lekarzami stomatologami z nowo otwartego
gabinetu Stomatologia Polanów przy ulicy Bobolickiej 4.
Coraz częściej i głośniej
mówi się o tym, że najlepszą wizytówką człowieka
jest jego uśmiech…
Tak jest w istocie. Badania naukowców amerykańskich dowodzą, że zdrowy
uśmiech jest wyżej oceniany
niż idealna sylwetka i naturalny sposób bycia. Podobne wnioski płyną z badań
przeprowadzonych w Polsce. Mówiąc wprost: osoba
z widocznymi ubytkami w
uzębieniu albo zasłaniająca
swój uśmiech odbierana jest
negatywnie. Uśmiech przesądza o pierwszym wrażeniu, stanowi element ogólnej
oceny człowieka, co jest nie
do przecenienia przy nawiązywaniu kontaktów osobistych, w staraniach o pracę,
szansach na awans…
Co znaczy ładny uśmiech?
Ładny uśmiech to zdrowy

uśmiech. Uśmiech biały,
prosty, bez ubytków, pozbawiony nieprzyjemnego
zapachu z ust, często towarzyszącego chorobom zębów.
To musi kosztować i boleć…
To wcale nie jest aż taka
wielka inwestycja, nie mówiąc o tym, że zwraca się
szybko i często po wielokroć, a już na pewno nie jest
bolesna, przeciwnie – nie
boli wcale. Mamy znakomity sprzęt wzorowany na
klinice w Szczecinie, gdzie
pracowaliśmy i dzięki temu
możemy stosować najbardziej zaawansowane metody
leczenia. Dostosowujemy
się do możliwości i potrzeb
naszych pacjentów. Wiemy
jak zająć się najmłodszymi pacjentami, by wizyta w
gabinecie byłą dla nich miłą
przygodą, którą w przyszłości chętnie powtórzą. Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu pacjentów
protetycznych; w klinice
pracowaliśmy z pacjentami ze Skandynawii, którzy

wybierali bardzo zaawansowane leczenie przy użyciu
implantów, koron, mostów i
licówek. W naszym gabinecie w Polanowie postanowiliśmy nadal współpracować
z laboratoriami protetycznymi ze Szczecina, z których
usług i pacjenci i my byliśmy bardzo zadowoleni.
Czyli oznacza to, że mieszkańcy Polanowa będą mieli korony, mosty i protezy
wykonane w Szczecinie?
Tak, laboratorium, które wykonuje dla nas prace prote-

tyczne jest najlepszym tego
typu ośrodkiem w województwie.
Co w trosce o stan naszego
uzębienia jest najważniejsze?
Ważne jest wszystko, z dietą włącznie, ale szczególnie
podkreśliłbym
znaczenie
regularnych
przeglądów
stomatologicznych i właściwej higieny, bo próchnica im później wykryta tym
większe wywołuje zniszczenia. Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne oraz Świa-

towa Organizacja Zdrowia
zalecają badanie stanu uzębienia dwa razy do roku. W
przypadku dzieci zalecamy
wizyty co 3 miesiące z uwagi na dużą podatność oraz
bardzo szybki postęp próchnicy w zębach mlecznych.
Wszystkie przeglądy i konsultacje w naszym gabinecie są bezpłatne. Usuwamy
również kamień nazębny i
osady, a w celu poprawy estetyki piaskujemy zęby.
Piaskowanie? Na czym ten
zabieg polega?
Piaskowanie przywraca zębom ich naturalną biel, jest
polecane szczególnie osobom palącym papierosy oraz
pijącym duże ilości kawy
i herbaty, a także pacjentom ze stłoczonymi zębami,
którzy mają problem z dokładnym ich oczyszczaniem.
Używamy do tego piaskarki i specjalnego, drobnego
proszku, który pod dużym
ciśnieniem dociera do trudno dostępnych miejsc i usuwa wszystkie osady.
Jakie jeszcze nowości będą
dostępne dla pacjentów w

Polanowie?
Nowoczesna stomatologia
daje nam tyle możliwości,
że nie sposób wszystkich
wymienić. Oferujemy m.in.
wybielanie zębów lampą
Beyond, szyny relaksacyjne dla osób zgrzytających,
protezy bezklamrowe, wysokoestetyczne korony pełnoceramiczne (bez metalu) i
wiele innych.
Serdecznie zapraszamy do
gabinetu w celu poznania
szczegółów.
Jak można umówić się na
wizytę?
Można umówić się osobiście
w gabinecie - ul. Bobolicka
4, Polanów lub telefonicznie:
609 980 064. Prowadzimy
również konsultacje i porady przez internet; wystarczy
przesłać nam zdjęcie swoich
zębów na adres e-mail: stomatologiapolanow@gmail.
com i opisać swój problem,
a postaramy się doradzić i
pomóc. Oprócz prywatnej
praktyki świadczymy również usługi refinansowane z
NFZ.
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VI Turniej Plażowej Piłki Siatkowej

Siatkarskie emocje nad zalewem

VI Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni odbył się nad basenem miejskim,
na boisku do piłki plażowej w
Polanowie.
W rozgrywkach wzięło udział
12 drużyn. Turniej rozegrano
systemem każdy z każdym w
dwóch grupach i w dwóch eta-

pach:
I etap (eliminacje) rozegrano
11 sierpnia.
II etap (ćwierćfinał, półfinał i
finał) rozegrano 12 sierpnia.
Do II etapu zakwalifikowały
się drużyny: 1. Czepłowski
Marcin, Rotnicki Kamil, 2. Nowosad Adam, Pilarski Ireneusz,

Żydowo

3. Czepłowski Łukasz, Wolny
Krzysztof, 4. Wilusz Łukasz,
Wolny Grzegorz
Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:
I m-ce Czepłowski Marcin,
Rotnicki Kamil – zdobywcy
złotego medalu i Pucharu Przechodniego Turnieju

Piłkarska sobota

25.08.2012 r. o godz. 16.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w
Żydowie miała miejsce impreza
sportowa- mecz piłki nożnej, w którym zagrali Kawalerowie przeciwko Żonatym. W ten sposób powróciliśmy do naszej tradycji sprzed ok.
dwudziestu lat, kiedy to odbywały
się na przykład takie mecze lub
rozgrywki pomiędzy Pannami a
Mężatkami. Oprócz czystej sportowej rywalizacji było dużo śmiechu
i zabawy. Drużyny grały w następujących składach:- po stronie Kawalerów: Jacek Polechoński, Adam

Nowak, Łukasz Zubrzycki, Igor
Chudziński, Damian Parszczyński,
Tomasz Parszczyński, Grzegorz
Maciuszko, Wojciech Olechwierowicz, Kacper Salamon, Krzysztof
Rasała, Tomasz Grabowski, Mateusz Grabowski, Karol Chudziński
i Łukasz Nowak. Żonatych natomiast reprezentowali: Waldemar
Nowak, Ryszard Piepke, Piotr Borsuk, Krzysztof Łopacki, Ireneusz
Szczepanek, Grzegorz Chudziński,
Grzegorz Połubiak, Dariusz Chudziński, Marian Zalas, Grzegorz
Długołęcki, Paweł Gabriel, Mar-

II m-ce Wilusz Łukasz, Wolny Grzegorz – srebrny medal
III m-ce Czepłowski Łukasz,
Wolny Krzysztof – brązowy
medal
Zawodnicy, którzy znaleźli się
na podium otrzymali również
upominki ufundowane przez
firmę OPTIM z Miastka.

Wszyscy siatkarze za udział w
turnieju otrzymali dyplomy pamiątkowe.
WIELKIE PODZIĘKOWANIE
kierujemy do firmy STEMBERG DETERS z Łokwicy,
która ufundowała napoje chłodzące, kiełbaski i użyczyła
transportu.

Organizatorem imprezy był
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie przy
współpracy Łukasza i Marcina Czepłowskich oraz Kamila
Rotnickiego.
Zawodnikom za udział, kibicom za doping dziękujemy i
zapraszamy w 2013 roku.

Polanów

Wzięli sprawy
w swoje ręce

cin Borsuk, Krzysztof Zubrzycki cie, to wieczorem sami pierzcie soi Maciej Herman. To oczywiście bie gacie!” lub „ Dzisiaj młodzież
nie jest pełna lista piłkarskich ta- piłkę dobrze kopie, a jak się ożelentów z Żydowa- „ławkę grzało” ni, będzie już po chłopie”. Kibice,
wielu zawodników rezerwowych, przybyli na mecz, również głośno
którzy nie doczekali się powołania dopingowali zawodników, choć
do składu – niektórzy nie kryli łez czasami rozdarte mieli serca, gdyż Czonkowie klubu piłkar- między innymi nowe ławki
rozczarowania. Może następnym na boisku po jednej stronie grał syn, skiego Gryf Polanów po- oraz odświeżone budynki
razem zostaną zauważeni przez se- a po drugiej mąż, po jednej- brat, stanowili, że sami pomogą przystadionowe. Na zdjęciu
lekcjonerów?
a po drugiej ojciec…. Piłkarze w remonie stadionu w Po- Jan Kłudkowski, malujący
Sędzią głównym w meczu był Ja- mieli także zapewnione wsparcie lanowie. W nowym sezo- szatnię.
(k)
nusz Parszczyński, natomiast linio- duchowe i modlitwę księdza pro- nie kibiców cieszyć będą
wymi: Paula Parszczyńska i Dawid boszcza Witolda Karczmarczyka.
Ambroziak. Gra przebiegała zgod- Dzięki temu obyło się bez bole- Wśród kibiców również rozdzie- kolejne zespoły piłkarskie, na przynie z zasadami fair- play , natomiast snych kontuzji. Mecz zakończył lono nagrody dla „najmłodszego kład wśród juniorów lub wśród pań.
każdy przypadek użycia niecenzu- się rezultatem 4:3 dla Kawalerów. kibica”- pani sołtys Krystyna Bor- Powołaniem zawodniczek do tej
ralnego słowa bądź ostrzejszego Wyróżnienia otrzymali następu- suk i dla najgłośniej dopingującego- ostatniej drużyny zamierza zająć
zagrania karany był spętaniem za- jący gracze: najlepszy z Kawale- Zuzia Nowak. Po emocjonujących się znany selekcjoner Bogdan Walwodnika żółtą lub czerwoną szarfą rów- Łukasz Zubrzycki, najlepszy doznaniach sportowych odbyło się demar Rasała. Panie, które marzą o
na 5 lub 10 minut. W rolę spra- z Żonatych- Grzegorz Długołęcki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, karierze piłkarskiej proszone są o
wozdawcy sportowego wcieliła się król strzelców- Jacek Polechoński, przygotowane przez panią sołtys, szybki kontakt z trenerem w celu
Krystyna Jakubczyk, która brawu- najstarszy zawodnik- Marian Zalas radnych (państwa Elżbietę i Zbi- podpisania kontraktu!... Do zobarowo komentowała to, co działo się oraz najsympatyczniejszy piłkarz gniewa Sekułów) i radę sołecką. czenia podczas następnego meczu
na boisku. Idealnie interpretowała, wybrany przez kibiców- Ryszard Zapowiedziany jest mecz rewan- w Żydowie!!!
Mariola Parszczyńska
kiedy sędzia dyktował rzut wolny Piepke, który został obdarowany żowy, który rozegrany będzie we
bezpośredni, pośredni, rzut rożny, nagrodą specjalną - blachą ciasta. wrześniu. Możliwe, że powstaną
aut… . Oprócz tego nasza spikerDodatek do Obserwatora Lokalnego
Nakład 2 500 egz.
ka dopingowała graczy wcześniej
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