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Pora żniw już za nami. Jak co roku wrzesień był dla rolników czasem zasłużonych zabaw
dożynkowych. O powiatowym i gminnym święcie plonów piszemy wewnątrz gazety.
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Polanów

Biskup odwiedził samorządowców

- Ważne jest spotkanie z
drugim człowiekiem, bycie razem i wzajemny
szacunek. W Polanowie
samorząd i kościół wzajemnie się akceptują i
szanują. Tę współpracę
uważam za wzorcową powiedział biskup Krzysztof Zadarko do sołtysów i
radnych zgromadzonych
w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Polanowie.

brzesko-koszalińskiej był
gościem
polanowskich
samorządowców. Przybył
tu na zaproszenie Grzegorza Lipskiego, burmistrza
Polanowa i Józefa Wilka,
przewodniczącego Rady
Miejskiej. Ten drugi dokonał prezentacji wszystkich
obecnych na sali samorządowców.
Jednym z ważniejszych,
poruszanych
podczas
spotkania tematów była
kwestia niszczejących zaKrzysztof Zadarko, biskup bytkowych obiektów kopomocniczy diecezji koło- ścielnych.

- Zależy nam na remontach
zabytkowych kościołów
i kaplic. Jesteśmy w tej
kwestii proboszczom do
pomocy, pomożemy napisać wnioski, a nawet je
rozliczymy – deklarował
Grzegorz Lipski.
Słowa burmistrza wyraźnie ucieszyły gościa, zaznaczył on, że wszystko
zależy od lokalnej społeczności. Są gminy, gdzie
we współpracy z samorządami wiele się remontuje, ale są też takie miejscowości, gdzie nie udaje

Polanów
W sołectwie Domachowo już czwarty miesiąc
trwa realizacja projektu pn. „Mini Park”- Integracja. Młodzież oraz dorośli wspólnie pracują
zbliżając się do zakończenia przedsięwzięcia.

INFORMACJA
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
na nowy okres zasiłkowy 2012/2013
są przyjmowane
od dnia 01 września 2012r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
dokumentami do dnia 30 września 2012r, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012r. następuje do dnia 30
listopada 2012r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012r. do dnia 30 listopada 2012r., ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2012r. następuje do dnia
31 grudnia 2012r. (art. 26 ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy o
świadczeniach rodzinnych).
Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne, tj. do dnia 31.10.2012r. w przypadku rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. (art. 14 ust
3 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Szpitalna zmieniona
na Doktora Bernarda
Pietrzaka

Polanowski samorząd wieckiego „Dzik”, w którym nie polanowskiego ZOZ-u.
uczcił pamięć zmarłego w polował, a także przyjaciół
Jeszcze przed przecięubiegłym roku lekarza Ber- zmarłego dokonał symbo- ciem wstęgi licznie uczestnarda Pietrzaka.
licznego przecięcia wstęgi.
niczący w uroczystości
Tym samym ulica Szpi- mieszkańcy Polanowa mieli
7 września Grzegorz Lipski, talna zmieniła nazwę na okazję obejrzeć prezentację
burmistrz Polanowa, wraz ulicę Doktora Bernarda Pie- multimedialną, stanowiącą
z przedstawicielami miesz- trzaka. Odsłonięto również wspomnienie o Bernardzie
kańców ulicy oraz koła ło- tablicę pamiątkową na ścia- Pietrzaku.
(sim)

się uratować zabytków, a
nawet trzeba likwidować
parafie.
- Trzeba pamiętać, że Kościół jest tam, gdzie gromadzą się ludzie, a nie tam
gdzie są mury – stwierdził
biskup.
Dłuższą dyskusję wywołała, przekazana przez franciszkanów informacja o
zamknięciu dla parafian i
wiernych dostępu do sanktuarium na Świętej Górze
Polanowskiej.
- Nowi zarządcy Świętej
Góry oznajmili, że jest to
teren zamknięty franciszkanów, i że nie będzie tam
już mszy otwartych dla
wszystkich wiernych. To
boli parafian, którzy, wraz
z ojcem Januszem, budowali tę świątynię – wywołał temat radny Paweł
Malepszy.
- Wiele wskazuje na to, że
tegoroczna Pielgrzymka
Trzeźwości była ostatnią,
bo ojcowie franciszkanie
stwierdzili, że chcą wyciszyć Górę Polanowską.
Prosimy o zajęcie stanowczego stanowiska w tej,
jakże ważnej dla lokalnej
społeczności sprawie –
apelował G. Lipski.
Zaskoczony tą informacją biskup Zadarko stwierdził, że nie zna szczegółów
umowy pomiędzy Kurią a
Prowincją Franciszkanów,
ale obiecał interweniować,
jeżeli franciszkanie zamierzają odciąć się od lokalnej społeczności. Dodał
przy tym, że aby Sanktuarium funkcjonowało potrzebny jest oddolny ruch
pielgrzymkowy, który powinien być autentycznym
głosem wiernych a nie pojedynczych, chcących się
aktywizować działaczy.
(sim)
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Rzeczyca Mała

Jaką metodę wybrać?
- Musimy zadbać o to, aby
mieszkańcy gminy zapłacili jak najmniej, aby było to
dla nich jak najmniej uciążliwe – stwierdził Grzegorz
Lipski podczas seminarium
dotyczącego wdrażania nowego systemu gospodarki
odpadami, który zacznie
obowiązywać od połowy
następnego roku.
Zorganizowane zostało ono
w leśniczówce w Rzeczycy
Małej a wzięli w nim udział
radni, sołtysi oraz licznie
zaproszeni goście. Najpierw
o nowym systemie mówił
Tomasz Uciński z PGK w
Koszalinie, prezes Zarządu
Głównego Krajowej Izby
Gospodarki
Odpadami.
Stwierdził on, że PGK, które
reprezentuje, nie zamierza
zarabiać na wywozie śmieci
z terenu gminy Polanów, a
jedynie dobrze realizować
nałożone zadania. Jednakże, aby system mógł dobrze
funkcjonować potrzebne są
inwestycje, szczególnie w
instalacje do biodegradacji
odpadów. Warto przy tym
wzorować się na systemie
niemieckim, gdzie z gospodarki odpadami zrobiono
całą gałąź przemysłu. Tam

O wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami dyskutowali polanowscy samorządowcy podczas seminarium zorganizowanego w leśniczówce w Rzeczycy Małej.
spalane są one w spalar- cji.
podkreślił T. Uciński.
niach a uzyskana energia - To będzie trudny okres Stan prac nad wprowadzema szerokie zastosowanie. dla samorządów, bo zmia- niem nowego systemu goNiestety, nasze możliwości na systemu spowoduje, że spodarki odpadami komuw tym względzie są dużo gmina stanie się poborcą nalnymi w gminie Polanów
mniejsze, bo po prostu bra- podatkowym jeśli chodzi w oparciu o obowiązujące
kuje odpowiednich instala- o gospodarkę odpadami – przepisy ustawy z dnia 1

lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw
omówił Piotr Górniak, zastępca burmistrza Polanowa.

- Najważniejsze jest wybranie systemu według, którego
będziemy rozliczali odbiór
nieczystości – informował zebranych P. Górniak,
który w gminie Polanów
odpowiada za wdrożenie
nowego systemu. - Do wyboru mamy cztery metody:
według ilości zużytej wody,
od powierzchni mieszkalnej, od gospodarstwa lub od
ilości mieszkających osób.
Niestety, każda z tych metod
ma swoje wady. Planujemy
je zaprezentować mieszkańcom, aby ci mogli w formie
ankiety opowiedzieć się za
którąś z tych metod – dodał
P. Górniak.
Seminarium zakończyła prelekcja Jacka Todysa, Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów na temat
„Leśnego Kompleks Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” i jego roli
oraz zadań realizowanych
w ramach promocji potencjału gospodarczego i turystycznego terenów leśnych
a także wprowadzenia nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi”.
(sim)

WDRAŻANIE USTAWY ŚMIECIOWEJ W GMINIE POLANÓW

Co mnie czeka jako mieszkańca?
• W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2011r. Nr 152 poz. 897). Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na
przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów powstających na
nieruchomościach zamieszkałych. Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013r.;
• Po wprowadzeniu przez Gminę Polanów nowego systemu zbierania odpadów nie będziecie Państwo już płacić za usługę przedsiębiorcom, a zamiast tego uiszczana
opłata śmieciowa będzie do budżetu Gminy. Z opłat pochodzących od mieszkańców gmina pokryje koszty funkcjonowania nowego sytemu gospodarki odpadami, w
tym transportu oraz zagospodarowania odpadów;

Jak będzie działał system gminny?
• Rada Miejska w Polanowie ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia i w tym celu podejmie
stosowną uchwały;
• Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości
zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego – gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje o sposobie liczenia opłaty;
• Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc segregować odpady;
• Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, punkty usługowe, gastronomiczne, domki
letniskowe itp.) będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności;
• Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
• Gmina sprawować będzie nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego;
• Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady;

4

Wydarzenia

www.polanow.pl

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2012

Dożynki powiatowe
15 września odbyły się Dożynki Powiatowe w Będzinie.
Gmina Polanów, jak zawsze
wzięła w nich czynny udział.
W tym roku reprezentowało
nas Sołectwo Jacinki oraz
zespół „Olszyna” z Żydowa,
który podczas prezentacji
kulturalnych porwał do
tańca zebraną publiczność.
Jacinki, pod czujnym okiem
pani sołtys Wiolety Koniecznej przygotowały stoisko promocyjne. Zaprezentowano tam dorodne owoce
i warzywa, rękodzieło oraz
dania kuchni wiejskiej , które zgłoszono do konkursu
na „Pomorski specjał”. Gospodynie z Jacinek odniosły
spektakularny sukces – pani
Weronika Walencik otrzymała I m-ce za „Żeberka w
kapuście” w kategorii potraw mięsnych, natomiast
pani Bogusława Konieczna
zajęła II m-ce za ciasto o wymownej nazwie „Śliwowica”
w kategorii wyrobów cukierniczych. Jednak najcenniejsza okazała się nagroda
w konkursie na „Wieniec
Dożynkowy”, mimo bardzo
silnej konkurencji Jacinki
zdobyły III m-ce. Miłym
akcentem było nadanie sołtysowi Jacinek pani Wiolecie Koniecznej honorowego
tytułu „Kobiety Aktywnej
Powiatu Koszalińskiego”.
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Gminne Święto Plonów
w Rzeczycy Wielkiej
Gospodarzem
tegorocznych Dożynek Gminnych
pn. „Jarmark Dziedzictwa
Kulturowego”, które odbyły
się 8 września było Sołectwo Rzeczyca Wielka. Wieś
pięknie przystrojona kolorowymi wstążkami, kukłami ze snopów zboża i barwnymi kwiatami witała gości
od samego progu.

Tytuł przyznawany jest za
aktywność społeczną i gospodarczą kobiet z powiatu
koszalińskiego, za ich dorobek i osiągnięcia ze szczególnym
uwzględnieniem
działań na rzecz społeczności lokalnej. Serdecznie
gratulujemy.

Wydarzenia

Dożynkowe
świętowanie
rozpoczęto uroczystą mszą
świętą, podczas której podziękowano rolnikom za tegoroczne zbiory i za ich trud
pracy na roli. Tuż po mszy
barwny korowód składający
się z zespołów ludowych,
sołectw niosących wieńce
dożynkowe, władz gminy
oraz zaproszonych gości
udał się na miejsce biesiady. Tutaj został odtworzony
ceremoniał żniwny, polegający na złożeniu chleba na
ręce burmistrza Polanowa
pana Grzegorza Lipskiego
przez Starostów Dożynek.
Starostami
tegorocznych
Dożynek Gminnych byli Lucyna Beyes z Przybrodzia i
Tomasz Żuchowski z Rzeczycy Wielkiej. Burmistrz
podziękował rolnikom za
ciężką pracę, za całoroczny
trud i wysiłek a następnie
podzielił się chlebem z go-

śćmi i wszystkimi uczestnikami uroczystości.
Nieodłącznym elementem
Dożynek Gminnych jest
konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. Misternie wykonane korony
przygotowało 7 sołectw i 4
świetlice wiejskie. Tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego otrzymało Sołectwo
Jacinki. Ten wieniec będzie
reprezentował naszą gminę
podczas Dożynek powiatowych w Będzinie. Drugie
miejsce zdobyło Sołectwo
Bukowo, trzecie – Sołectwo Gołogóra, natomiast na
miejscu czwartym uplasowało się Sołectwo Żydowo.
Podczas imprezy sołectwa
mogły wypromować walory
swojego regionu. Na zaaranżowanych stoiskach można
było zaprezentować m.in.
twórczość artystyczną, rękodzieło, stare narzędzia rolnicze, płody rolne, wypieki,
dania kuchni wiejskiej. Najokazalej przygotowanym
stoiskiem promocyjnym sołectw gminy Polanów było
stoisko Sołectwa Jacinki i to
sołectwo będzie promować
naszą gminę podczas Dożynek Powiatowych. W trakcie
dożynek odbył się konkurs
kulinarny pn. „Przysmak
Regionu”. W kategorii da-

nie mięsne zwyciężył Królik w śmietanie przygotowany przez p. Bogusławę
Konieczną z Jacinek, wśród
dań jarskich niekwestionowaną zwyciężczynią została
Cukinia faszerowana przyrządzona przez p. Annę Wyrzykowską z Bukowa, natomiast najsmaczniejszym
daniem rybnym został Filet
z dorsza autorstwa p. Ewy
Pęczak z Jacinek. Od wielu
lat, podczas dożynek odbywa się wielce widowiskowy
pokaz mody dożynkowej.
Reprezentanci sołectw przywdziewają stroje skrojone
z różnorakich materiałów:
liści, trawy i wszelkiej innej roślinności a także folii,
sznurka, papieru itp. Niebywała fantazja stylistów
mody pozwoliła odnieść
zwycięstwo sołectwom Kościernica, Jacinki, Rzeczyca
Wielka. Wiele emocji do-

starczył turniej, w którym
wyłoniono Sołtysa Roku. W
szranki stanęło 7 sołtysów
a raczej sołtysowych, bo
do rywalizacji przystąpiły
same kobiety. Dziewczyny
rywalizowały w różnych
konkurencjach min.: zwijały
asfalt, batem zbijały jajka,
obierały jabłka z najdłuższą
obierką, jeździły na taczce i
biły balony cepem. Doping
publiczności był ogromny
i zagrzewał konkurentki
do walki. Ostatecznie, zaszczytny tytuł Sołtysa Roku
2012 zdobyła pani Bożena
Przybylska – Sołtys Sołectwa Cetuń. Podczas dożynek
wręczono nagrody za udział
w konkursie fotograficznym
pn. „Moja wieś” oraz „Aktywna wieś”, w którym zwycięstwo odniosło Sołectwo
Jacinki.
Dożynki to również czas
na tańce i śpiew. Na scenie
zaprezentowały się zespoły ludowe naszej gminy:
„Córy Gołogóry”, „Olszyna”,
„Wrzosy” oraz wokalny zespół młodzieżowy „Stokrotki”. Gwiazdą tegorocznej

imprezy był zespół „Rzepczyno”, natomiast do wspólnego śpiewania i tańców
publiczność porwał zespół
"5S". Wielkie zainteresowanie wzbudził pokaz grupy
akrobatycznej SAMHAIN,
która w brawurowy sposób
zaprezentowała taniec z
ogniem. Dożynki Gminne
zakończyły się zabawą taneczną, do której przygrywał
zespół Sylwia&Wiesław.
Organizatorami
Dożynek
Gminnych w Rzeczycy
Wielkiej był Urząd Miejski,

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu, Sołtys Rada
Sołecka i zespół "Halinki" z
Rzeczycy Wielkiej.
Dożynki Gminne w Rzeczycy Wielkiej dofinansowano
ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy
technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego.
Tekst: Ewa Szewczyk
Zdjęcia: Jan Stark
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Powstaje nowa
pracownia muzyczna
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Żydowo
Gradowe nowiny to gazetka
redagowana przez uczniów
polanowskiego Zespołu Szkół
Publicznych. Na naszych
łamach będziemy zamieszczali
ich artykuły oraz inne wieści
ze szkoły.

Nasza Chałturka wędruje...
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Mały festiwal
„Ty i Ja”
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Przedszkolaki cieszą się
z nowych pomieszczeń

Polanów
Przyjacielska
rewizyta

W Polanowskim Ośrodku
Kultury i Sportu trwa
realizacja projektu pod
nazwą „Zakup instrumen-tów do Pracowni
Muzycznej”, który został
dofinansowny ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dzie-dzictwa Narodowego.

głuszająca oraz panele tłumiące, a wkrótce pojawią się
w niej instrumenty (perkusja,
gitara basowa z piecem, gitara elektryczna z efektem
i piecem, gitary klasyczne
i akustyczne, saksofon tenorowy, pianino cyfrowe i
akordeon). W październiku
w nowo utworzonej pracowOd lipca w pomieszczeniu ni rozpoczną się zajęcia dla
przeznaczonym na w/w za- dzieci, mło-dzieży i dorodanie odbywają się prace słych. Planujemy naukę gry
modernizacyjne, które mają na instrumentach, lekcje
na celu poprawienie wlaści- śpiewu, liczymy, że zostanie
wości akustycznych.
utworzony band, który bęZostały wymienione drzwi, dzie rozsławiał naszą gminę
odświeżone ściany, położo- gdzie się da!
na została wykładzina wy-

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

Uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych w Polanowie
od 25 do 30 września 2012 r.
przebywali w Gedern.
Wizyta jest realizacją trwającej od 2009 roku współpracy
między Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie a
Gesamtschule w Gedern. Obecność gimnazjalistów łączy się z
obchodami pierwszej rocznicy
podpisania deklaracji partnerstwa i współpracy między
szkołami. Wyjazd 34 uczniów
wraz z opiekunami to czwarte
spotkanie w ramach pogłębiania przyjacielskich kontaktów
między uczniami obu szkół
partnerskich. Młodzież uczyła
się wspólnej historii, poznawała kulturę i obyczaje sąsiada,
jak i doskonaliła umiejętności
językowe. Po 4 latach współpracy możemy stwierdzić, że
uczniowie bardzo dobrze radzą
sobie językowo i bardzo szybko się zaprzyjaźniają. Wymiana
to wspaniały pomysł, głównie
dlatego, że gimnazjaliści mają
okazję zetknąć się z ojczystym
językiem niemieckim, którego
większość uczy się tylko w
szkole. Po drugie cały plan wymiany jest tak dobrze zorganizowany, że nie ma czasu na nudę.
Tegoroczne spotkanie zakłada
wspólne poznawanie zabytków
Frankfurtu. Działania szkoły w
zakresie organizacji wymiany
młodzieży zostały dostrzeżone przez Kuratorium Oświaty
w Szczecinie i odnotowane w
Banku dobrych praktyk.

Dobiega końca realizacja pro- tywnego uczestnictwa w życiu
jektu grantowego „Działaj lo- kulturalnym. Po raz pierwszy
kalnie 2012” w Sołectwie Ży- grupa teatralna ze sztuką pt.
dowo pt. „Z remizy, na festyn „Kopciuszek z Żydowa” wyi do teatru”. W ramach projektu, stąpiła 28 lipca 2012r. podczas
jak pisałam wcześniej powstała parafiady, następnie odwiedziamatorska grupa teatralna, któ- ła Dom Pomocy Społecznej w
ra przyjęła nazwę „Chałturka”. Żydowie. W sobotę – 22 wrzeGrupę stanowiła młodzież i śnia br., grupa mieszkańców z
dorośli. Naszym celem było Żydowa pojechała do Bałtycwzbogacenie oferty kulturalnej kiego Teatru Dramatycznego,
w naszej miejscowości, podnie- gdzie na podstawie powieści
sienie jakości organizowanego Erenburga i w reżyserii Artucorocznie festynu parafialnego, ra Barcisia obejrzeli sztukę pt.
a także pobudzenie społeczno- „Burzliwe życie Lejzorka”. To
ści lokalnej do działania i ak- satyra o gorzkim uśmiechu i

filozoficznej zadumie nad otaczającym światem, ukazująca
wciąż aktualne głębokie prawdy o egzystencji człowieka. W
dniu wczorajszym, tj. 24 września 2012r. Chałturka odwiedziła Dom Pomocy Społecznej
w Cetuniu. Tutaj widzami byli
nie tylko pensjonariusze i pracownicy, ale także mieszkańcy
i JE biskup Zadarko wraz z
ks. Dziekanem Romanem Śledziem. A dokąd dalej… Zobaczymy!
Elżbieta Sekuła

Polanów

Integrowali się, bo nie są sami

4 września 2012, punktualnie o godz. 18 przy wypełnionej sali w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie rozpoczął się
„ Mały Festiwal Ty i Ja”,
który jest imprezą towarzyszącą Europejskiemu
Festiwalowi Filmowemu
Integracja Ty i Ja. Małe
Festiwale odbyły się w 20
miastach w całej Polsce.
Festiwal poświęcony jest
życiu i problemom osób
niepełnosprawnych, a jego
głównym celem jest integracja tych osób ze społeczeństwem lokalnym. W
czasie spotkania wyemitowano trzy filmy: „Nora
wciąż żyje”, „Brzydkie
słowa” oraz „Marzenia o
Dzikim Zachodzie”. Uniwersalne przesłanie tych
filmów zawiera się w przekonaniu o głębokim sensie

Bożena Wruszczak
Zdjęcia: BPMiG

W nowym roku szkolnym
wszystkie przedszkolaki
z Przedszkola Gminnego w Polanowie, oprócz
3-latków znajdują się w
jednym budynku przy
ulicy Dworcowej.
Wchodzących do przedszkola witają uśmiechnięte panie
oraz nowe drzwi i przestrzenne, dobrze oświetlone hole.
Dzieci bawią się w obszernych, jasnych i kolorowych
salach. Przytulną i domową
atmosferę tworzą nowoczesne meble
i mięciutkie
wykładziny. Poziom bezpie-

czeństwa w naszej placówce podnosi zainstalowany
system monitoringu. W godzinach realizacji podstawy
programowej przedszkole
jest zamknięte. Z każdą z sal
grupowych można połączyć
się poprzez domofonowy.
Wykonany remont był niespodzianką nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych.
Zaadaptowanie pierwszego
piętra po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w tak kosmicznym tempie, zrobiło na
rodzicach ogromne wrażenie.
Szybkość wykonania i efekt
remontu przerósł oczekiwa-

nia społeczności lokalnej.
Wszystkim osobom zaangażowanym w to ważne
przedsięwzięcie dziękujemy
i zapraszamy do pomocy w

czasie drugiego etapu modernizacji budynku, który
odbędzie się w następnym
roku, również w okresie wakacji.

Henryk Zabrocki

Przemoc fizyczna wobec dzieci

dokończenie wykładu z ubiegłego miesiąca

Książka: Z innej
perspektywy
Dzięki książce autorstwa Jacka
Piekary, „Ja inkwizytor. Dotyk zła”
zaczynamy patrzeć na świat z innej W ramach projektu ,,Pomocna dłoń plus” odbyło się gminne spo- spotkania przeprowadzone zotkanie integracyjne pn. ,,Nie jesteś sam”. Zorganizowane przez stały zabawy i gry integracyjne
perspektywy.
Akcja dzieje się w Hez-hezronie. M-GOPS w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu, skierowane na powietrzu, które cieszyły się
dużym powodzeniem wśród
Główny bohater, inkwizytor i było do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Polanów.
dzieci i młodzieży.
narrator Mordimer Madderdin
Za wsparcie naszych działań
prac
wybrano
I,
II,
III
miejsce
Podczas
spotkania
odbyły
się:
przemierza świat w poszukiwaniu
dziękujemy pracownikom ZSP
koncert profilaktyczny zespo- oraz 8 wyróżnień.
demonów, wiedźm, czarnoksiężniłu „Na ostatnią chwilę”, któ- Wszyscy uczestnicy spotkania Gimnazjum w Polanowie i Poków i wrogów Jezusa…
ry zachęcił dzieci i młodzież mogli skorzystać z przygoto- lanowskiego Ośrodka Kultury i
Książka posiada zaskakujące obecną podczas spotkania do wanego poczęstunku. W trakcie Sportu.
zwroty akcji, wzbudza dreszcz emo- przemyślenia wielu trudnych,
Klub Integracji Społecznej w Polanowie jest czynny codziennie
cji a czasami obrzydzenie. Mordi- życiowych zagadnień. Po konw godzinach od 7.00 do 15.00
mer jest inkwizytorem, który wraz cercie zostały wręczone nagroW połowie października kończą się spotkania grupy wsparcia
z czytelnikiem przeżywa przygody. dy za udział w konkursie pladla ofiar przemocy domowej.
Tamten świat różni się od naszego. stycznym pn.: „Nie jesteś sam
Od 24.10.2012 raz w tygodniu (środa) od godz.15.30 do 17.00
Słowa modlitwy brzmią: „(…) i – rodzina największym skarbem
będzie kontynuowana grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar
każdego
człowieka”,
który
zodaj nam siłę byśmy nie przebaczali
przemocy w rodzinie
naszym winowajcą… Bój się za- stał wcześniej ogłoszony. WyCo dwa tygodnie (w czwartki ) psycholog i pedagog z Poradstawę
prac
plastycznych
można
dawać pytania ponieważ możesz
obejrzeć do końca października ni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie w pomieszczeniach KIS
usłyszeć odpowiedź”.
2012r. Wpłynęło 50 prac pla- przeprowadzają badania psychologiczno-pedagogiczne dzieci i młodzieży
Mordimer Madderdin mimo zastycznych ze świetlic: Rekowo, z terenu miasta i gminy Polanów.
skakujących i bulwersujących od- Jacinki, Sowinko, Rzeczyca
W KIS ma swoją siedzibę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przepowiedzi nie boi się zadawać pytań. Wielka oraz ze Szkoły Podstamocy w Rodzinie i Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania ProKsiążka jest naprawdę wciągająca. wowej w Nacławiu. Spośród blemów Alkoholowych.

zmagania z własnym losem, pokonywania barier
i odnajdywania drugiego
człowieka. Projekcji filmów towarzyszyła wystawa prac podopiecznych
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Krągu,
która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem.
Udział w Festiwalu wzięli:
Pełnomocnik Burmistrza
d/s profilaktyki, kierownik i pracownicy MGOPS,
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Krągu, inne osoby
niepełnosprawne oraz seniorzy. Ogółem w uroczystości uczestniczyło ponad
50 osób. Projekcje filmów
wywarły ogromne wrażenie na uczestnikach, czego
dowodem były wzruszające wypowiedzi.

W przypadku przemocy
fizycznej wobec dzieci możemy zaobserwować kilka
typów zachowań przemocowych. Po pierwsze są to ataki na dziecko, wynikające z
ograniczeń rodzica, z brakiem umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z
trudnymi emocjami, z wysoka pobudliwością, łatwością
przeżywania gniewu i złości.
Dziecko może stać się celem ataku rodzica, gdyż jest
najłatwiejszym obiektem,

jest się „bezpiecznym sposobem” na odreagowanie
frustracji, stresów, rozładowania napięć, negatywnych
uczuć, które często nie mają
nic wspólnego z dzieckiem,
ale np. z pracą, trudną sytuacją życiową, materialną.
W innym przypadku,
dziecko może stać się ofiarą przemocy niejako „przy
okazji”. Dzieje się tak w
rodzinach, w których jeden
z rodziców – najczęściej ojciec – jest sprawcą przemocy
fizycznej wobec swojej żony
(partnerki). Dziecko stając
w obronie matki, „ogniskuje” – na siebie agresję ojca.
Ponadto dziecko może być
fizycznie krzywdzone w
celu wpłynięcia na drugiego
rodzica, zastraszenia, wymuszenia na nim określonego zachowania. Staje się
niejako „narzędziem” przemocy psychicznej wobec
swojego rodzica.
Przemoc w relacji rodzic

– dziecko pojawia się także pod hasłem wychowania. Rodzice uzasadniają
zachowanie przemocowe
wypracowaną na własny
użytek ideologią, która ma
uprawomocnić stosowanie
przemocy. Przemoc taka ma
służyć osiągnięciu niekiedy
wzniosłego celu (np. wychowaniu dziecka na „porządnego człowieka”). Cel
godny pochwały, tylko metody nie tylko nieskuteczne,
ale i niekiedy dramatyczne..
Przemoc przybiera wtedy
nazwę „dyscyplinowania”.
Jest to przemoc w „białych
rękawiczkach”, która często dzieje się w rodzinach,
których byśmy nie podejrzewali o krzywdzenie dzieci – rodzinach o wysokim
statusie społecznym, wśród
rodziców wykształconych,
zamożnych.
Karanie fizyczne – jako
forma przemocy jest niestety
często bagatelizowane. Na-

tomiast z punktu widzenia
psychologicznego – każde
przekroczenie fizycznej nietykalności dziecka – uderzanie – jest przemocą, spelnia
wszystkie kryteria diagnostyczne przemocy.
Oczywiście nie możemy
stawiać znaku równości
między uderzeniem dziecka
ręką w pupę, a biciem skórzanym paskiem, a także
między śladami fizycznymi
i emocjonalnymi będącymi
efektem jednego i drugiego
zachowania.
Natomiast jedno i drugie zachowanie pokazuje
dziecku, że kiedy kończą się
argumenty
merytoryczne
– można użyć siły, uczy, że
silniejszy ma rację.
Chcemy przy użyciu siły,
przemocy nauczyć dziecko rzeczy niekiedy bardzo
cennych, bądź wyplenić
złe zachowanie, np. agresję. Absurdalność takiego
postępowania dobrze obra-

zuje satyryczny rysunek, na
którym rodzina wymierza
dziecku klapsy i jednocześnie mówiąc: „tyle razy Ci
mówiłam, że nie wolno bić
słabszych”.
Myślę, że takie zachowanie często wynika z bezradności rodziców. Bezradność
wobec własnych emocji,
swojej złości, agresji, bezradności wobec zachowań,
emocji dziecka, których nie
rozumiemy.
Jak wynika z badań, sami
rodzice uważają, że kary
fizyczne nie są skuteczne.
Mimo to jednak stosunkowo
często sięgają po nie jako
„metodę wychowania”. Jest
to najprawdopodobniej spowodowane brakiem umiejętności zastąpienia kary
fizycznej innymi sposobami
zachowania.
Czy wobec tego grozi nam
wychowanie bezstresowe?
Nie ma wychowania bezstresowego i nie chodzi o

to, aby w procesie wychowawczym zrezygnować z
kar (choć być może byłoby
to rozwiązaniem idealnym)
czy stawiania granic.
Pokazywanie granic jest
ważne w wychowaniu, są
potrzebne, ponieważ dają
poczucie bezpieczeństwa.
Dziecko ma znać granice,
w ramach których ma dużo
swobody, ale które jasno
określają zasady funkcjonowania w rodzinie. W zależności od sytuacji pozwalamy
na pewne zmiany, w innych
sprawach stawiamy sztywne
granice.
Trzeba natomiast zrezygnować z kar poniżających
i nieadekwatnych, a co za
tym idzie nieskutecznych.
Karą skuteczną będzie kara
związana z nieaprobowanym zachowaniem, będąca
jego naturalną konsekwencją.
Opracował

Henryk Zabrocki
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Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Wrzesień 2012
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Sesja z plenerem w tle Samorządowcy docenili
Nadleśniczego
Podsumowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży, informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Polanów oraz
wykonanie planów finansowych samorządowych osób
prawnych za pierwsze półrocze 2012 r. były głównymi tematami wrześniowej
sesji Rady Miejskiej w
Polanowie. Radni ocenili także realizację
Strategii Integracji
i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Polanów na lata
2008-2015 oraz
podjęli kilka

uchwał. M.in. dotyczyły one zmian
w budżecie Gminy Polanów na 2012
rok, oddania w użytkowanie wieczyste i sprzedaży działek gruntowych.
Zmienili też uchwałę w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz rozpatrzyli skargę na dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych w Polanowie.
W przerwie, obecni na sesji mogli
podziwiać prace, które powstały podczas pleneru rzeźbiarsko-malarskiego w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dwór Warblewo”, Katarzyny
Mażulis w Warblewie. Wzięli w nim
udział artyści z różnych stron Polski,
a imprezę dofinansowała Środkowopomorska Grupa Działania

Pamiątkową statuetką za pomoc i zaangażowanie w rozwój miasta i gminy Polanów,
polanowski samorząd uhonorował Jacka Todysa, Nadleśniczego Nadleśnictwa Polanów. Okazją do jej wręczenia było seminarium zorganizowane w Rzeczycy Małej (piszemy o nim na str 3).

Nacław

Będzie nowa świetlica
W ciągu najbliższych dwóch dziernika Urząd Miejski w możliwa jest dzięki pozylat mieszkańcy Nacławia Polanowie przyjmuje oferty skanemu dofinansowaniu ze
doczekają się nowej świe- w rozpisanym przetargu nie- środków Unii Europejskiej z
tlicy, obok której powstanie ograniczonym na wykonanie Programu Rozwoju Obszastrażacka remiza. Do 5 paź- w/w obiektu. Jego budowa rów Wiejskich 2007 - 2013.

Polanów

Rośnie jak na drożdżach

W błyskawicznym tempie
postępuje remont remizy
OSP w Polanowie. W ostanim czasie wylane zostały
wieńce
dobudowywanej
części garażowej.
Prace trwają także wewnątrz
obiektu, gdzie m.in. zdemontowano ścianki działowe, aby
znacznie powiększyć znajdującą się na piętrze świetlicę.
(sim)
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