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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Ślubowań czas

Na zdjęciu: ślubowanie klas pierwszych w Szkole
Podstawowej w Polanowie
Październik to dla oświaty miesiąc szczególny: nauczyciele mają okazję świętować Dzień Edukacji Narodowej, najmłodsi uczniowie naszych szkół składają uroczyste ślubowania, zaś samorządowcy mają okazję podsumować stan gminnej oświaty oraz wysłuchać sprawozdań o realizacji zadań oświatowych. O wszystkich tych sprawach piszemy na łamach październikowego numeru Polanowskich Wiadomości Samorządowych.

30-lecie ZOZ

Bardzo ważne
dla mieszkańców!

na

r
ta

Redakcja

na

aw
St

en

Od 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady odbioru śmieci.
Już teraz mieszkańcy naszej gminy muszą zadecydować o metodzie naliczania
opłat.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przewiduje
tylko 4 metody tych rozliczeń.
Na stronie 2 znajdą Państwo
ich szczegółowe omówienie
oraz druk ankiety, którą należy wypełnić i dostarczyć do
wskazanego w artykule miejsca.
Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem.

Zmiana organizacji
ruchu w Święto Zmarłych
Cm

W pierwszą sobotę października w Polanowie odbyło się spotkanie
z okazji 30 lecia Nowej Przychodni. W spotkaniu udział wzięli pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej, zaproszeni emeryci, którzy
odeszli na emeryturę jako pracownicy ZOZ Polanów oraz zaproszeni goście.
Więcej na str 4

Polanów

Uwaga!

Cmentarz

Polanów

W dniu 1 listopada w okolicach
cmentarza miejskiego wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na zasadach, jak w latach ubiegłych. Wjazd będzie możliwy od
ulicy Stawnej, która na ten czas sta-

nie się jednokierunkową, natomiast
wyjazd znajdował się będzie od
strony ulicy Bobolickiej. Zmiana
organizacji będzie wprowadzona w
godzinach największego natężenia
ruchu w tej okolicy.
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Wybieramy metodę
naliczania opłat za śmieci

Wydarzenia
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W Polanowie już odbywają się konsultacje, podczas których omawiany jest nowy system gospodarki odpadami. W jednym z takich spotkań, zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Polanowie
wzięli udział przedstawiciele spółdzielni, wspólnot
mieszkaniowych oraz właściciele budynków mieszkalnych.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach dopuszcza jedynie cztery metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których
zamieszkują
mieszkańcy.
Od 1 lipca 2013 roku będzie
obowiązywała wyłącznie
jedna z nich, natomiast do
końca roku Rada Gminy podejmie w tej sprawie uchwały.
Każda z dopuszczalnych
metod ma wady i zalety. Żadna nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich. Wybór
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi
istotny element wdrożenia
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wybrana metoda
powinna być jak najbardziej
racjonalna, sprawiedliwa i
społecznie akceptowalna.
Przed wdrożeniem nowego systemu gospodarki
odpadami
komunalnymi
oraz podjęciem decyzji o
wyborze metody naliczania
opłaty, chcemy stworzyć
możliwość wypowiedzenia
się społeczeństwu w tym
zakresie, tak aby wszyscy
mieli bezpośredni wpływ na
wybór sposobu naliczania
opłat za gospodarowanie

opłatami komunalnymi.
- Zgodnie z zapowiedzią w
poprzednim numerze PWS,
drukujemy poniżej wzór ankiety i zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie - mówi
Piotr Górniak, zastępca
burmistrza Polanowa, odpowiedzialny za wdrażanie
nowego systemu gospodarki
odpadami na terenie gminy
Polanów. - Dla mieszkańców
naszej gminy jest to bardzo
ważna sprawa, bo ankiety
posłużą do przygotowania
uchwał, które określą stawki
opłat za śmieci.
Wypełnione
ankiety
będzie można składać
do specjalnie przygotowanych urn w:
- świetlicach wiejskich: w
Bożenicach,
Chociminie,
Gołogórze, Jacinkach, Kościernicy, Rekowie, Rzeczycy Wielkiej, Sowinku,
- Szkoły Podstawowe w Bukowie, Polanowie, Nacławiu, Żydowie oraz Zespole
Szkół Publicznych w Polanowie,
- Bibliotece Miejskiej, Zakładzie Usług Komunalnych
oraz w Urzędzie Miejskim w
Polanowie (sekretariat).
Ponadto będzie można
zagłosować na stronie internetowej www.polanow.pl .

Termin głosowania:
od 31.10.2012r. do 14.11.2012r.
Liczymy na aktywny udział, za co serdecznie dziękujemy.
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ANKIETA
W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
Za najlepszą metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uważam
metodę (należy dokonać wyboru jednej metody poprzez zaznaczenie przy niej ,,X”):
* LICZBY MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ NIERUCHOMOŚĆ
* ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY Z DANEJ NIERUCHOMOŚCI
* POWIERZCHNI LOKALU MIESZKALNEGO
* JEDNA STAWKA OPŁATY OD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

poeta, miłośnik poezji Norwida, naukowiec.
Seniorzy wysłuchali bardzo
interesującego i w ciekawy
sposób
poprowadzonego
wykładu mającego przybliżyć nam postać Jerzego
Kozarzewskiego - poety,
potomka Norwidów, skazanego na wyrok śmierci .
Odczytana została również
treść listu Tuwima do Bieruta, w którym poeta zwraca
się z prośbą do prezydenta o
ułaskawienie Jerzego Kozarzewskiego. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad
40 osób, którym również
towarzyszył Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
Tym razem spotkanie nawiązywało do obchodów
Międzynarodowego Dnia
Osób Starszych, który przypada 1 października. Święto
Referat wygłosił Piotr zostało ustanowione przez
Chrzczonowicz,
wykła- Zgromadzenie Ogólne ONZ
dowca na Wydziale Dzien- i ma być dniem, w którym
nikarstwa
Politechniki oczy wszystkich są zwrócoKoszalińskiej, doktor nauk ne ku osobom starszym i ich
humanistycznych, polonista, potrzebom, ale także proble-

mom, z którymi niejednokrotnie muszą się mierzyć.
To dzień, w którym warto
zastanowić się nad sytuacją seniorów na świecie, w
Polsce, w naszym mieście i
małych lokalnych społecznościach. Warto zaznaczyć,
że wiek senioralny jest naturalną i wartościową częścią
ludzkiej egzystencji, tak jak
dzieciństwo, młodość i lata
średnie. Każda faza życia
obejmuje zarówno rozwój,
jak też utratę czegoś, posiadanie możliwości i ograniczeń. Święto ma przypominać, że jesień życia
może być pięknym, aktywnym, satysfakcjonującym
okresem w życiu człowieka.
Życzymy zatem wszystkim
osobom starszym, żeby ten
okres w życiu był czasem
aktywnym, pełnym pasji i
możliwości, a jednocześnie
wyjątkowym, w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu.
Jolanta Skowrońska
Fot: Roman Giłka

Polanów

Oświata bez tajemnic

Na najbliższej sesji polanowskiego samorządu przedstawiony zostanie raport o stanie realizacji zadań oświatowych przez gmine Polanów w
roku szkolnym 2011/2012. W okresie tym do placówek oświatowych polanowskiego samorządu uczęszczało 1199 uczniów i wychowanków (w tym
dowożono 621 osób). Najwięcej do szkół podstawowych (596 uczniów).
Najmniej liczną szkołą był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (55 osób).
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W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie odbyło się kolejne spotkanie z seniorami. Tym razem uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „List Tuwima do Bieruta – sylwetka prawnuka Norwida
Jerzego Kozarzewskiego”.
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Międzynarodowy Dzień Seniora
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Przedszkole Gminne
Prowadzone przez Gminę Polanów, działa w dwóch miejscach:
przy ul. Stawnej i przy ul. Dworcowej.
W minionym roku w przedszkolu
tym wykonano szereg remontów
i prac modernizacyjnych. Ich
łączny koszt to 24.108,50 zł. Zakupiono też wyposażenie placówki za 16.325,85 zł.
Szkoła Podstawowa
w Polanowie
Działa od listopada 1945 roku.
Na przestrzeni lat funkcjonowała w budynkach na ulicy Koszalińskiej, Dworcowej, a od 1976
r. w nowym budynku przy ulicy
Wolności 14. Szkoła prowadzi
kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla wszystkich szkół
w gminie, w zeszłym roku szkolnym przygotowywano średnio
360 obiadów dziennie.
W ubiegłym roku szkolnym
uczęszczało do niej 399 uczniów
(w tym 178 dojeżdżało). Oprócz
bieżących remontów i modernizacji w ubiegłym roku zakupiono
wyposażenie za 19 246 zł.
W roku szkolnym 2011/2012
uczniowie SP w Polanowie zadawali sprawdzian kompetencji.
Zdawało go 65 uczniów klasy VI
a uzyskany wynik (20,62 pkt. co
stanowi 51 % punków możliwych
do zdobycia) jest wyższy niż w
ostatnich kilku latach. Aktualnie
jest to wskaźnik średniej najwyższy w gminie i zbliżony do wyników powiatu koszalińskiego.

Szkoła Podstawowa
w Bukowie
Została założona w 1947 roku.
W ubiegłym roku szkolnym
uczęszczało do niej 107 uczniów
(w tym 14 dojeżdżało).
W roku szkolnym 2011/2012
w SP w Bukowie sprawdzian
zdawało 17 uczniów klasy VI.
Średni wynik punktowy naszej
szkoły był niższy od średniego
wyniku punktowego w województwie aż o 3,28 pkt. Przyczyny niskiego wyniku sprawdzianu niektórych uczniów to
przede wszystkim obniżona
sprawność intelektualna dzieci,
brak motywacji do nauki, słaba
frekwencja uczniów w zajęciach
dodatkowych a także niedostateczna współpraca szkoły z częścią rodziców.
Zarówno szkoła, jak i poszczególni nauczyciele podejmowali
rozmaite działania, mające na
celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.
Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Żydowie
Funkcjonuje od 3 września 1946r.
Wiosną 2000r. uroczyście otwarto nowo dobudowany obiekt, w
którym powstały 2 sale lekcyjne
i sala gimnastyczna, rok później
1 czerwca uroczyście otwarto boisko szkolne. W „starym”
budynku znajduje się 6 sal lekcyjnych, w tym 1 przeznaczona
na pracownię informatyczną i 1
świetlica szkolna wyposażona
w ramach programu „Radosna

Szkoła”. Szkoła dysponuje boiskiem trawiastym oraz dużym
terenem rekreacyjnym z gminnym placem zabaw.
Do szkoły uczęszcza 66 dzieci
(w tym 10 w oddziale przedszkolnym), z tej liczby- 43 z
Żydowa i 23 uczniów dojeżdżających.
Do sprawdzianu przystąpiło 13
uczniów. Średni wynik sprawdzianu wyniósł 17,62 punktów,
co stanowi 44,1 % punktów
możliwych do uzyskania.
Społeczna Szkoła
Podstawowa w Garbnie.
Istniała do 31 sierpnia 2012 r. Jej
organem prowadzącym w latach
2003-2012 było Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Garbno i Okolic.
Do placówki uczęszczało 26
uczniów (w tym 10 dojeżdżało).
Gimnazjum im. Noblistów
Polskich w Polanowie

Istnieje od 1999 r. W ubiegłym
roku szkolnym uczęszczało do
niego 345 uczniów (w tym 224
dojeżdżało). Placówka sporo
inwestowała w wyposażenie.
Łącznie kosztowało ono 30848
zł. W roku szkolnym 2011/2012
w Gimnazjum w Polanowie egzamin zdawało 100 uczniów klasy III. Po raz pierwszy egzamin
gimnazjalny przebiegał według
nowej struktury, tzn. uczniowie
zdawali 8 różnych egzaminów.
Z egzaminu z przedmiotów humanistycznych (historia, WOS,
język polski) uczniowie uzyskali średni wynik 54,99 %. Wśród
gimnazjów powiatu koszalińskiego daje to 6 miejsce. Z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geografia) uczniowie uzyskali
średnio 44,95% ( 7 miejsce w
powiecie).
Z egzaminu z matematyki uczniowie uzyskali średnio
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44,70% ( w koszalińskiem - 2
miejsce).
Szkoła dobrze radziła sobie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2011/2012 pozyskała 27. 727 zł na realizowane
zadania dodatkowe.

3 mln. 784 tys. zł środków własnych. Dla porównania w roku
2008 było to odpowiednio: 9
mln 185 tys. zł wydatków ogółem i 2 mln. 143 tys. zł środków
własnych. W roku szkolnym
2011/2012 stypendium szkolne otrzymywało 318 uczniów
Zespół Szkół Ponadgima zasiłki szkolne – 13. Łącznie
nazjalnych
wypłacono stypendia szkolne na
Do 31 sierpnia tworzyły je kwotę 314 022,00 zł. ( w tym
Liceum Ogólnokształcące i udział środków Gminy Polanów
Liceum Profilowane. Szkoła to 20% czyli 62 804 zł). Kwota
założona została w 2002 roku. stypendium uzależniona od doW ubiegłym roku szkolnym chodu wynosiła -150 zł./m-c lub
uczęszczało do niej 56 uczniów 91 zł./m-c. Uczniowie otrzy( w tym 20 dojeżdżało). Z dniem mywali też stypendia naukowe i
31 sierpnia szkoła została połą- sportowe. W 2011/2012 przeznaczona z Gimnazjum Noblistów czone były one dla 22 uczniów
Polskich.
- w tym sportowe. Także 129
uczniów otrzymało w 2011/2012
Oświata kosztuje
wyprawki
szkolne (wypłacone
Łączne wydatki na oświatę (w
tym SP Garbno) wyniosły w IX 2011r.). W nowy roku taubiegłym roku szkolnym ponad kie świadczenie otrzymało 102
11 mln. 627 tys. zł. Z tego gmina uczniów ( na rok 2012/2013 wyPolanów musiała zaangażować płacone IX 2012r.)
������
��������������������� Średnie wynagrodzenia
nauczycieli.
�����������
Według
przedstawionej tabeli
"�#$"�%&%
#�"�"
zarobki nauczycieli w gminie
Polanów kształtowały się na
��"�$"&
)�!&�
poziomie: stażyści – średnia
2256, 15 zł czyli 251,11 zł poniżej średniej przewidzianej w
)!"�"#!
�$��#$
Karcie Nauczyciela, nauczyciele
kontraktowi – 3056,30 (274,59
!"!�#!$
#%%&
zł powyżej średniej z KN), mianowani – 3783,88 (175,17 zł po"�#�$�"$"
)�#&"
wyżej KN) oraz dyplomowani
��%�"$"
4864,50 (254,67 powyżej KN).
�&#�")!
#�"&$
Koszty utrzymania poszczególnych placówek oświatowych na
"�!�)��
#�##$
terenie Gminy Polanów obrazuje przedstawiona obok tabela.

#""�%##
!%&�"%�
"&���%)

����""

(sim)
Opracowano na podstawie materiałów na Sesję Rady Miejskiej
w Polanowie na podstawie sprawozdań dyrektorów placówek
oświatowych
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Wieści z Oazy 30 lecie Zespołu Opieki Zdrowotnej

Była szkoła, będzie świetlica wiejska

Wiele działo się w ostatnim czasie w Środowiskowym Domu Samopomocy „Oaza” w Krągu:

Problem wywołany niżem demograficznym
i rosnącymi kosztami utrzymania oświaty, o
którym wciąż się słyszy, niestety nie ominął
także gminy Polanów. Z początkiem września
tego roku Społeczna Szkoła Podstawowa
w Garbnie przestała istnieć.

Wesołe nutki

Społeczna Szkoła w Garbnie prowadzona była od 2003
r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Garbno i Okolic.
Niestety i ono nie podołało
rosnącym problemom. Miejscowość straciła szkołę, ale
w zamian zyska coś równie
ważnego i potrzebnego. Radny Stefan Kozicki zabiega o

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krągu zdobył I
miejsce w VI Integracyjnym Konkursie Piosenki dla
Osób Niepełnosprawnych
pn. „Wesołe nutki”.
Konkurs ten zorganizowany

Wspólne kiszenie

został przez Środowiskowy
Dom Samopomocy „ODNOWA” w Boblicach.
W konkursie wzięło udział
7 grup z powiatu koszaliń- dokończenie ze str 1
Wśród zaproszonych goskiego.
ści widzieliśmy: Grzegorza
Lipskiego, burmistrza Pokapusty
lanowa, Dariusza Kalinowskiego, Przewodniczącego
Rady Powiatu Koszalińskiego, Józefa Wilka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Polanowie, Piotra Górniaka,
Zastępcy Burmistrza Polanowa, Henryka Zabrockie-

Polanów

W dniu 11.10.2012r. miesz- pogoda nie rozpieszczała
kańcy ŚDS „Oaza” spotkali uczestników zabawy. Najsię z mieszkańcami ŚDS lepszym akcentem imprezy
w Bobolicach w ramach był poczęstunek na zakońjesiennego kiszenia kapu- czenie – pyszny bigos.
sty. W tym roku kisili w
(AKS)
pomieszczeniach domu bo

Jesienne prace w „Oazie”

Miesiąc październik 2012r.
to bardzo pracowity czas dla
domowników ŚDS „Oaza”.
Dnia 4 października w ramach spotkania integracyjnego
współfinansowanego przez Unię Europejską
mieszkańcy ŚDS w Krągu
zorganizowali wspólnie z
mieszkańcami ŚDS w Sianowie wykopki. Podczas
spotkania było wiele okazji

do śmiechu i zabawy a praca
wykonana została w rekordowym tempie.
W czasie wykopek ŚDS w
Krągu odwiedzili przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Koszalinie, oraz nasze władze samorządowe. Należy
nadmienić, że wszyscy brali
czynny udział w zbieraniu
ziemniaków.

Latarnicy
Polski
Cyfrowej

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie
odbyło się dwudniowe, bezpłatne szkolenie w ramach
programu rządowego Polska Cyfrowa Równych Szans,
który ma na celu edukację
cyfrową starszych osób w lokalnych środowiskach.
W szkoleniu udział wzięli
pracownicy biblioteki, Polanowskiego Ośrodka Kultury i
pracownicy świetlic wiejskich
z terenu gminy Polanów – razem 18 osób. Piotr Górniak,
zastępca burmistrza Polanowa
przedstawił plan rozwiązania
dostępu do Internetu w gminie
Polanów. Szkolenie prowadził
profesjonalny trener z Wrocławia Krzysztof Grynienko.
Szkolenie miało pokazać w
jaki sposób można wspierać
osoby wykluczone cyfrowo z
generacji 50 plus, w przełamaniu wewnętrznych barier i
umożliwienia im postawienia
pierwszego kroku w świecie
Internetu i nowoczesnych
mediów komunikacji elektronicznej.
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go, V-ce Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz
współpracujący z ZOZ Polanów przedstawiciele szkół
i przedsiębiorstw.
W trakcie spotkania wręczono upominki
i listy
dziękczynne emerytom.
Pracownicy ZOZ Polanów:
Anna Pietrzak, Krystyna Rusak, Marzena Płatek, Joanna

Gwóźdź, Renata Kisiel oraz w pracy z chorym człowieKatarzyna Piotrowska zo- kiem.
stali odznaczeni odznakami
W trakcie spotkania możhonorowymi Towarzystwa na było obejrzeć film wspoPrzyjaciół Dzieci „Przyja- mnieniowy, w którym zostaciel Dziecka”. Spotkanie ły umieszczone fotografie,
uświetnił występ zespołu dawne wycinki z gazet, po„5 S”, który w specjalnie chodzące z Kroniki Przyprzygotowanym programie chodni, założonej w dniu
pozwolił zebranym na sporą otwarcia Nowej Przychodni.
dawkę śmiechu i radosnej
(ms)
ironii, tak bardzo potrzebnej

przekształcenie pustego budynku po szkole w świetlicę
wiejską, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.
Pomysł ten zaakceptował już
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa, który zarządza
mieniem gminy, w skład
którego wchodzi też budynek szkoły w Garbnie.

Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa:
Bardzo cieszy mnie fakt, że z nowym rokiem budżetowym będą środki na uruchomienie świetlicy wiejskiej
w Garbnie. Jej prowadzeniem zajmie się Polanowski
Ośrodek Kultury i Sportu. Radny Stefan Kozicki od
dawna o to zabiegał. Cieszy mnie, że będziemy teraz w
stanie spełnić jego postulaty dotyczące zagospodarowania tego budynku z pożytkiem dla całej miejscowości i
wszystkich mieszkańców. Będzie to kolejna świetlica na
naszym terenie. Przy okazji wspomnę, że nową świetlicą
będą mogli cieszyć się również mieszkańcy w Nacławiu,
gdzie rozpoczęła się już jej budowa.

Stefan Kozicki, radny
Rady Miejskiej w Polanowie:
Tak jak w całym kraju tak
i do naszej gminy dotarł
niż demograficzny. Gdy 6
lat temu rozpoczynałem
działalność samorządową
jako radny w Gminie Polanów do Społecznej Szkoły Podstawowej w Garbnie uczęszczało 70-cioro

uczniów. W czerwcu tego Wcześniej podejmowałem spotkania wiejskie, grę w
roku świadectwa szkolne starania, aby w miejscowo- tenisa stołowego. Znajdą
otrzymało 27-ro uczniów.
ści tej powstała świetlica. się też pomieszczenia, w
W związku z tym, że Spo- Na terenie Garbna w zaso- których będzie można prołeczna Szkoła Podstawowa bach gminnych znajdował wadzić różne zajęcia: plazostała rozwiązana budy- się taki obiekt gospodarczy styczne, muzyczne, komnek ten, za zgodą Grzegorza po byłym PGR, ale koszt puterowe oraz gry i zabawy
Lipskiego, burmistrza Pola- remontu przekroczyłby bu- dla dzieci. W końcu miejnowa zostanie przeznaczo- dowę nowej świetlicy. Po scem spotkań dla młodzieny na świetlicę. Obiekt jest byłej szkole, po małej mo- ży nie będzie już przystanek
duży i zadbany z przylega- dernizacji, powstanie pięk- autobusowy lecz świetlica z
jącym do niego terenem.
na świetlica z dużą salą na prawdziwego zdarzenia.

Domachowo

Mini - park już cieszy mieszkańców
W okresie od 01 czerwca 2012r. do 15 października 2012r. trwały prace w Sołectwie Domachowo, w związku z realizacją projektu pn.: „Mini
park”- Integracja dofinansowanego ze środków
Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Nauka dla Środowiska – Lokalną
Organizację Grantową w Koszalinie.
Przypomnijmy: na ten cel nymi siłami uporządkowano
sołectwo pozyskało kwotę i wyrównano plac, położono
4500,00 zł. Głównym celem polbruk, stworzono miejsce
projektu było podniesienie na ognisko. Własnoręcznie
prestiżu wsi i aktywności wykonano drewniane stoły
mieszkańców poprzez zago- i ławy, posadzono krzewy
spodarowanie nieużytków rol- i kwiaty. Solarne lampy oświenych i utworzenie kompleksu tlają teren wokół całego plawypoczynkowo-rekreacyjnego. cu, ogrodzonego drewnianym
Mini Park” stworzono płotem. Przy wejściu na tew miejscu gdzie rosły chasz- ren „Mini Parku” umieszczocze i zarośla w pobliżu stawku no drewniany witacz.
Poprzez realizację projektu
znajdującego się w centrum
wsi. Przez okres kilku mie- obudzono w mieszkańcach posięcy grupa wolontariuszy trzebę wspólnego działania i
ciężko pracowała. Wspól- odpowiedzialność za losy wsi.

Uczestnicy spotkania podsumowującego projekt

Efektem zrealizowanego pro- wsi, gdzie można przyjemnie
jektu jest zagospodarowanie spędzać wolny czas.
przestrzeni, stworzenie serca 13 października 2012r. zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, na które zostały
zaproszone władze gminy.		
Grzegorz Lipski, burmistrz
Polanowa serdecznie pogratulował sołtysowi wsi - Piotrowi
organizowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Publicznych
Zimnemu oraz mieszkańcom.
w Polanowie, który odbędzie się dnia 24 listopada 2012 roku (tj. w sobotę) w Domu
Osoby szczególnie zaangażoWeselnym „Beatris”.
wane w pracę na rzecz Mini
Przewidziano wiele atrakcji, m. in. występy artystyczne uczniów, loterię fantową z naParku otrzymały podziękowagrodami, zabawy konkursowe, wróżby andrzejkowe, bufet.
nia za duży wkład pracy przy
Bilety do nabycia w punkcie LOTTO w cenie 150 zł. / para.
realizacji projektu. Edwarda Zimna Jeden z elementów małej architektury

Serdecznie zapraszamy
na VI Charytatywny Bal Andrzejkowy
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Oczami nastolatka Wybory
w szkole

W ramach akcji „Nastolatki w Bibliotece” Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy
w Polanowie 26 września
zorganizowała
spotkanie
autorskie z Joanną Fabicką
z Warszawy – pisarką, felietonistką z wykształceniem
filmoznawcy. Udział wzięła młodzież gimnazjalnaz
Polanowa. Pani Joanna jest
autorką bestsellerowego cyklu książek o dojrzewaniu
piętnastoletniego Rudolfa
Gąbczaka i jego dysfunkcyjnej rodzinie: „Szalone życie
Rudolfa”, „Świńskim truchtem”, „Seks i inne przykrości”, „Tango ortodonto”.

Bohater nie grzeszy urodą,
chce zostać gwiazdą filmową, marzy o tym, aby na
jego widok mdlały wszystkie dziewczyny.
Uczestników spotkania autorka oczarowała swoim
sposobem bycia, poczuciem
humoru i zrozumieniem problemów współczesnej młodzieży widzianymi oczami
inteligentnego gimnazjalisty. Książki Joanny Fabickiej polecamy szczególnie
chłopcom i wszystkim tym,
którzy szukają lektury lekkiej, przyjemnej i dowcipnej.
Małgorzata Szkołuda
Fot. Roman Giłka

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

Kolejny rok szkolny to zupełnie nowe wyzwania dla
Samorządu Uczniowskiego,
gdyż rozpoczęliśmy pracę jako Zespół Szkół Publicznych, w skład którego
wchodzi Gimnazjum im.
Noblistów Polskich, Liceum
Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane.
W tym roku tworzymy jeden
wspólny samorząd.
Wybory były zaplanowane na 25 września, ale ze
względu na wyjazd uczniów
do miasta partnerskiego Gedern, musieliśmy przełożyć
wybory na 2 października.
Wybory odbyły się na godzinach wychowawczych we
wtorek. Każda klasa wraz
z wychowawcą zeszła do
lokalu wyborczego, gdzie
uczniowie mogli zagłosować pod okiem komisji wyborczej. Wszystko przebiegło bardzo sprawnie.
Uprawnionych do głosowania było 360 uczniów. Głosowało 335 uczniów. Oddano 315 głosów ważnych i 20
głosów nieważnych.
Pierwsze spotkanie członków nowego samorządu już
się odbyło. Na zebraniu wybrano Prezydium Samorządu i dokonano podziału obowiązków. Obecnie samorząd
układa plan pracy na ten rok
szkolny. Życzymy owocnej
pracy, a wybranym gratulujemy.
Samorząd Uczniowski Rok
Szkolny 2012/2013
Przewodnicząca – Zuzanna
Ciuła
Zastępca – Maja Byrzykowska
Skarbnik – Wiktoria Augustyn
Rzecznik Praw Ucznia –
Klaudia Dyk
Sekretarz – Sebastian Szypulski
Członkowie SU:
Julianna Cebula
Klaudia Durek
Joanna Hobszta
Błażej Klimas
Jan Perduta
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Na ratunek kasztanowcom

Rozmaitości

Najstarsze grupy przedszkolne z Przedszkola Gminnego
w Polanowie wraz z opiekunami, jak co roku, czynnie
włączyły się do ważnej akcji
pn. ,,Ratujmy kasztanowce”
zorganizowanej w ramach
współpracy z Nadleśnictwem w Polanowie.
Mama Jasia z grupy Pszczółek, Pani Iwona Kujawska

opowiedziała dzieciom o
szrotówku
kasztanowcowiaczku, który bezlitośnie
niszczy kasztany.
Po otrzymaniu gumowych
rękawiczek dzieci z wielkim
zaangażowaniem zbierały
liście do foliowych worków.
Głównym celem akcji jest
pomoc
zainfekowanym
drzewom poprzez grabienie

i utylizację liści.
Pani Iwonka podziękowała
wszystkim za włączenie się
do akcji i jak zwykle zorganizowała słodki poczęstunek. Dzieci były dumne, że
przyczyniły się do ratowania drzew.
Jadwiga Nowosad

Bukowo

Sprzątanie świata

Z początku w powietrzu wyczuć można było niepewność
i zakłopotanie, ale z upływem dni atmosfera robiła się
coraz bardziej przyjazna.
Zapewniono nam naprawdę wiele atrakcji. Braliśmy
udział w zawodach sportowych, zorganizowano dla
nas dyskotekę, zwiedzaliśmy
Frankfurt nad Menem, odwiedziliśmy też basen i park
linowy. Poza tym nasi niemieccy przyjaciele organizowali wieczorki zapoznawcze. Poznaliśmy tamtejsze
obyczaje, funkcjonowanie
szkoły, a przede wszystkim
nawiązaliśmy nowe znajomości.
Pierwszy wieczór minął
szybko. Każdy z nas przywitał się z rodzinami, zaniósł
rzeczy do swojego pokoju, zjadł kolację. Następny

dzień zaczął się wczesną pobudką i szkolnymi zajęciami.
Następnie odbyły się zawody
sportowe na hali miasta Gedern. Trzeci dzień, podobnie
jak drugi, zaczął się od normalnych lekcji, po których
mieliśmy próbę chóru, gdzie
uczyliśmy się „Ody do Radości” w języku niemieckim

Polanów

Jan Paweł II –
Papież Rodziny

Po raz kolejny we wrześniu wawcy dostarczyli uczniom że w przyszłości nasze
uczniowie Szkoły Podsta- worki i rękawiczki ochronne miejscowości i najbliższe
wowej w Bukowie uczest- oraz przypomnieli
otoczenie będzie „świeciło”
niczyli w Akcji Sprzątania o zachowaniu zasad eko- czystością, czego wszyscy
Świata.
bezpieczeństwa.
sobie życzymy.
W każdej miejscowości, w Mamy nadzieję, że wdraża- Od nas samych zależy, czy
We wtorek, 22 października której mieszkają dzieci od- nie od najmłodszych lat na- będziemy żyli w czystości,
w Przedszkolu Gminnym w bywało się zbieranie prze- wyków utrzymywania ładu
czy w bałaganie.
Polanowie przy ul. Dworco- różnych śmieci. Wycho- i porządku, zaowocuje tym,
Renata Ciubak - Obiała
wej 12 w Polanowie odbył się
„Alarm Przeciwpożarowy”.
Dzieci z naszego przedszkola
po raz pierwszy uczestniczyły
w takiej akcji. Wszyscy spisali
się na medal. Najpierw budyZespół Szkół Publicznych zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy
nek opuściły starszaki, potem
średniaki i maluszki. Dzieci
Polanów na III Gminny Konkurs Historyczny „Polacy nie gęsi, swą
były zdyscyplinowane i starały się wykonywać wszystkie
historię znają”, który odbędzie się 12 listopada o godzinie 16:30.
polecenia. Akcja zakończyła
się powodzeniem. Owszem
Honorowy patronat nad imprezą objął po raz kolejny Przewodniczący
były małe niedociągnięcia,
Rady Powiatu Pan Dariusz Kalinowski.
ale będziemy się starać je poprawić tak, żebyśmy zawsze
Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!
byli gotowi stawić czoła niebezpieczeństwu!
- zespół nauczycieli historii ZSP w Polanowie
Anna Bosak

Polanów

z pożarem

Zaproszenie

www.polanow.pl

Przyjaźń nie zna granic

Uczniowie gimnazjum ponownie zawitali do zaprzyjaźnionej
miejscowości
Gedern. Motto partnerstwa
miast Polanów i Gedern
sprawdziło się i w tym wypadku.

Ważne telefony Jak walczyć

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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oraz innych piosenek. Cały
czwartek poświęcony został
wycieczce do Frankfurtu
nad Menem, gdzie zwiedziliśmy zoo oraz kościół
świętego Pawła, w którym
dzięki Panu Dariuszowi Kalinowskiemu i Wolfgangowi
Gehrke dowiedzieliśmy się
sporo na temat historii PolPolanów

Dzień
Edukacji
Narodowej

ski i Niemiec. Całe piątkowe profesjonalnie zorganizowapopołudnie poświęcone było na. Sobota była dniem, któna przygotowanie dyskoteki. ry w całości spędzaliśmy z
Część uczniów bawiła się na naszymi „rodzinami zastępbasenie, pozostała zaś zosta- czymi” w parku linowym.
ła w szkole aby pomagać w Każdy wracał do domu
przygotowaniu jedzenia oraz zmęczony ale uśmiechnięty.
sali tanecznej. Wieczór rzecz Wieczory były urozmaicajasna wszyscy razem spędzi- ne wspólnymi spotkaniami
liśmy na zabawie, która była a ostatnia – sobotnia – noc
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także nie pozwoliła nam wypocząć przed długą podróżą,
gdyż w pierwszej kolejności
odbyła się impreza GedernKolumbia a następnie mini
przyjęcie pożegnalne.
I co ? Na następny dzień – w
niedzielę rano – o godzinie
6.30 ( z małym opóźnieniem)
po długich pożegnaniach wyruszyliśmy z Gedern, tym samym kończąc naszą polskoniemiecką przygodę. Mimo
początkowej nieśmiałości
kilku osób, wszyscy wrócili
do domu bardzo zadowoleni.
Wymieniliśmy się adresami
z naszymi nowymi przyjaciółmi. Zaprosiliśmy „do
znajomych” na
Facebook’ u z nadzieją, że
nie stracimy ze sobą kontaktu. Na Facebook’ u utworzono już specjalną grupę,
w której znajdują się wszyscy członkowie wymiany,
zarówno z Niemiec jak i
Polski. Mamy nadzieję, że
naszym nowym kolegom podobało się spotkanie z nami
i że kiedyś jeszcze będziemy
mieli okazję się spotkać.
Julianna Cebula

Ślubowanie klas pierwszych

Szkoły gminy Polanów podtrzymują tradycję świętowania DniaEdukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy uczniowie, duzi i mali, mogą
podziękować swoim nauczycielom
i pracownikom szkół za trud i wysiłek włożony w ich nauczanie i
wychowanie.
Z tej okazji w polanowskiej podstawówce odbył się uroczysty apel,
podczas którego cała szkolna brać
mogła dowiedzieć się jak odróżnić
nauczyciela od ucznia: „Osobnik,
który siedzi z przodu za biurkiem
i coś tam mówi z mądrą miną, lub
przechadza się po klasie, zagląda
16 października 2012 roku w Dniu Święta Szkoły w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żydowie odbyło
do zeszytów i wymądrza się... - to
się ślubowanie klasy pierwszej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przewodniczący Rady Miejna pewno NIE jest uczeń” Jeśli
skiej Józef Wilk, dyrektor ZEAO Dariusz Kalinowski, radna Rady Powiatu Elżbieta Sekuła, sołtys wsi Żydowo
natomiast „nie ma jaskrawego maKrystyna Borsuk, radny wsi Żydowo Jan Kornas, bibliotekarka z Biblioteki Publicznej MiG filia Żydowo Alicja
kijażu, kolczyka w nosie, paznokci
Piasecka, Grono Pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.
16 października 1978 r. Karol wa Sadowskiego przygotowali pomalowanych na czarno, a włoWojtyła został wybrany papie- montaż słowno – muzyczny. sów na zielono, nie ma dekoltu do
żem. Był to historyczny mo- Przypomnieli w nim życiorys pępka i gołego brzucha, to możesz
ment dla świata i dla Polski.
Wielkiego Polaka i jego główne być pewny, że to nie uczennica”.
Uczniowie Szkoły Podstawo- przesłania. Wspólnie zaśpiewa- Wiedza ta może się przydać każdemu, kto przekracza szkolne mury,
wej w Polanowie nie zapo- no również ulubioną pieśń Kaponieważ „nie ma nic gorszego, niż
mnieli o tak ważnej rocznicy rola Wojtyły – „Barkę”.
podejść do ucznia, zacząć z nim gai pod kierunkiem katechetów
(r)
dać o szkolnej beznadziei, umówić
ks. Artura Strzępki i Wiesłasię na wagary i... dopiero wtedy zauważyć, że to jest nauczyciel”.
Interaktywny przekaz przygotowany przez dzieci z koła teatralnego
pod kierunkiem pani K. Poletajew,
K. Oborowskiej i J. Tumanik pouczniów i nauczycieli
dobał się wszystkim. Uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie
zapytani o wrażenia, zgodnie móoraz
wili, że było bardzo fajnie. Chyba
mieszkańców naszego miasta
największe wrażenie zrobił na nich
na Jesienne Spotkania z Poezją,
filmik, na którym szkolne korytarze w czasie przerw porównane
podczas których proponujemy
były z wybiegiem dla małpek i ich
Wspólne Czytanie Mickiewicza.
harcami.
25 października 2012 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowie stali się pełnoprawnymi członImpreza odbędzie się
Na zakończenie uroczystości dzie- kami swojej szkoły. Złożyli uroczyste ślubowanie, w którym obiecali wypełniać swoje obowiązki najlepiej jak
6.11.2012r. o godz. 16.00
ci obdarowały wszystkich pracow- potrafią. Pasowania pierwszaków kolorowym ołówkiem dokonała pani Regina Pooch, a przybyli goście w osow Zespole Szkół Publicznych
ników szkoły samodzielnie wyko- bach Grzegorza Lipskiego, burmistrza Polanowa i p. Dariusza Kalinowskiego, dyrektora ZEAO w Polanowie,
przy ulicy Gradowe Wzgórze 5.
nanymi kwiatami.
J. Tumanik
wręczyli tradycyjne „wieczne pióra” oraz życzyli samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Zapraszamy serdecznie
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Henryk Zabrocki

Rozmaitości
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Lekkoatletyka

Nie zawsze
Przełajowe biegi sztafetowe
musi być klaps!

W ostatnim artykule dużo miejsca
poświęciłem przemocy fizycznej
wobec dzieci. Dzisiaj chciałbym
nieco więcej miejsca poświęcić tzw.
„klapsowi”.
Zacznę więc od jeszcze kontrowersyjnego stwierdzenia, iż karanie
dziecka klapsami to przemoc. Bicie krzywdzi, nie wychowuje. Wiele osób na tak postawiony problem
– zadaje często pytanie – jeżeli nie
klaps – to co?
Klapsy to najgorsza metoda wychowawcza. A przy tym najczęściej
stosowana. Okazuje się (choć jest
to zjawisko malejące), że sięga po
nią od 50-60% rodziców, co sprawia że w sytuacjach kryzysowych
nie wahamy się uderzyć własnego
dziecka. Sądzimy, że w ten sposób
nauczymy je dyscypliny. Nic bardziej mylnego.
Dlaczego klaps jest zły?
Każde uderzenie dziecka jest nasza porażką. Rolą rodziców jest
nauczyć dziecko odróżniać dobro
od zła. Wykorzystanie przewagi
fizycznej – by temu sprostać jest
sprzeczne z samą ideą wychowania.
• bijąc dziecko uczysz je, że załatwianie spraw przez przemoc jest
dozwolone, np. przedszkolak odwzorowuje Twoje zachowanie w
sytuacjach konfliktowych będzie
bił słabszych kolegów,
• klapsy są mało skuteczne. Dziecko pilnuje swojego zachowania,
wtedy, gdy jesteś w pobliżu, a gdy
tylko znikasz mu z oczu – rozrabia.
Po prostu nie rozumie, dlaczego
coś jest niedozwolone. Chce jedynie uniknąć kary,
• bicie łamie szacunek dziecka do
samego siebie. Może ono potem
gorzej sobie ze wszystkim radzić,
bo poniżane klapsami, traci wiarę
we własne możliwości,
• wymierzając klapsy – osłabiasz
swój autorytet w oczach malca.
Nie uczysz go, bowiem szacunku
do siebie, tylko pokazujesz, że rodziców trzeba się bać. Kara oparta
na strachu, to tresura, a nie wychowanie.
• Stosowanie klapsów często prowadzi do eskalacji przemocy. Najpierw, kiedy dziecko Cię nie słucha,
dajesz mu jednego klapsa, a potem
– gdy dalej jest niegrzeczne – stajesz się bezradny i wymierzasz kolejne.
Choć często przekonujemy siebie,
iż klapsy jednak służą dziecku –
psycholodzy nie mają wątpliwości – klapsy służą wyłącznie nam
(rodzicom). Pomagają wyładować
zdenerwowanie i gniew spowodowane poczuciem bezradności.
A przecież z tymi negatywnymi
emocjami można sobie poradzić
bez bicia.
Jak więc wyciszyć gniew?
• mów o swoich uczuciach. Gdy pociecha np. awanturuje się, powiedz:
„Jestem bardzo zła i zdenerwowana”. Nazywanie złości po imieniu,
wyciszy ją, a dla malca będzie to
ostrzeżenie, by nie przeciągać stru-

ny,
• podczas konfliktu spróbuj spojrzeć na problem z punktu widzenia dziecka. Może wazon, który
maluch potrącił, powinien stać
gdzie indziej.
• Weź głęboki oddech, jeśli czujesz,
że ręka aż cię świerzbi do klapsa. Policz do pięciu, a następnie
powoli wypuszczaj powietrze, licząc do dziesięciu. To pomoże Ci
ochłonąć.
• Przeczekaj wzburzenie z dala
od dziecka. Zaprowadź je np. do
drugiego pokoju i powiedz, że na
kilka minut je tam zostawiasz, bo
musisz się uspokoić. Dopiero, gdy
już odzyskasz równowagę, porozmawiaj z dzieckiem o jego nagannym zachowaniu.
Co więc - zamiast bicia?
Jest wiele sposobów na nauczenie dziecka, czego robić nie należy. Ważne, by stosowane przez
nas metody były dostosowane do
wieku malca i sytuacji, w jakiej się
znalazł. Inaczej przecież traktujesz 10 października nad Zalerozłoszczonego dwulatka, inaczej
wem Polanowskim odbyły
ucznia podstawówki, który nie
się Mistrzostwa Powiatu
słucha twoich poleceń.
w
sztafetowych biegach
• twój roczny skarb usiłuje włożyć
palec do kontaktu. To naturalne, przełajowych. Była to duża
impreza sportowa, w której
że chcesz chronić dziecko przed
niebezpieczeństwami. Jednak po
uczestniczyło 228 biegaczy
to, by dziecko unikało groźnych
stanowiących 19 zespołów
pokus, nie trzeba bić. Wystarczy
z
10 szkół powiatu koszalińkupić zaślepki do kontaktów, a
skiego ziemskiego.
także ochraniacze na kanty mebli
by malec był bezpieczny.
• Rozzłoszczony maluch bije i ko- Odbyły się cztery biegi sztapie. Powiedz bardzo stanowczo: fetowe. W każdym biegu
„Tak nie wolno”, po czym chwyć
rywalizowały zespoły sztaza rękę lub nóżkę dziecka i mocno
fetowe składające się z 10
przytrzymaj. Użyj takiej siły, która
lekkoatletów. W ramach
powstrzyma dziecko – to nie jest
agresja, tylko wytyczenie granic.
Szkolnych Igrzysk Sporto• Dziecko leży na podłodze w skle- wych dziewczęta i chłopcy
pie i krzykiem chce wymóc na toze szkół podstawowych rybie kupienie zabawki. Nie tłumacz
dziecku, żeby tak nie robił, bo on walizowali na dystansie 10 x
w tym momencie cię nie słucha. 800 m, natomiast w ramach
Najlepiej odejdź kilka kroków i
Gimnazjady dziewczęta biespróbuj przeczekać kryzysowa
gały na dystansie 10 x 800m
sytuację. Albo weź malca na ręce
chłopcy zaś 10 x 1000m.
i po prostu wyjdź z nim ze sklepu.
Jest szansa, że uda ci się odwrócić Zwycięzcy poszczególnych
jego uwagę (np. pokaż przejeżdżający samochód)
• Twój trzylatek stale ucieka ci na 3. Twój przedszkolak porysował
spacerze. Wyjaśnij, dlaczego takie szafę kredkami?. Musi ci pomóc ją
zachowanie jest niebezpieczne wyczyścić. Jeśli spycha z karuzeli
(„Możesz się zgubić, wpaść pod inne dzieci – powiedz, że koniec
samochód”). Ustalcie, że na każde bujania. Pamiętaj, kara zawsze poodejście maluch musi mieć twoja winna być bezpośrednio związana
zgodę. I koniecznie chwal dziecko, z występkiem dziecka.
gdy zacznie stosować się do tych 4. Nie pozbawiaj dziecka ulubionej
zabawki za to, że np. grymasił przy
zaleceń.
(To tylko niektóre przykłady trud- jedzeniu. Wystarczy, gdy odmónych sytuacji, ale wyraźnie poka- wisz mu deseru. Kara nie może być
zują, iż można wychowywać bez zbyt surowa w stosunku do przewinienia. Inaczej dziecko potraktuje
klapsów).
ja jako zemstę i niczego dobrego
Czasem trzeba karać
Choć kara nie jest dla dziecka się wtedy nie zdarzy.
przyjemna, czasem trzeba ja nie- 5. A gdy zdarzy nam się uderzyć
stety wymierzyć. W ten sposób dziecko? Psycholodzy rozumieją,
uczymy malca odpowiedzialno- ze dzieci niekiedy potrafią wyprości za swoje czyny i pokazujemy wadzić z równowagi nawet świętegdzie są granice jego swobody. Jak go. Dlatego starają się nie potępiać
zatem postępować, by kara spełni- rodziców, którym zdarzy się czała swe zadanie bez wzbudzania w sem jakiś klaps. Jednak przypominają, ze w takich sytuacjach nigdy
malcu poczucia krzywdy?
1. Zanim ukarzesz dziecko posłu- nie wolno zrzucać winy na dziecko,
chaj, co ma na swoje usprawiedli- które nas do tego doprowadziło. To
wienie. Może, np. nie wiedziało, my okazaliśmy się bezradni, bo
że nie wolno ruszać zapałek lub dorośli winni umieć panować nad
zostało przez kogoś sprowokowa- sobą. Co więc zrobić, gdy puszczą
nam nerwy?
ne do złego zachowania.
2. Unikaj sytuacji, w których - Przyznaj się przed sobą do błędu,
dziecko pyta: np. czy pójdziesz do - przeproś dziecko, za użycie przekina, a ty mówisz: „Nie, bo wczo- mocy
raj byłeś niegrzeczny”. Kara nie Pamiętaj – najlepszą metodą wypowinna być odwlekana w cza- chowania nie jest to, co mówimy
sie. Maluchy szybko zapominają do dziecka – a jak się zachowujeo swoich przewinieniach i potem my. Bijąc – uczymy bić.
czują się tylko pokrzywdzone.
Henryk Zabrocki

biegów będą reprezentować
nasz powiat na zawodach
wojewódzkich, które odbędą się 18 października w Tychowie. Życzymy im sukcesów a wszystkim biegaczom
gratulujemy ambitnej walki
na trudnej i wymagającej
trasie nad Polanowskim zalewem. Wszyscy uczestnicy
otrzymali słodycze a drużyny z podium pamiątkowe
medale i dyplomy. Imprezę
pod względem finansowym
zabezpieczyło
Starostwo
Powiatowe w Koszalinie.
Organizatorem
zawodów
było Gimnazjum w Polanowie, Szkoła Podstawowa
w Polanowie oraz gminny
Szkolny Związek Sportowy. Zawody przygotowali i
przeprowadzili nauczyciele
wychowania fizycznego z
Polanowa.

WYNIKI ZAWODÓW:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta 10 x 800m
Szkoła Podstawowa nr 2 Sianów - I miejsce - 38,06
Szkoła Podstawowa Dobrzyca - II miejsce - 39,27
Szkoła Podstawowa Polanów - III miejsce - 40,02
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy 10 x 800m
Szkoła Podstawowa Polanów - I miejsce - 33,14
Szkoła Podstawowa Dąbrowa - II miejsce - 36,13
Szkoła Podstawowa Dobrzyca - III miejsce - 36,27
Szkoła Podstawowa Mielno - IV miejsce - 38,14
Gimnazjada – dziewczęta 10 x 800m
GIMNAZJUM DĄBROWA - I miejsce - 34,17
GIMNAZJUM SIANÓW
- II miejsce - 34,33
GIMNAZJUM MŚCICE - III miejsce - 35,09
GIMNAZJUM POLANÓW - IV miejsce - 36,04
GIMNAZJUM BOBOLICE - V miejsce - 36,57
GIMNAZJUM MANOWO - VI miejsce - 39,29		
Gimnazjada – chłopcy 10 x 1.000m
GIMNAZJUM SIANÓW - I miejsce - 35,31
GIMNAZJUM DĄBROWA - II miejsce - 35,57
GIMNAZJUM BOBOLICE - III miejsce - 36,35
GIMNAZJUM POLANÓW - IV miejsce - 36,43
GIMNAZJUM MANOWO - V miejsce - 37,12
GIMNAZJUM MŚCICE - VI miejsce - 38,05

Janusz Kraska

Badminton

Puchar Kujaw za duży

72 zawodniczek i zawodników reprezentujących kilkanaście klubów z całego kraju wystąpiło w Krajowym Turnieju Seniorów i Młodzików w Badmintona w Solcu Kujawskim. Turniej został rozegrany systemem grupowo –
pucharowym i stał na wysokim poziomie. ZKB „Maced” Polanów reprezentowali Agata Karolak, Wiktoria Tobisz,
Monika Barańska, Natalia Witulska, Oliwia Reichel, Hanna Barańska, Paulina Majtka i Hubert Sznyter. Wszyscy
zagrali w grze pojedynczej i w grze podwójnej lub w grze mieszanej. Najlepiej wypadli Hubert Sznyter – Oliwia
Reichel, którzy zajęli III miejsce w grze mieszanej młodzików. (r)
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