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Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Polanów
Miesięczny dodatek do Obserwatora Lokalnego

Sala pełna Seniorów

17 listopada, w sobotni wieczór, sala
widowiskowa Domu Kultury w Polanowie wypełniła się po brzegi.
W uroczystości zorganizowanej z okazji
Święta Niepodległości i Dnia Seniora
wzięli udział seniorzy z całej gminy.

Obecni byli również przedstawiciele
władz samorządowych: Przew. Rady
Miejskiej w Polanowie p. Józef Wilk,
Burmistrz Polanowa p. Grzegorz Lipski,
Przew. Rady Powiatu p. Dariusz Kalinowski, zastępca Burmistrza p. Piotr

Górniak, pełnomocnik burmistrza ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych p. Henryk Zabrocki, radni powiatowi i gminni oraz dyrektorzy szkół i
jednostek organizacyjnych.
Na otwarcie spotkania zaśpiewał ze-

Poświęcenie Kościoła Kolejna inwestycja
pw. NMP w Żydowie ruszyła w Nacławiu

spół „Wrzosy’. Wszystkich zgromadzonych przywitał Burmistrz Grzegorz
Lipski. Po oficjalnym powitaniu, gości
zaproszono na program artystyczny.

Dokończenie na stronie
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APEL

do mieszkańców i rolników
gminy Polanów
Urząd Miejski w Polanowie, zwraca się
z apelem o pomoc dla rolnika naszej gminy Pana Jerzego Sochackiego, któremu w
nocy 23 listopada 2012r. spłonęła stodoła z zapasami słomy i siana dla bydła na
okres zimy.
Biorąc pod uwagę fakt iż rolnik ten prowadzi znaczną hodowlę bydła, zapasy
karmy na okres zimy dla zwierząt mogą
okazać się niewystarczające. Rolnik rozważa likwidację część krów mlecznych.

Prosimy o pomoc…

Czytaj na stronie
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Czytaj na stronie
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Adres rolnika: Sochacki Jerzy, ul. Wiejska
6/1, 76-010 Polanów.
Tel. 094 3188 412.
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Gmina Polanów

Żydowo

Poświęcenie Kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Jedną z największych uroczystości, jaką przeżyli
mieszkańcy Żydowa była
uroczystość poświęcenia
kościoła. Uroczystość ta
odbyła się w sobotę 24 listopada 2012 roku.
Parafianie zapamiętają ten
dzień jako dzień oddania
świątyni na wyłączną własność Pana Boga, by nadal
była miejscem modlitwy.
Ten dzień to również symboliczne zakończenie remontu kościoła. Dzieło to
rozpoczął św. pamięci ks.
Wiesław Koc, a dokończył

obecny duszpasterz ks. Witold Karczmarczyk, który
w szybkim tempie, konsekwentnie, wytrwale i z uporem dążył do zakończenia
remontu i jego poświęcenia.
Wydarzenie zgromadziło
kapłanów – rodaków, księży z dekanatu na czele z
Ks. Dziekanem Romanem
Śledziem, a przede wszystkim mieszkańców Żydowa
i okolic. Aktu poświęcenia
kościoła, pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny dokonał Ks. Biskup

Polanów

Sala pełna seniorów
Dokończenie ze strony

Pierwsza część poświęcona
była 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji młodzież
z klasy III b polanowskiego
gimnazjum, wspierana przez
szkolny chór, zaprezentowała
inscenizację pt. „Wolność”,
która była dla wszystkich
wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Młodzież pracowała pod kierunkiem pani Mirosławy Pusz, chór przygotował
pan Tomasz Kawalec.
W drugiej części programu goście obejrzeli przedstawienie
pt. „Kopciuszek z Żydowa” w
wykonaniu grupy teatralnej
„Chałturka”. Publiczność była
pod wrażeniem zdolności aktorskich mieszkańców Żydowa nagradzając ich wielkimi
brawami. Do sukcesu, oprócz
aktorów, przyczyniło się wiele osób: pani Krystyna Borsuk
- wpadła na pomysł, pani Ela
Sekuła - zdobyła pieniądze a
pani Mariola Parszczyńska
napisała scenariusz i wyreżyserowała przedstawienie.
Gwiazdą wieczoru była grupa
artystyczna „Retro Voice” z
Gdańska. Publiczność wspaniale się bawiła słuchając
znanych, polskich i światowych przebojów sprzed lat.
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Na zakończenie programu w
nieco odmiennym, bardziej
rockowym repertuarze zaprezentował się zespół muzyczny, który powstał w POKiS.
Tworzą go osoby, które już
wcześniej miały do czynienia
z muzyką i dzięki nowym instrumentom zakupionym do
pracowni muzycznej mogą
rozwijać swoją pasję.
Po koncercie organizatorzy
zaprosili wszystkich na kawę,
ciasto i pyszne kanapki przygotowane przez pracowników
MGOPS. W galerii „Pod
kasztanem” można było obejrzeć pokonkursową wystawę
fotograficzną „Moja wieś”
oraz prace, które powstały
podczas pleneru malarskorzeżbiarskiego w Warblewie.
W uroczystości wzięło udział
około 250 osób z terenu gminy Polanów.
Organizatorami imprezy byli:
Burmistrz Polanowa, Polanowski Ośrodek Kultury i
Sportu oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Polanowie.
Imprezę dofinansowało Nadleśnictwo Polanów
POKiS dziękuje wszystkim
za miłą współpracę.

Edward Dajczak.
W uroczystości tej wzięli
udział: minister środowiska Stanisław Gawłowski z
małżonką, marszałek województwa zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski,
Józef Wilk, przedwodniczący Rady Miejskiej w Polanowie, Burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski, zastępca
Burmistrza Piotr Górniak,
starosta koszaliński Roman
Szewczyk, przewodniczący Rady Powiatu Dariusz
Kalinowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szcze-

cinku Sławomir Cichoń,
nadleśniczy Nadleśnictwa
Polanów Jacek Todys i inni
zaproszeni goście.
Ks. Proboszcz Witold
Karczmarczyk
kilkakrotnie dziękował wszystkim
sponsorom, ludziom dobrej
woli i przede wszystkim
parafianom za wszelką pomoc i wsparcie w remoncie
świątyni.
Według istniejących informacji pierwszy kościół
o nieznanej formie został
zbudowany w 1679r. Na
jego miejscu znajduje się
obecny kościół wzniesiony
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w XVII wieku -1764r. Po
II wojnie światowej kościół
ten został przyjęty przez
kościół rzymskokatolicki
i poświęcony 26 grudnia
1945r.
W 1959r. erygowano parafię p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.
W 1966r. kościół został
wpisany do rejestru zabytków. Kościół na przestrzeni swojego istnienia był
kilkakrotnie remontowany.
Ostatni remont kościoła odbył się w latach 2009 – 2011
i został podzielony na dwa
etapy. W pierwszym etapie

– od czerwca do września
2009r. wykonano remont
fundamentów i ścian kościoła. Drugi etap remontu
to czas od 1 czerwca do 28
października 2011r. i wykonanie wszystkich innych
prac, m.in.: remont wieży
i dachu kościoła, wymiana
pokrycia dachowego wieży
i nawy kościoła, wykonanie wszystkich instalacji.
Całkowity koszt remontu
kościoła – pierwszy i drugi
etap wyniósł około jednego
miliona złotych.

Nacław

Inwestycja ruszyła

Walne zebranie DLGR

treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej
DLGR w dorzeczu Wieprzy
Grabowej i Unieści.
Na wakujące miejsce w Komitecie DLGR wybrano jednomyślnie sekretarza gminy
Malechowo - Radosława
Nowakowskiego.
W drugiej części obrad przedstawiono członkom DLGR
w postaci multimedialnej
sprawozdanie z dotychczas
zrealizowanych
inwestycji przez poszczególnych
beneficjentów oraz z tych
bardziej zaawansowanych
położonych w różnych miastach i gminach stowarzy-

szenia. Wyjaśnień udzielali
bezpośredni beneficjenci lub
przedstawiciele poszczególnych samorządów. DLGR

L. Walkiewicz

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W POLANOWIE
ul. Wolności 4 (piwnica Urzędu Miejskiego)

Jeśli znalazłaś (eś) się w kręgu choroby alkoholowej lub przemocy – POZWÓL SOBIE POMÓC!
Przełam wstyd. Szukaj pomocy. Przyjdź i posłuchaj jak radzą
sobie inni.
Samopomocowa grupa wsparcia w KIS Polanów ul. Wolności 4
Dwa razy w miesiącu (w czwartki) w Klubie Integracji Społecznej specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie przeprowadzają badania psychologiczno
– pedagogiczne dzieci i młodzieży .
Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00 przyjmuje specjalista
pracy z rodziną - Justyna Kosek
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Na terenie Miasta i Gminy Polanów zostały przeprowadzone
konsultacje społeczne, których
przedmiotem był wybór metody naliczania opłat za odpady
komunalne. Trwały one od 30
października do 14 listopada.
Mieszkańcy wybierali spośród czterech opcji naliczania
opłaty za wywóz śmieci: od
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
ilości zużytej wody z danej
nieruchomości,
powierzchni
lokalu mieszkalnego lub od
pojedynczego
gospodarstwa
domowego. Głosowanie odbyło się poprzez zamieszczenie w
prasie Polanowskie Wiadomości Samorządowe ankiety, którą
można było złożyć w 16 urnach
rozmieszczonych na terenie całej Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Polanowie. Udział wzięło łącznie 415 osób.
- Bardzo dziękuję za aktywny
udział w konsultacjach, których
wyniki znajdą odzwierciedlenie
w uchwałach, przyjętych przez
Radę Miejską - mówi Piotr
Górniak, zastępca burmistrza
Polanowa.
Obok zamieszczamy wyniki
konsultacji.

Elżbieta Sekuła
Foto: Aleksander Andrzejewski

należy do najlepszych w
kraju zarówno pod kątem
organizacyjnym, jak i stopnia wykorzystania dotacji
na trafne przedsięwzięcia.
Szef DLGR wspomniał też o
przyszłości Lokalnych Grup
Rybackich, które mają się
łączyć z lokalnymi grupami
działania o charakterze rolniczym i razem będą decydować o dalszych wspólnych
projektach oraz przyznawać
stosowne dotacje na rozwój
poszczególnych obszarów.

www.polanow.pl

Wiemy, czego chcą mieszkańcy

Gmina Polanów

W poniedziałek 26 listopada
2012 w sali konferencyjnej
hotelu „Lidia” odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy Grabowej i
Unieści. W spotkaniu wziął
udział także Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa.
Tematem obrad walnego
zgromadzenia były zmiany
w statucie DLGR, dotyczące procedur pozbawienia
członkostwa w stowarzyszeniu oraz dodania możliwości
wysyłania informacji o zwołaniu walnego zebrania także
drogą elektroniczną. Podczas
obrad przyjęto Regulamin
pracy zarządu DLGR w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i
Unieści, ustalający również
wysokość diet za udział w
posiedzeniach członków zarządu. Ponadto przyjęto też
Regulamin pracy Komisji
Rewizyjnej DLGR oraz wysokość diet za udział w posiedzeniu tej komisji. Prawie
wszystkie uchwały przyjęto
jednomyślnie. Ich dokładna

Wydarzenia

Na początku listopada Grzegorz Lipski, burmistrz Polanowa, podpisał umowę na
wykonanie inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w
Nacławiu wraz z infrastrukturą zewnętrzną i dobudową
remizy – gmina Polanów”.
Wykonawcą zadania jest
Zakład Budowlano-Drzewny „TEO” Teofil Rowiński
z Krytna w gminie Polanów.
Prace przeprowadzone będą
w dwóch etapach – pierwszy, obejmujący budowę

samej świetlicy, zakończony zostanie do 30 września
2013, natomiast drugi etap,
zakładający dobudowę remizy oraz zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznej
obiektu, powinien zostać
zrealizowany do 30 kwietnia 2014 roku. Inwestycja
jest współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Polanów

Dzień Życzliwości

Gminne Spotkanie Integracyjne w siedzibie Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbyło się 21
listopada.
Świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Podczas
spotkania dzieci i młodzież
i dorośli mieli szansę zapo-

znać się z pojęciem życzliwości i zobaczyć w praktyce jak można potraktować
innych ludzi, gdy jest się
życzliwym i tolerancyjnym.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań
środowiskowych projektu
systemowego „Pomocna
dłoń plus”

Gmina Polanów

Gmina Polanów

Za stan drogi - w tym za jej
zimowe utrzymanie - odpowiedzialnym jest zarządca
danej drogi. Na terenie gminy Polanów w zakresie dróg
publicznych zarządcami są:
- Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
- Powiatowy Zarząd Dróg w
Koszalinie
- Urząd Miejski w Polanowie.
W przypadku wystąpienia
utrudnień w ruchu spowodowanych warunkami zimowymi można zwrócić się
bezpośrednio do dyżurów
prowadzony przez wymienione instytucje.
- Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie tel. 94 3455273
- Powiatowy Zarząd Dróg w
Koszalinie tel. 94 3183224
(kom. 728 549 255)
- Urząd Miejski w Polanowie
(94 348 10 56)
Koordynacją
zimowego
utrzymania dróg na terenie
gminy Polanów zajmuje się
Jerzy Hirowicz tel. 515 151
086, który również będzie
przyjmował informacje dotyczące stanu dróg w okresie
zimowym. Na stronie Urzędu Miejskiego w Polanowie
przed sezonem zimowym
utworzona zostanie stosowna zakładka na której będzie
można znaleźć niezbędne informacje dotyczące odśnieżania dróg.

W ostatni czwartek listopada,
na sali Urzędu Miejskiego w
Polanowie, odbyła się XXIII
sesja Rady Miejskiej. Podczas
spotkania podjęto miedzy innymi stosowne uchwały, dotyczące wdrażania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Przypomnijmy, że
nowy system obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 roku, natomiast do końca tego roku przyjęty musiał być pakiet uchwał,
regulujący zmiany.
Zgodnie z sugestiami mieszkańców opłata liczona będzie od
liczby mieszkanców, zamieszkujących daną nieruchomość.
Stawka opłaty za wywóz nieczystości jeśli zaczniemy dbać
o środowisko i segregować odpady wyniesie 12 zł. Natomiast
za odpady niesegregowane
(zmieszane) miesięczna opłata wyniesie 18 zł od każdego
mieszkańca. Właściciele lokali, w których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w nich
odpady komunalne (biura, lokale użytkowe, urzędy itp.) płacić
będą w zależności od wielkości
pojemnika. I w tym przypadku
ekologiczne segregowanie odpadów będzie korzystniejsze
dla kieszeni.
Termin pierwszej opłaty, zarówno dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych przez mieszkańców, upływa 31 lipca 2013
roku. Każdy kolejny rachunek
powinien być uiszczony do 15

Zimowe
utrzymanie
dróg

Przyjęto nowy system
zarządzania odpadami
dnia danego miesiąca.
Podczas sesji radni uchwalili także wzór deklaracji, jaką
składać będzie każdy właściciel
lokalu. W deklaracji znajdziemy takie punkty, jak ilość osób
zamieszkujących daną nieruchomość, czy adres lokalu.
Informacje o dalszych działaniach, podejmowanych w
ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kolejnym wydaniu
Polanowskich Wiadomości Samorządowych.
W ostatnim czasie Rada Miejska podjęła również uchwały,
dotyczące wysokości stawek
podatków i opłat lokalnych,
obowiązujących na terenie
gminy w roku 2013. Poniżej
przedstawiamy wybrane stawki
podatków.
Od nieruchomości, liczone od

1 metra kwadratowego: grunty,
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,88 zł;
budynki mieszkalne - 0,73 zł;
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 21,94 zł). Podatek rolny:
liczony od 1 ha - przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym
- 189,65 zł i ha fizycznego użytków rolnych o pow. poniżej 1
ha - 379,30 zł. Podatek leśny:
liczony od 1 ha fizycznego lasu
- 41,01 zł. Podatek od środków
transportowych: samochody
ciężarowe o dopuszczalnej
masie całkowitej od 3,5 do 5,5
tony - 810 zł; powyżej 5,5 do 9
ton - 1350 zł; powyżej 9 do poniżej 12 ton - 1620 zł. Pozostałe stawki podatkowe określone
uchwałami, dostępne są na stronie internetowej BIPu Urzędu
Miejskiego w Polanowie.

Polanów

Rośnie jak na drożdżach

Już niedługo polanowscy strażacy będą mogli cieszyć się nową
remizą. Mieszkańcy Polanowa z satysfakcją obserwują postępy remontowych robót.
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Gdy w zeszłym roku, mniej
więcej o tej porze, na naszą
szkolną skrzynkę internetową przyszedł mail ze szkoły
językowej Glossa „Angielski dla nauczycieli” nie wiedziałyśmy, że przeżyjemy
bardzo ciekawą przygodę.
Jesteśmy nauczycielkami języka angielskiego w Szkole
Podstawowej w Polanowie,
a informacja ze szkoły językowej z Krakowa była typową akcją mailingową. Ze
względu na staż pracy oraz
kwalifikacje zawodowe zostałyśmy wytypowane przez
poprzednią Dyrekcję Szkoły
Katarzynę Filipowicz, do
ubiegania się o taki wyjazd.
Procedura nie była zbyt
skomplikowana,
chociaż
musiałyśmy podjąć wiele
dodatkowych działań, aby
otrzymać dofinansowanie
szkolenia z funduszy Unii

Europejskiej. Na początek
należało wypełnić formularz zgłoszeniowy, który
poruszał wiele aspektów z
zakresu metodyki nauczania języków, sposobów promocji naszego regionu za
granicą, jak i wykorzystania
umiejętności zdobytych na
kursie po powrocie do kraju.
Musiałyśmy opisać w jaki
sposób przygotujemy się
do wyjazdu pod względem
językowym i praktycznym.
W jaki sposób będziemy
promować i prezentować
naszą szkołę oraz okolice z
których pochodzimy. Musiałyśmy zaplanować działania
promocyjne po powrocie z
kursu w naszym środowisku
lokalnym.
Program, który daje nauczycielom możliwość doskonalenia zawodowego poza
granicami naszego kraju, na-

Handmade ? –
Naturalnie!
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawszą ozdobę świąteczną wykonaną własnoręcznie z
całkowicie naturalnych materiałów.
Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami.
Termin i miejsce dostarczenia prac: do 10.12.2012r. do
godz. 15.00 do gabinetu pedagoga Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie ul. Gradowe Wzgórze 5
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Kiermaszu
Świątecznego 13 grudnia 2012 r. w holu głównym ZSP
w Polanowie.

Zaproszenie na spotkanie

Wszystkich mieszkańców miasta i gminy
serdecznie zapraszamy na spotkanie
z Senatorem RP dr prawa Piotrem B. Zientarskim,
które odbędzie się 6 grudnia (czwartek) o godz. 15.30
w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu

zywa się Comenius i w całości nadzorowany jest przez
Agencję Narodową. Pokrywa on właściwie wszystkie
koszty: podróży, pobytu oraz
samego kursu. Agencja, w
swojej ofercie, ma propozycje kursów w niemal wszystkich krajach UE, do których można wyjechać oraz
wszelkiego typu szkolenia,
które anglistom mogą być
potrzebne w pracy. Warto
wspomnieć, że z oferty szkół
językowych działających w
ramach projektów europejskich mogą korzystać nie
tylko nauczyciele j. angielskiego. Szkoły te organizują
również kursy komputerowe
czy biznesowe. Najistotniejszym warunkiem, który należy spełnić jest udokumentowanie dobrej znajomości j.
angielskiego.
W wyborze tematyki kursu

to jednak maltańczykom w
rozwinięciu turystyki, szczególnie związanej ze sportami
wodnymi. Na przystaniach
zacumowane są tysiące jachtów, a szkoły nurkowania
znajdują się za „każdym rogiem”. Popularną rośliną na
tym archipelagu jest opuncja, można posmakować jej
owocu, do nabycia jest również dżem i likier.
Malta to przede wszystkim
kraj zabytków i kościołów.
Na dwóch największych
wyspach archipelagu wybudowano aż 365 kościołów.
Tu znajdują się podziemne
świątynie, w których pochowanych zostało ok. 7000
ludzi (Hypogeum).Zobaczyć
można także niesamowite,
ciągnące się kilometrami,
potężne mury obronne oraz
słynny, największy szpital
zakonu Joannitów - charakterystyczne elementy dziedzictwa narodowego. Jest to
kraj bardzo katolicki. Sami
Maltańczycy urzekli nas niesłychaną gościnnością porównywalną z naszą polską.
Szkolenie odbywało się w

uroczym mieście St. Julian’s.
Sama szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia tego typu kursów.
Celem naszego wyjazdu
było poznanie najnowszych
osiągnięć metodycznych w
nauczaniu języka angielskiego. Szkolenie miało charakter warsztatów i było bardzo
praktyczne. Omawialiśmy
wszystkie aspekty nauczania języka obcego w szkole.
Czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie po gramatykę.
Duży nacisk położony był na
wykorzystanie tablicy multimedialnej, oraz platform
internetowych jak również
pracy z projektem. Taki kurs
to przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów
międzynarodowych. Nam
takie relacje udało się nawiązać między innymi z Estonią,
Niemcami czy Danią. Obecnie pracujemy nad wspólnym projektem międzyszkolnym i międzykrajowym
na platformie e-twinning.
Ewa Hełminiak
Jolanta Krawczuk

Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze
święto państwowe w ciągu
roku. W Zespole Szkół Publicznych w Polanowie, 6
listopada 2012 roku, odbyły się gminne obchody 94.
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz gminy Polanów oraz najważniejszych
instytucji działających na jej
terenie. Władze gminy Polanów reprezentował Zastępca
Burmistrza p. Piotr Górniak,
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Wilk, radni
Rady Miejskiej: p. Krzysztof
Ciuła, p. Bogdan Libera, p.
Mirosław Gajek, p. Roman
Opoń. Z ramienia Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie przybyła p.
Małgorzata Szkołuda, a Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu jej dyrektor p.
Feliks Kostrzak i p. Helena

Silska. W ceremonii wzięli
udział Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polanowie p.
Sławomir Wruszczak i Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bukowie p. Regina Pooch.
Nie zbrakło również Przyjaciela Szkoły Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
w Polanowie p. Andrzeja
Kuleszy oraz p. Henryka Zabrockiego – pełnomocnika
burmistrza d/s profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych. Po części oficjalnej wystąpili uczniowie
klasy III b, wspierani przez
chór szkolny, z inscenizacją
pt. „Wolność”. Przypomnieli ciężki czas rozbiorów i
wojen, jakie Polacy musieli
stoczyć, aby oswobodzić
nasz kraj. Ta uroczystość
przyczyniła się do refleksji
nad historią i współczesnością naszej Ojczyzny, czego
wyrazem było wystąpienie Polanowie p. go. Oprawę
Zastępcy Dyrektora ZSP w Jacka Jachi- artystyczną
m o w s k i e - obchodów

Gmina Polanów

Konkurs historyczny rozstrzygnięty

12 listopada w Zespole Szkół
Publicznych w Polanowie odbył się III Gminny Konkurs
Historyczny „Polacy nie gęsi,
swą historię znają” zorganizowany przez zespół nauczycieli historii i bibliotekarza
szkolnego. Fundatorem pucharu, a także nagród książkowych był Przewodniczący
Rady Powiatu Koszalińskiego
Dariusz Kalinowski, który po
raz drugi sprawował honorowy patronat nad konkursem.
Startującym w rywalizacji
pasjonatom historii satysfakcji z wyników testów życzył
Zastępca Burmistrza Polanowa Piotr Górniak. Komisji
konkursowej przewodniczyła
Katarzyna Filipowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Żydowie, a jej członkami
byli: Dariusz Kalinowski
Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie, Aleksandra
Kalinowska Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie, Zenon Dropko Radny

Bukowo

Święta Niepodległości przygotowali : zespół nauczycieli
historii (p. D. Bukowska, p.
M. Furmaniak p. J. Basara,
p. J. Foksiński, p. Z. Dropko,
p. M. Pusz) i p. T. Kawalec
– opiekun chóru szkolnego.
Inscenizacja powstała dzięki
współpracy z p. J. Kochańską – Jachymiak reprezentującą MOW w Polanowie.
Podziękowania należą się
również rodzicom, którzy
pomogli w zgromadzeniu
rekwizytów
wykorzystanych w przedstawieniu: p.
A. Rojek, p. E. Jagiełło, p. J.
Parszczyńskiemu, p. Żuromskiemu. Obchodom Święta
Niepodległości w ZSP to-

Wyróżnienia otrzymali naj- wiali kroniki opowiadające
młodsi uczestnicy konkur- o współpracy szkoły z Gesu – Aleksandra Pieńkowska samtschule w Gedern i obi Jan Perduta - uczniowie chodach Dnia Patrona naszej
klasy II e polanowskiego szkoły. Organizatorzy kongimnazjum. W trakcie ocze- kursu dziękują za współpracę
kiwania na wyniki konkursu p. Jolancie Kochańskiej-Jagoście obejrzeli inscenizację chymiak z Młodzieżowego
poświęconą walce Polaków Ośrodka Wychowawczego
o niepodległość przygoto- w Polanowie oraz wszystkim
waną uczniów klasy III b i sponsorom nagród konkursu.
chór szkolny, a także podzi-
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Listopadowe spotkania czytelnicze z przedszkolakami w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy przebiegały
pod hasłem „Z czystością
za pan brat”. Przeczytany
wiersz pt. „Brudas” Jana
Brzechwy i opowiadanie M.
Howarda „Zarazki” stały się
przyczynkiem do rozmowy
z dziećmi na temat czystości. Po wysłuchaniu tekstu
dzieci bezbłędnie odpowiadały na pytania: dlaczego
bohater utworu nie chciał
się myć, dlaczego należy
się myć i czy lubimy to robić. Ciekawą formą zabawy,
która sprawiła dzieciom
dużą radość, było rozpoznawanie za pomocą dotyku
przedmiotów służących do
higieny osobistej, które były
ukryte w czarodziejskim

uroczystość
warzyszyły trzy wystawy Tradycyjnie,
okolicznościowe przygoto- rozpoczęła się odśpiewawane przez: nauczycieli hi- niem hymnu państwowego.
storii, bibliotekarza szkolne- Następnie widzowie mogli
posłuchać niezwykle wzrugo, Samorząd Uczniowski.
szających pieśni
W Szkole Podstawowej w i wierszy. Dla wszystkich
Bukowie natomiast ucznio- uczestników uroczystości
wie klasy szóstej przedsta- była to doskonała lekcja pawili montaż słowno – mu- triotyzmu.
zyczny o trudnej drodze
Polaków do wolnej ojczyzny.

Polanów

Polanów

Zaczytane przedszkolaki

Rady Powiatu w Koszalinie
(nauczyciel historii w ZSP w
Polanowie). Walka była bardzo zacięta, gdyż konkurenci
reprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności.
Zwycięzcą trzeciej edycji
konkursu został p. Jacek Todys, wicemistrzem p. Paweł
Malepszy, a III miejsce zajął
Łukasz Jabłoński – uczeń
III klasy LO w Polanowie.

www.polanow.pl

Święto
Niepodległości

Szkolenie w bajecznym miejscu
i kraju byłyśmy jednomyślne. Zdecydowałyśmy się
na Maltę oraz kurs typowo
metodyczny dla nauczycieli
szkół podstawowych. Czułyśmy ogromną potrzebę odświeżenia naszego warsztatu
pracy. Szukałyśmy metod i
sposobów na podniesienie
efektywności i atrakcyjności
prowadzonych zajęć oraz
na zwiększenie motywacji
uczniów do nauki języka angielskiego. Nasz wybór był
przysłowiowym strzałem w
dziesiątkę. Mogłyśmy nacieszyć się prawdziwym latem
na przełomie października
i listopada, pięknem kraju
oraz bardzo praktycznym
szkoleniem metodycznym.
Malta to przepiękny kraj, o
powierzchni odpowiadającej
wielkością miasta Krakowa,
położony na archipelagu
wysp maltańskich, w samym
środku Morza Śródziemnego. To państwo jest niemal tysiąckrotnie mniejsze
od Polski. Nie sposób jest
jednak poznać go w zaledwie dwa tygodnie. Malta
to ponad 9000 lat burzliwej
historii (historii kolejnych
najazdów). Tu wszystkie zagrożenia nadchodziły z morza. Od najazdów Fenicjan,
Arabów, Turków, Rzymian,
Francuzów, po Anglików. Ci
ostatni zostawili po sobie
ruch lewostronny. Malta to
wyspa, na której nie ma czterech rzeczy typowych dla
Polski: zimy, ani jednego jeziora czy rzeki (tym samym
nie ma słodkiej wody) oraz
lasów. Nie przeszkadzało

Wydarzenia

worku. Dopełnieniem spotkania były zagadki słowne,
których rozwiązanie polegało na nazwaniu przyborów
związanych z codzienną hi-

Czar poezji Mickiewicza

„Odnajdujemy w poezji coś
z prawdy własnego serca…”
O prawdziwości słów Anny
Kamieńskiej przekonali się
uczestnicy niezwykłej imprezy, która we wtorkowe
popołudnie 6 listopada połączyła sympatyków twórczości Adama Mickiewicza. W
sali konferencyjnej Zespołu
Szkół Publicznych w Polanowie, dzięki jesiennej dekoracji i nastrojowej scenerii,
goście nasi przenieśli się do
świata wybitnych arcydzieł
literackich, niesamowitych
i pełnych grozy ballad, zabawnych ale bardzo mądrych
bajek, do krainy uczuć patriotycznych i wielkich miłości.
Scenariusz spotkania zakładał
gieną.
sza Brzechwy.
przeczytanie utworu naszeUśmiech na twarzach dzieci Ogólnie w zajęciach uczest- go wieszcza przez każdego z
wywołała bibliotekarka Jola niczyło 131 przedszkola- przybyłych gości. W ten spoSkowrońska w roli Brudasa ków.
sób stworzony został montaż
Małgorzata Szkołuda
– tytułowego bohatera wierZdjęcia: BPMiG
poetycko- muzyczny; z bal-

ladami Fryderyka Chopina i
prezentacją multimedialną w
tle. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele władz lokalnych: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Polanowie, pan
Józef Wilk i radny, pan Paweł
Malepszy, dyrektorzy szkół,
przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie
i przyjaciele naszej szkoły.
Wśród gości szczególnie miło
nam było powitać pana Jerzego Żelaznego, który zachwycił obecnych recytacją z pamięci ballady„Świteź” oraz
wiersza „Moja pieszczotka”.
Pani Dyrektor ZSP, Aleksandra Kalinowska, dziękując
uczestnikom Jesiennych Spotkań z Poezją, stwierdziła, iż
ma nadzieję ,że staną się one
tradycją i okazją do odkrywania wielu skarbów w naszej
bogatej literaturze.
M. Parszczyńska
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Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Polanowie
informuje, że w dniach 19.11.2012r. – 12.12.2012r.
trwa rekrutacja do projektu systemowego
,,Pomocna dłoń plus”
Czekamy na zgłoszenia osób, które spełniają następujące kryteria:
- Zamieszkują na terenie miasta i gminy Polanów,
- Posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP
lub nieaktywnej zawodowo,
- Są w wieku aktywności zawodowej,
- Deklarują uczestnictwo w projekcie,
- Płeć, wykształcenie i stan cywilny – bez znaczenia.
Działania zaplanowane dla osób zakwalifikowanych do
udziału w projekcie zorientowane są przede wszystkim na
potrzeby i wymagania grupy docelowej, obejmują między
innymi:
- Udział w zajęciach podnoszenia kompetencji i umiejętności
społecznych, umożliwiających aktywizację zawodową osób,
- Udział w warsztatach interpersonalnych,
- Organizację poradnictwa specjalistycznego,
- Alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie
MGOPS w Polanowie lub pod numerem tel. 94-318-83-85

OGŁOSZENIE
Administrator cmentarza komunalnego w Polanowie
przypomina wszystkim zainteresowanym o konieczności wnoszenia opłat za przedłużenie ważności grobu
oraz rezerwowanych miejsc po upływie 20 lat.

Groby nieopłacone
podlegają likwidacji.
Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z dnia 31.01.1959
roku oraz Dziennik Ustaw nr 47 z 22.11.1979 roku.
Tel. 94 318 79 28 lub 601 688 174

Rozmaitości
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Polanów

Żydowo

NIE dla dymu

Zmieniają repertuar
Z dużym powodzeniem zakończyła się realizacja projektu w ramach Programu
„Działaj lokalnie VII” pn.
„Z remizy, na festyn i do teatru”.
Czas trwania całego projektu to okres 5 miesięcy od
15.05.2012r. do 30.09.2012r.
Podczas spotkania rekrutacyjnego utworzyła amatorska grupa teatralna, która już
wtedy przyjęła nazwę „Chałturka”. Realizacja projektu
przebiegała zgodnie z przyjętym planem działań. Wykorzystane były zdolności osób
stanowiących grupę: gry na
scenie, muzyczne – gra na
gitarze i śpiew oraz umiejętności fotograficzne. Zorganizowane i przeprowadzone
były wszystkie zaplanowane
spotkania. Cieszy fakt, że
grupa spotykała się nieformalnie częściej. W jednym
ze spotkań uczestniczył student III roku Łódzkiej Szkoły Filmowej, mieszkający w
pobliżu naszej miejscowości – Stanisław Grobelny.
Duże zainteresowanie wśród
grupy wzbudziły zajęcia z teatrologiem Mirosławem Glinieckim, które miały miejsce
23 lipca 2012r. Wszystkie
spotkania przebiegały w miłej atmosferze i odbywały się
w remizie Ochotniczej Stra-

ży Pożarnej w Żydowie. 28
lipca 2012r. odbył się pierwszy występ amatorskiej grupy teatralnej „Chałturka” z
bajka pt. „Kopciuszek z
Żydowa” podczas Festynu
Parafialnego. Występ grupy
pozytywnie odebrali jego
uczestnicy. Na festyn, wynajęta była profesjonalna
scena. W przygotowaniach
do festynu wzięło udział 40
wolontariuszy, którzy opisali swoją pracę społeczną i
wszyscy partnerzy projektu
- 9 instytucji.
Następnie, 31 sierpnia 2012r.
grupa teatralna wystąpiła w
Domu Pomocy Społecznej w
Żydowie, gdzie widzami byli
pensjonariusze i pracownicy.
24 września 2012r. aktorzy
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wystąpili w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu
w czasie wizytacji Ks. Biskupa Krzysztofa Zadarko.
Przedstawienie
obejrzeli
pensjonariusze, pracownicy
i przybyli mieszkańcy na
spotkanie. Zaś 22 września
2012r. czterdziestoosobowa
grupa mieszkańców, najbardziej zaangażowana w
życie społeczne w naszej
miejscowości pojechała do
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego do Koszalina na
spektakl pt. „Burzliwe życie Lejzorka”. Pomimo, że
projekt był już zakończony
to Chałturka grała na scenie
dalej. Amatorska grupa teatralna wystąpiła również w
dniu 17 listopada 2012r. w

czasie imprezy organizowanej przez POKiS w Polanowie – Dzień Seniora. Swoim występem uatrakcyjnili
również spotkanie seniorów
w Gołogórze – 24 listopada
2012r. A teraz intensywnie
przygotowują się do Wigilii, która corocznie odbywa
się w szkole. Co tym razem
przedstawią? Zapraszamy,
zobaczycie sami.
Zarówno wynajem sceny,
opłacenie zajęć z teatrologiem, zakup materiałów
do wykonania scenografii,
wynajem autokaru i bilety
wstępu do teatru to środki
pozyskane w ramach programu „Działaj Lokalnie VII”
w kwocie zaplanowanej w
budżecie projektu.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować całemu
zespołowi za ich odwagę,
zaangażowanie i poświęcony czas. A oto oni: Mariola
Parszczyńska, Damian Krysiak, Bożena Kadukowska,
Krystyna Borsuk, Janina
Szczepaniak, Helena Dul,
Jarosław Biedulski, Dariusz
Chudziński, Elżbieta Minda,
Magdalena Galicka, Krystyna Jakubczyk, Aleksander
Andrzejewski.

Uczniowie polanowskiego
Gimnazjum Im. Noblistów
Polskich wzięli udział w
konkursie organizowanym
przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Koszalinie
pt. „Wolni od dymu tytoniowego”. Zadaniem uczestników było zrobienie zdjęcia
o tematyce profilaktyki antynikotynowej. Udział wzięło pięciu uczniów: Olga
Garczarek, Izabela Janiec,
Julianna Cebula, Ewelina
Szymoniak, Wiktoria Au-

gustyn. Konkurs wygrała
Olga Garczarek zdobywając
pierwsze miejsce za zdjęcie
„Nie zaśmiecaj… swoich
płuc”. Trzecie miejsce zajęła Izabela Janiec. Ewelina
Szymoniak zdobyła wyróżnienie. W konkursie wzięli
udział uczniowie Powiatu
Koszalińskiego. Nagrody w
Koszalinie wręczyła wygranym Zastępca Powiatowego
Inspektora Sanitarnego pani
Elżbieta Galińska-Gruchała.
Zwycięzcom gratulujemy.

Elżbieta Sekuła

Polanów

Chwila zadumy

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

Wszystkich Świętych to czas
poświęcony ku czci wszystkich znanych i nieznanych
świętych. W tym okresie
otacza się szczególną opieką
groby swoich najbliższych.
Tak wyrażamy miłość i szacunek dla tych, którzy odeszli. Niestety, na cmentarzu
są też zaniedbane, bezimienne, zapomniane groby. Co z
tymi ludźmi, o których miejsca spoczynku nie ma kto
już dbać? Czy można przechodzić obok nich i udawać,
że ich nie ma? Wolontariat
działający przy Zespole
Szkół Publicznych w Polanowie zorganizował zbiórkę zniczy na terenie szkoły,
które zostały zapalone właśnie na takich cmentarnych
grobach. 30 października,
wolontariusze, wraz z opie-

Serdecznie
zapraszamy
na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie
się w holu Zespołu Szkół Publicznych w
Polanowie na ulicy Gradowe Wzgórze 5,
dnia 13 grudnia 2012 roku, tj. w czwartek
od godziny 15:00.
kunkami p Magdaleną Ma- symbolicznego
pomnika, się w niesprzyjających wazur i p. Marleną Mazur. udali postawiła przed nim białe runkach pogodowych, dlatesię na polanowski cmentarz chryzantemy i zapaliła znicz go też chciałabym na łamach
w celu uporządkowania tych w poszanowaniu miejsca gazety podziękować wszystnajbardziej zaniedbanych spoczynku wszystkich by- kim wolontariuszom za wymogił. Młodzież wysprzą- łych mieszkańców Polanowa. trwałość i poświęcenie.
Magdalena Mazur
tała również miejsce wokół Prace porządkowe odbywały

Bukowo

Jesienne spotkania
Jesień to nie tylko szaruga
jesienna, krótkie i pochmurne dni. Jest to również pora
roku pełna ciepłych i słonecznych barw i radości, o
czym przekonały się dzieci
z naszego oddziału przedszkolnego uczestnicząc w
imprezie integracyjnej dla
przedszkolaków z terenu
Gminy Polanów pt. „Je-

sienne nastroje”. Spotkanie legającym na zaśpiewaniu
przepełnione było śmie- grupowym i indywidualnym
chem i radością. Wszystkie dwóch piosenek o temadzieci chętnie uczestniczyły tyce jesiennej i konkursie
w zabawach przy muzyce i plastyczno-technicznym, w
z zapałem rozwiązywały za- którym dzieci wykonywały
gadki o tematyce jesiennej. postacie z warzyw. PonadKażda grupa miała możli- to nastąpiło rozstrzygnięcie
wość zaprezentowania się konkursu plastycznego pt.
w dwóch konkursach: w „Jesienne pejzaże”, w któkonkursie muzycznym – po- rym ze Szkoły Podstawowej

w Bukowie nagrodzonych
zostało dwoje dzieci: Weronika Majchrowska i Dariusz
Król.
Na zakończenie spotkania
wszystkie występujące grupy otrzymały dyplomy i zostały nagrodzone za udział
w odbytym spotkaniu.
Urszula Lipa

Na kiermaszu będzie można podziwiać i
nabyć
przedmioty w całości wykonane przez
uczniów ZSP w Polanowie:
• stroiki bożonarodzeniowe
• kartki świąteczne
• aniołki
• biżuterię
• ciasto
Spotkanie umili występ kolędujących nauczycieli ZSP w Polanowie. Ponadto zostanie rozstrzygnięty konkurs „Handmade?Naturalnie!”. Tego samego dnia o godzinie
15:30 odbędzie się Zebranie z Rodzicami.

Rekowo
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Przygoda z teatrem

Projekt pt. „NIE TAKI TEATR STRASZNY, JAK GO
MAUJĄ – WARSZTATY
TEATRALNE” realizowany
ze środków unijnych w ramach programu „Działaj Lokalnie” dobiegł końca.
Projekt trwał od 01 czerwca
do 30 października 2012r.
Miejscem realizacji była
świetlica w Rekowie, a jego
koordynatorem Beata Guła.
Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane, a efekt
końcowy osiągnięty, ponieważ w rezultacie powstał
Teatr „REKOWIN” utworzony z uczestników warsztatów
teatralnych. W projekcie brała udział piętnastoosobowa
grupa młodzieży z Rekowa i
Karsiny. Warsztaty odbywały się pod fachowym okiem
Mirosława Glinieckiego aktora Teatru „STOP” w Koszalinie. Pierwsze tygodnie

zajęć przebiegały pod kątem
przełamywania własnej nieśmiałości i pokonywania barier emocjonalnych. Następne uczyły emisji głosu, ruchu
scenicznego i zasad, które
powinne być zastosowane w
trakcie trwania przedstawienia. Po nabyciu tych umiejętności młodzież przystąpiła
do prób sztuki teatralnej wg
scenariusza Mirosława Glinieckiego pt. ”Takie nasze
rekowskie granie”. Premiera
spektaklu odbyła się w trakcie Festynu „Bajkowe Rekowo”. Młodzi aktorzy zagrali profesjonalnie i zdobyli
uznanie publiczności.
30 października br. Teatr
„Rekowin” trzykrotnie zaprezentował swój spektakl przed
młodzieżą Gimnazjum i Liceum w Polanowie. Zarówno koledzy, jak i nauczyciele
docenili występy gromkimi

Polanów

Polanów

Wolontariusze z Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w
Polanowie przyłączyli się do
ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Zrób prezent pod
choinkę", polegającej na
przygotowaniu prezentów w
pudełkach po butach, które
przed świętami zostaną zawiezione do najuboższych
dzieci na Ukrainie. Celem
akcji było przede wszystkim niesienie pomocy tym
najbardziej potrzebującym,
uświadomienie innym, że
tak naprawdę mając niewiele, można obdarować drugą
osobę, wczuć się w jej sytuację i nie być obojętnym
na jej los. Prezenty przygotowane przez wolontariuszy zostały dostarczone do
lokalnego koordynatora w
Koszalinie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy
przyłączyli się do akcji.

20 listopada dokładnie o poziomie podstawowym był egzaminom uczniowie maja
godz. 9.05 siedemnastu pierwszym z serii egzami- szansę ocenić swoje umieuczniów klas trzecich pola- nów, do którego maturzyści jętności i efekty dotychczanowskiego liceum dołączyło przystąpią w bieżącej sesji. sowych przygotowań do
do grona maturzystów bio- W kolejnych dniach czekają realiów prawdziwego egzarących udział w ogólnopol- na nich zmagania z arkusza- minu maturalnego oraz doskiej akcji „Matura próbna mi z matematyki, języków brze zaplanować pozostały
z Operonem”. Egzamin pi- obcych i przedmiotów do- do niego czas…
semny z języka polskiego na datkowych. Dzięki próbnym

Moc
prezentów

brawami. Spektakl (wpisując
hasło: nie taki teatr straszny,
jak go malują) można zobaczyć na you tube, link http://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t ch?v=770vNzOBvD4 oraz na
stronie Gimnazjum. Powstał
także 2,5 min. multimedialny reportaż opowiadający o
projekcie, który można zobaczyć na you tube wpisując
link
http://www.youtube.
com/watch?v=DWo1McyrxQ8. Reportaż bierze udział
w konkursie „Opowiedz...”

2012, prowadzonym w ramach programu „Działaj
Lokalnie”.
Obecnie, młodzi aktorzy Teatru „REKOWIN” uczestniczą w próbach nowego przedstawienia do scenariusza
Beaty Guła, które zamierzają
zaprezentować na Gminnym
Przeglądzie Jasełek w Polanowie, a w planach mają
dalsze występy poszerzając
zakres spektakli teatralnych i
epizodów kabaretowych.

Sprawdzili swoje siły
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Przemoc domowa
Z ubiegłym roku policyjne
statystyki
zarejestrowały 113,5 tysięcy ofiar domowych awantur – kobiet,
mężczyzn i dzieci. Według
nieoficjalnych danych ofiar
może być nawet osiem razy
więcej, co oznacza 2,5 tysiąca pobitych, zastraszanych i
pomiatanych dziennie.
Wiele osób doznających
przemocy domowej nie wie
jak postępować, gdy doznaje krzywdy – co robić, z kim
rozmawiać, kogo prosić o
pomoc.
Stąd krótka ściąga, jak postępować w takich sytuacjach.
- Wzywaj policję ilekroć zaczyna się awantura. W przypadku gdyby dyżurujący
policjant nie chciał przyjąć
zgłoszenia, żądaj protokołu
odmowy interwencji
- Gdy patrol przyjedzie zapisz numer służbowy interweniującego funkcjonariusza.
- Gdy awanturujący się domownik jest pijany, żądaj
zbadania go alkomatem.
- Po pierwszej interwencji
domagaj się założenia Niebieskiej Karty.
- Po każdym pobiciu lub
gwałcie rób obdukcję. (można też prosić lekarza rodzinnego o zbadanie i wpisanie
oględzin ciała w karcie pacjenta)
- Przebieg awantury nagrywaj na dyktafon lub rejestruj

kamerą. Sprzęt zachowaj tak,
by sprawca go nie znalazł.
- Ukryj dowody rzeczowe
i ubrania ze śladami krwi,
zniszczone sprzęty, zabawki
dziecka.
- Złóż zawiadomienie o
przestępstwie znęcania się
w komisariacie lub w prokuraturze rejonowej (założenie
sprawy karnej jest bezpłatne).
- Wnieś do Sądu pozew o
alimenty dla siebie i dziecka,
najlepiej z zabezpieczeniem
na czas trwania procesu.
- Złóż wniosek o nakaz
opuszczenia mieszkania i
zakaz zbliżania się sprawcy
do Ciebie i dzieci.
- Złóż wniosek o rozwód
z orzeczeniem o wyłącznej
winie sprawcy. Najlepiej
byłoby, gdyby wcześniej
sprawa karna o znęcanie zakończyła się wyrokiem skazującym.
Wiele ofiar domowych
sprawców nie ma czasu
chwycić za telefon i wezwać pomoc, bo w trosce o
własne życie muszą czym
prędzej uciekać z domu. W
pośpiechu zapominają zabrać choćby portfel. Dlatego
lepiej zawczasu przygotować się do takiej ucieczki.
Do podręcznej torby włóż:
dokument tożsamości, legitymacja ubezpieczeniowa,
akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, portmonetkę

z pieniędzmi i kartami płatniczymi, telefon, dokumenty rozwodowe (jeśli jesteś
po rozwodzie), klucze do
mieszkania,
podstawowy
zapas ubrań na zmianę dla
siebie i dzieci.
PAMIĘTAJ!!!!!!
Znęcanie się jest przestępstwem ściganym z urzędu.
Oznacza to, że policja i prokuratura prowadzą postępowanie nawet wtedy, gdy
osoba pokrzywdzona wycofa skargę lub odmówi składania zeznań.
Czego więc można żądać od
organów ścigania??
- zatrzymania sprawcy,
- założenia na sprawcę zakazu kontaktowania się z
rodziną lub zbliżania się na
określoną odległość,
UWAGA!! Wniosek o
opuszczenie przez sprawcę wspólnie zajmowanego
mieszkania można złożyć
zanim złoży się zawiadomienie w komisariacie lub
prokuraturze.
Pamiętaj zgodnie z ustawą
– o założeniu Niebieskiej
Karty możesz zwrócić się
oprócz policji również do
pracowników ośrodków pomocy społecznej, oświaty,
służby zdrowia i do członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Henryk Zabrocki

Polanowskie Wiadomości Samorządowe: Listopad 2012

Koszykówka

Widowisko na
wysokim poziomie

Hala w Polanowie wypełniła się po brzegi.
26 listopada 2012 r. miłośnicy basketu z Gminy Polanów mieli okazję obejrzeć
ciekawe towarzyskie spotkanie pomiędzy drużynami
koszykarskiej
extraklasy
AZS Koszalin i Polpharmą Rywalizacja na parkiecie podobała się kibicom...
Starogard Gdański.
Mecz odbył się w ramach
akcji promującej Miasto
Koszalin i Gminę Polanów.
Pomimo, że drużyna akademików zajmuje wysoką,
trzecią pozycję w tabeli to
jednak uległa ona gościom
ze Starogardu 63:98.
AZS (trener Teo Cizmić)
Meczna: Mielczarek 20, Śpica 20, Bigus 10, Leończyk 7, .... podobnie jak występy chirlinderek z Koszalina.
Kuebler 3, Gibaszek 2, Milicić 1, Skibniewski 0, Bieg 0
Polpharma (trener Mindaugas Budzinauskas): McCauley 22, Szymkiewicz 19, Białek 13, Sarzało 12, Majewski
12, Carter 8, Nowakowski 6,
Mirković 6, Lichodzijewski
0, Radwański 0
W wypełnionej hali widowiskowo-sportowej widzowie byli świadkami ciekawej
sportowej rywalizacji.

Polanów

Bal ludzi wielkiego serca

Rada Rodziców wraz z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie zorganizowała po
raz szósty Charytatywny Bal
Andrzejkowy. Odbył się on
24 listopada.
Budujące jest to, że wśród
rodziców uczniów naszej
szkoły znajdują się tak przedsiębiorczy i otwarci ludzie.
Czas poświęcony na przygotowanie przedsięwzięcia
wynagradzały uśmiechy gości. Impreza miała miejsce w
Domu Weselnym „Beatris”.

Zabawę uświetniły popisy
taneczne uczennic gimnazjum z grupy Black Dance.
Dbałość o szczegóły, perfekcyjne przygotowanie imprezy zagwarantowały świetną
zabawę do białego rana i
mnóstwo atrakcji. Różne
nagrody, które zafundowali
sponsorzy, dodały dreszczyku emocji do gorącej atmosfery i umożliwiły przeprowadzenie licytacji i loterii
fantowej. Dochody uzyskane
dzięki hojności darczyńców
i uczestników zabawy, jak

każdego roku, zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły
i uczniów. Pragniemy złożyć
podziękowania wszystkim
firmom, rodzicom, nauczycielom, młodzieży zaangażowanej w uświetnienie
Charytatywnego Balu Andrzejkowego, gdyż nasze
poczynania nie przyniosłyby
efektu bez ich bezinteresownej pomocy. Dziękujemy
tym, którzy dzieląc się pasją,
potrafią spełniać marzenia
naszych wychowanków.
Zespół ds. Promocji
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