Rehabilitacja
– na zdrowie!
Od 2 maja obowiązuje umowa z ZOZ Malechowo w sprawie świadczenia nieodpłatnych usług
w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy i miasta Sianów.
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o dobra informacja szczególnie dla
starszych mieszkańców, którzy
niejednokrotnie muszą dojeżdżać
na zabiegi do sąsiedniej gminy lub miasta.
Rehabilitacja lecznicza świadczona jest
w budynku byłej Przychodni Rejonowej przy
ulicy Słowackiego 3a w Sianowie (I piętro).
Pacjenci mogą skorzystać z finansowanych
przez Gminę Sianów trzech rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych po dziesięć powtórzeń
każdy z ograniczeniem do dwóch cykli zabiegów rocznie. Limity te nie obowiązują
kombatantów.
Podstawą do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych jest skierowanie od
lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty.
Warto dodać, że od początku roku
prowadzone były postępowania w sprawie
wyboru wykonawcy, jednak z różnych przyczyn nie został on wcześniej wyłoniony.
Z drugiej strony pamiętajmy, że jako jeden
z niewielu samorządów w regionie świadczymy z budżetu gminy tego typu usługi
rehabilitacyjne.

Od 7 maja gmina Sianów znów zapewnia mieszkańcom dostęp do bezpłatnych świadczeń w zakresie rehaFot. Waldemar KosoWsKi
bilitacji leczniczej.

1 czerwca
Gminny Dzień Dziecka

7-9 czerwca
31. Dni Ziemi Sianowskiej

13 czerwca
„Internetowe Rewolucje”
– Spotkanie Przedsiębiorców

15-17 czerwca
39. Mistrzostwa Polski
w Badmintonie

16 czerwca
XXII Ogólnopolski Turniej
Judo w SP Dąbrowie

17 czerwca
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

24 czerwca
Sfera Kultury w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

5-8 lipca
Folk Film Festiwal

Gabinet samorząd udostępnił już w styczniu ubiegłego roku. Został on wyposażony m. in. w zestaw do magnetoterapii, elektroterapii, ultradźwięków, lampę sollux, stół
rehabilitacyjny i rower stacjonarny.
Fot. Waldemar KosoWsKi

2

maj 2018 rok XVii nr 5 (266)

wydarzenia
z ratusza

Najważniejsi
są ludzie

prawując funkcję publiczną
zawsze mamy dylematy. Czy
ważniejsi są ludzie, którzy nam
ją powierzyli, wyborcy, czy jednak
pewne zależności, układy, kontakty?
Gdyby zapytać, każdy polityk czy
samorządowiec odpowie wprost:
najważniejsi są ludzie! I to jest
dobra odpowiedź. Jednak czy
zawsze ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości? Na to pytanie
niech każdy odpowie sam.
Ten wstęp związany jest
z moim niedawnym wpisem na
portalu społecznościowym o treści:
„Dziś zrobiłem rzecz, która długo
nie dawała mi spokoju. Zawiadomiłem odpowiedzialne instytucje
kontrolne o możliwych nieprawidłowościach przy budowie S6
(obwodnicy Sianowa i Koszalina).
Chodzi o dziwny sposób zaniechania budowy węzła w Gorzebądzu
(ważny jest i dla Sianowa i Koszalina, bo mało kto wie, że każdy samochód ciężarowy będzie w Koszalinie
od strony Gdańska wjeżdżał od ul.
Morskiej, gdyż wiadukt na Władysława IV ma ograniczenia tonażowe). Decydenci z Warszawy (głównie w GDDKiA) wiedzą o tym,
a szkoda im ok. 15-20 mln zł na ten
prosty węzeł. Jednocześnie
w Warszawie zapadają decyzje
o wydatkach bezprzetargowych na
nowy sposób budowy odcinka
w okolicach Kędzierzyna. A to
kwota ok. 300 mln zł i to bez przetargu na rzecz firmy, która już
buduje tę drogę. O tym, że z węzła
przy ul. Władysława IV nie można
wjechać poprzez wiadukt kolejowy
wiedzą również władze Koszalina.”
Po tym zaczęła się lawina
pytań, m.in. dlaczego to pan robi,
dlaczego nikt inny się tym nie interesuje, dlaczego Koszalin milczy itp.
A więc moi drodzy, proszę przeczytać wstęp, niech to będzie najprostsza odpowiedź. Wiem, że się narażam, wiem, że będę miał wrogów
i krytyków. Ale najważniejsi są
ludzie, a w przypadku budowy
obwodnicy po prostu o nich zapomniano. Mam wrażenie, że najważniejsze stały się kilometry i statystyki. Szkoda.

S
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Dla aktywnych

Ścieżka rowerowa Sucha
Koszalińska – Osieki
już prawie gotowa!
t

rwają prace wykończeniowe przy dużej i wyczekiwanej przez mieszkańców gminy i całego regionu
inwestycji, polecającej na rozbudowie sieci dróg rowerowych
w gminie Sianów. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej powstanie ok. 7,75 km dróg rowerowych zwiększających dostępność,
jakość komunikacji publicznej oraz

mobilność mieszkańców. Do końca
września bieżącego roku powstaną
drogi rowerowe w Skwierzynce,
Suchej Koszalińskiej – Kleszczach
– Osiekach, Skibnie, Wierciszewie
oraz trzy punkty przesiadkowe,
ułatwiające mieszkańcom i turystom
komunikację oraz jakość podróżowania przez Pomorze Środkowe.
Zadanie realizowane jest
w ramach Regionalnego Programu

Zapraszamy na murawę

Ścieżka wzdłuż drogi już czeka na miłośników jednośladów. Fot. Waldemar KosoWsKi

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KKB OF.

Wakacje w Skibnie i Dąbrowie
zapowiadają się piłkarsko!
Zakończyła się budowa boisk
w Skibnie i Dąbrowie. Inwestycja
została zrealizowana przez firmę
NKM SPORT Sp. z o.o. Michał Hryb
z Koszalina, wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Boiska mają
wymiary ok. 60 x 30 metrów,
nawierzchnię z trawy sztucznej

(syntetycznej). Dodatkowo w Dąbrowie powstała bieżnia czterotorowa o długości 60 m i nawierzchni
poliuretanowej, połączona ze skocznią w dal.
Koszt realizacji inwestycji
w Skibnie wyniósł 698 tys. 668 zł,
natomiast w Dąbrowie 577 tys. 493 zł.

Teraz tylko wystarczy odrobina chęci – w Skibnie i Dąbrowie powstały fantastyczne
miejsca, gdzie można zadbać o kondycję.
Fot. Waldemar KosoWsKi

w skrócie
Nowelizacja prawa
łowieckiego
Od kwietnia obowiązują przepisy
znowelizowanej ustawy o Prawie
łowieckim. Zgodnie z nimi szacowania szkód łowieckich dokonuje zespół
składający się z przedstawiciela
gminy (wskazany został wprost
i wyłącznie sołtys, jako jednostka
pomocnicza gminy), przedstawiciela
Koła Łowieckiego, właściciela albo
posiadacza gruntów rolnych, na
których wystąpiła szkoda. Ustawa
nałożyła obowiązek uczestnictwa
w szacowaniu szkód sołtysów, którzy
pełnią funkcję społeczną. Są to często
osoby aktywne zawodowo i nie
dysponują czasem ani wiedzą
w zakresie szacowania szkód łowieckich. Przepisy nie pozwalają na delegowanie innego przedstawiciela ze
strony samorządu. W związku z
problemami w realizowaniu zapisów
ustawy, które w całej Polsce wywołały
poruszenie wśród samorządów,
prowadzona jest korespondencja
z Ministerstwem Środowiska. Do
czasu zmiany przepisów będziemy
kierować się wytycznymi Ministra
Środowiska w kwestii szacowania

szkód łowieckich tj. szacowania należy dokonywać w trybie ugody cywilnoprawnej z właściwym Kołem
Łowieckim.
ADriAnA BOBer

Dotacja na remont
kościoła
Na mocy uchwały Rady Miejs kiej
w Sianowie z 28 maja zdecydowano
o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane na
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw.
Św. Stanisława Kostki z przeznaczeniem na prace przy kościele pw. Św.
Stanisława Kostki w Sianowie. Dotacja w tym roku to 100 tys. złotych.

Jest łatwiej!

Kartą w kasie
Urzędu
i w Przedszkolu

Świętowanie w parku
i w kinie
Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy
wszystkie dzieci w piątek, 1 czerwca,
do Parku Miejskiego w Sianowie.
W godz. 13 – 17 będzie wesoło, kolorowo, słodko i turniejowo.
Z kolei w sobotę i niedzielę, 2 i 3
czerwca, w kinie Zorza w Sianowie
wyświetlone zostaną seanse dla
najmłodszych.

Nasza Gmina

W ramach pilotażu usługa dostępna do końca marca 2020 roku.

Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
Druk: Media Regionalne

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat), 94 318 68
18 (Biuro Obsługi Interesantów).
Gminny Punkt Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych, Sianów,
ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl
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Fot. Waldemar KosoWsKi

Przyjdź 1 czerwca do Parku Miejskiego i zobacz, jak wygląda nowy plac zabaw!
Fot. Waldemar KosoWsKi

Od października ubiegłego
roku w Urzędzie Gminy i Miasta
Sianowa oraz w Przedszkolu Gminnym w Sianowie jest możliwość
dokonania płatności kartą. W ten
sposób można uiścić opłaty m.in.
za podatki, odpady komunalne,
za wydawane dokumenty oraz za
przedszkole i żłobek. Za transakcję
nie jest pobierana prowizja. Gmina
Sianów zgłosiła swój udział w pilotażowym projekcie akceptacji płat-

ności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS w jednostkach administracji publicznej.
Projekt jest działaniem Ministerstwa Rozwoju we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.
w ramach ogólnopolskiego programu „Od papierowej do cyfrowej
Polski”, który ma na celu
upowszechnienie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej.
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Sianowskie smaki
w Lidzbarku
26 maja w Lidzbarku
Welskim odbył się IX Festiwal Miast Cittaslow.
To niezwykłe wydarzenie było
okazją do zaprezentowania walorów
gmin stowarzyszonych w Sieci Cittaslow. Atmosfera, pomimo lekkiego
zachmurzenia i wiosennego deszczu,
była radosna. Na stoiskach miast
dominowały wyroby rodzimych
rzemieślników, miody, wędliny,
chleby i sery oraz ręcznie wykonane
przedmioty rękodzielnicze w postaci biżuterii, maskotek, koszyków,
drewnianych figurek i obrazów.
Sianów po raz drugi uczestniczył w festiwalu. Rozsmakował
odwiedzających stoisko wędzonymi rybami SIAN-RYBu oraz staropolską, podsuszaną kiełbasą z lokalnego Zakładu Przetwórstwa
Mięsnego S.W. Grzywacz. Słów
uznania dla sianowskich smaków
nie było końca. Najważniejsze było
jednak to, że po raz kolejny mogliśmy zainspirować inne samorządy
do propagowania wartości wspólnotowych i budowania spójności
społecznej. Idea budowania wspólnoty i poczucia tożsamości mieszkańców z miejscem, w którym żyją
i do którego wracają, jest niezwykła w swym przekazie i formie.

zdrowie
Szóstka
na szóstkę!
Dobiegła końca kolejna edycji akcji
zdrowotnej „Szóstka na szóstkę”.
Akcja adresowana była do klas
drugich szkoły podstawowej. Wzięło
w niej udział w sumie 81 dzieci ze
wszystkich szkół podstawowych
gminy Sianów. Miała ona za zdanie
pokazanie uczniom jak należy dbać
o zęby oraz higienę jamy ustnej,
a także przypomnieć o regularnych
wizytach w gabinecie stomatologicznym. W akcję zaangażowani byli
sianowscy stomatolodzy Tomasz
Karpowicz oraz Robert Jackowski.
Po wizytach u naszych dentystów
uczniowie otrzymali drobne upominki czyli szczoteczkę do zębów,
pamiątkowa koszulkę oraz medal za
odwagę.
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Podczas festiwalu reprezentacja
pełnomocników Cittaslow zmierzyła się w regatach Smoczych Łodzi
z drużynami gospodarzy Lidzbarka,
przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz ratownikami
WOPR, zajmując trzecie miejsce. Na
scenie przez cały dzień prezentowały się lokalne zespoły śpiewacze
i taneczne, a gwiazdą wieczoru był
Łukasz Zagrobelny.
AGATA SZeWcZyk

Lniane torby „Jestem z Sianowa” zachwyciły gości i mieszkańców sąsiednich miast Cittaslow.
Fot. agata szeWczyK

O Janku Bytnarze
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie.
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maja dzwonek szkolny
zadźwięczał inaczej niż
zwykle. Uczniowie nie
udali się na lekcje. Zebrali się w auli
na uroczystym apelu upamiętniającym patrona szkoły – Janka Bytnara. Rozpoczęła się niezwykła lekcja
historii, będąca wspomnieniem nie
tylko Janka Bytnara, ale wszystkich
bohaterów walczących za wolność
naszej Ojczyzny, którym oddali
hołd minutą ciszy.
Uczniowie klasy siódmej przybliżyli swoim młodszym kolegom
i koleżankom postać Rudego.
Opowiedzieli, jakim był uczniem
i człowiekiem, gdzie spędzał
młodość i czym lubił się zajmować.
Pięć lat drugiej wojny światowej to czasy ogromnie trudne dla
Polaków. Jak wyglądało życie
w Warszawie w czasach Rudego?
O tym opowiedział dr Łukasz
Gładysiak ze Studia Historycznego
w Sianowie. Zapoznał też dzieci
z wyposażeniem militarnym żołnierzy z czasów drugiej wojny światowej.
Uczniom najbardziej podobała
się gra terenowa. Na kilka minut
przenieśli się w czasy okupowanej
Warszawy. Ich zadaniem było
wykonanie sześciu zadań wzoro-

W Sali Pamięci dzieci mogły obejrzeć liczne fotografie Janka oraz album ze zdjęciami,
przywieziony 33 lata temu do Sianowa przez matkę Janka, panią Zdzisławę Bytnar.
Fot. renata PułaWsKa

wanych na akcjach Małego Sabotażu: malowanie znaku Polski
Walczącej na murze, zrywanie zdjęć
niemieckich oficerów z wystawy
fotograficznej, dostarczenie rozkazu do umówionego miejsca, udział
w tajnym spotkaniu omawiającym
Akcję pod Arsenałem oraz narysowanie planu szkolnego podwórka.
Akcje musiały być przeprowadzone
w pełnej konspiracji. W całe przedsięwzięcie zaangażowani byli harce-

rze z HKTP PTTK „Sezam” im.
Aleksandra Kamińskiego w Koszalinie.
Po pożywnej harcerskiej
grochówce wszyscy uczniowie
udali się do Parku Miejskiego im.
Powstańców Warszawskich pod
Pomnik Poległych za Ojczyznę, aby
wziąć udział w gminnych obchodach rocznicowych zakończenia
drugiej wojny światowej.
AnnA WAlińSkA

W Sianowie seniorzy nie narzekają na nudę
152 seniorów zostało objętych
wsparciem w ramach dwóch
projektów finansowanych z programu ASOS 2014-2020 oraz budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego.
Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Kędzierzynie kontynuują rozpoczęte projekty skierowane do osób
w wieku 60+. Organizacje Pozarządowe decyzją Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stały się beneficjentami programu ASOS 2014 – 2020. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Kędzierzynie w ramach swojego
zadania proponuje cotygodniowe
zajęcia w dziewięciu grupach tematycznych, Stowarzyszenie Sianow-

sukces

ska Akademia Seniora dzięki dodatkowej dotacji z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego aż
w dwudziestu!
Oprócz zajęć m.in. z hydrocyklingu, języka obcego, zielarstwa,
obsługi komputera czy urządzeń
mobilnych seniorzy spotykają się na
wspólnych wykładach tematycznych, wyjściach do teatru, kina czy
filharmonii, a także podczas wycieczek. Pierwszym kierunkiem jaki
wybrali seniorzy w tym roku były
Bieszczady. Wycieczkę sfinansowało
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie. Kolejny wyjazd „szlakiem zamków” po
Kotlinie Jeleniogórskiej organizuje
dla swoich podopiecznych Sianowska Akademia Seniora.
Warto podkreślić, iż projekty

Seniorzy z wizytą w Bieszczadach.

Fot. archiWum

które powstały dzięki wsparciu
Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Sianowie
uzyskały łączne wsparcie w wysokości ok. 365 tys. złotych.

Twój pies to twój obowiązek

Plus za współpracę
z NGO
Z wielką radością informujemy, iż gmina
Sianów po raz drugi została laureatem tytułu
Samorządowego Lidera Współpracy z NGO w
konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejny raz współpraca na
rzecz rozwoju wspólnoty naszego samorządu
z organizacjami pozarządowymi została
wysoko doceniona i uhonorowana.
5 czerwca, podczas Zachodniopomorskiego
Forum Pełnomocników ds. NGO, konkurs
zostanie podsumowany, wręczone też zostaną okolicznościowe statuetki.
Dla sianowskiej wspólnoty nagroda ma
szczególne znaczenie, honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania, podkreśla ich
znaczenie w skali województwa, a także daje
impuls do dalszej pracy i stawiania nowych – partnerskich wyzwań.
W imieniu samorządu dziękujemy lokalnym NGO’s za otwartość, wolę
współpracy i nowatorskie pomysły!
AGATA SZeWcZyk

Straż Miejska apeluje
do właścicieli zwierząt:
więcej uwagi dla czworonogów.
W piątek, 18 maja, w godzinach
porannych Straż Miejska w Sianowie została zaalarmowana przez
mieszkańców Suchej Koszalińskiej
o tym, że biegają tam dwa duże,
groźnie wyglądające psy. Zwierzęta
bez nadzoru biegały po chodniku
oraz wbiegały na jezdnię, co stanowiło zagrożenie dla ludzi oraz przejeżdżających pojazdów. Jeden
z psów był długowłosym wilczurem, natomiast drugi podobny był
do rottweilera.
O dramatycznych skutkach

zdarzeń powodowanych przez psy
media informują coraz częściej. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce zgłoszenia, lecz psy uciekły na
okoliczne łąki. Po kilku godzinach
mundurowi ustalili właściciela psów
– mieszkańca Sianowa, który w tym
czasie wraz z rodziną bezskutecznie
poszukiwał swoich zwierząt.
W związku z powyższym
ponownie przypominamy właścicielom psów o należytym sprawowaniu nadzoru nad zwierzętami.
Każdy właściciel psa ma obowiązek
zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami
i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające swobodną zmianę
pozycji ciała oraz odpowiednią

karmę i stały dostęp do wody. Nie
należy trzymać zwierząt domowych
na uwięzi w sposób stały dłużej niż
12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała
oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 metry.
Przede wszystkim jednak należy
sprawować nad zwierzętami
skuteczny nadzór. Zaginięcia lub
ucieczki psów zdarzają się stosunkowo często, a znajdujące się bez
nadzoru zagubione zwierzę stanowić może zagrożenie – szczególnie
dla dzieci, ale również dla osób
dorosłych. Apelujemy o natychmiastowe powiadamianie Straży Miejskiej w Sianowie o przypadkach
ucieczki lub zaginięcia psów.

4
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Bieganie rodzinne
i ekstremalne
1 maja na Stadionie Miejskim w Sianowie odbył się
Piknik im. ryszarda Targaszewskiego.
do wspólnego biegania zaprosiliśmy cale rodziny. W tym roku po raz
drugi odbył się ekstremalny Bieg terenowy. Bieg podzielony był na dwie
główne kategorie dziecięce i te dla
osób dorosłych. i tak przedszkolaki do
lat 6 zmierzyły się z dystansem 67,5
m, starsze dzieci do pokonania miały
już 675 m, a dorośli wystartowali na
trasie liczącej 6750 m (w różnych kategoriach wiekowych).
Były to bieg jubileuszowy, a jego
odległości nie były przypadkowe, gdyż
symbolizowały 675. rocznicę nadania
praw miejskich miastu sianów, którą
to obchodzimy w tym roku. Pogoda
dopisała, frekwencja była imponująca
– zwłaszcza w biegach dziecięcych.
dodatkową atrakcją dla dzieci były
dmuchawce, a także stoiska z watą
cukrową oraz balonami.
W biegu głównym, czyli ekstremalnym biegu terenowym na dystansie 6750 m, rywalizowało 89 bie-

gaczy. organizatorzy przygotowali dla
nich liczne przeszkody, a trasa biegu
przebiegała od stadionu, aż po pobliski las, gdzie uczestnicy zmagali się
chociażby z rzeką unieść.
Wszystkim
dziękujemy
za
włączenie się w sportowe obchody
pierwszomajowego święta oraz gratulujemy pokonania trudnej trasy.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Wyniki zawodów znajdują się na
stronie: www.b4sport.pl

Organizatorzy
Organizatorem imprezy był
Urząd Gminy i Miasta
Sianów we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Koszalin.

rajd rowerowy Mokre-Przytok
W sobotę, 12 maja, po raz piąty Sołectwo Mokre we współpracy z referatem rozwoju Urzędu Gminy
i Miasta Sianów zorganizowało rajd
rowerowy.
rowerzyści trasę mokre – Przytok
pokonali pod pretekstem otwarcia sezonu rowerowego. W tym roku trasa
liczyła ok. 20 kilometrów. Po drodze
wyznaczono przystanki – przy leśniczówce, w dzięciołach oraz kościele
w szczeglinie. na trasie było bezpiecznie, bo wsparcie zapewnili poli-

cjanci i ratownik medyczny, który
również jechał na rowerze.
na mecie w Przytoku na uczestników rajdu czekało ognisko z kiełbaskami. tu rowerzyści mogli odpocząć
po trasie i podzielić się wrażeniami się
przed powrotem do domu.
– dziękuję wszystkim obecnym za
udział i zapraszam na kolejny rajd
tradycyjnie we wrześniu – tym razem
z Przytoku do mokrego – zapowiada
daniel Kalicki, sołtys sołectwa mokre,
współorganizator imprezy.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Podziękowania
Dziękujemy komendantowi
posterunku w Sianowie Piotrowi Łojewskiemu za pomoc
w organizacji rajdu, ratownikowi Sebastianowi Kuleszy,
Nadleśnictwu Karnieszewice
za przygotowane drewno,
Waldemarowi Kosowskiemu
za fotorelację.

b
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Historia (i nie tylko!) wieczorową porą
W sobotę, 19 maja, w Dziennym Domu Senior + w Sianowie po raz pierwszy odbyła się Sianowska Noc Muzeów.

n

a odwiedzających czekały m.in.: stoiska kolekcjonerskie, pokaz strojów
historycznych,
pokaż
multimedialny, warsztaty patriotyczne dla dzieci, a także stoliki
z kulinariami przygotowane przez
sianowskich seniorów.
Wydarzenie odbyło się przy

współpracy Gminy i Miasta Sianów,
Studia Historycznego Huzar, Sianowskiego Klubu Historycznego,
a także Dziennego Domu Senior+.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji Nocy Muzeów serdecznie
dziękujemy.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Patriotyczne świętowanie

3 maja na osiedlu Słowackiego w Sianowie
odbył się piknik rodzinny.
Impreza odbyła się w rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Nie zabrakło atrakcji zarówno dla
najmłodszych, jak na przykład
wyścigów rowerowych z nagrodami, a także poczęstunku dla
rodziców. Pogoda dopisała i wszyscy zgromadzeni bawili się świetnie.
Zabawa była okazją do upamiętnienia ważnej daty – uchwalona
3 maja 1791 roku Konstytucja była
pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja
3 Maja była też pierwszą w Europie
i drugą na świecie, po konstytucji
amerykańskiej z 1787 r.

Dąbrowa

Jubileusz szkoły i nowe
miejsce spotkań
W piątek, 11 maja, Zespół Szkół w Dąbrowie
świętował jubileusz
70-lecia.
Po uroczystym apelu otwarte
zostało boisko szkolne, na którym
rozegrany został mecz piłki nożnej
pomiędzy drużynami samorządowców i przedstawicieli szkoły. Po południu otwarta została
wiata rekreacyjna wraz z elementami małej architektury. Głównym
inwestorem była Gminna Organi-

5

zacja Turystyczna w Sianowie.
W ramach projektu powstały
również stojaki dla rowerów,
tablica informacyjna, a także miejsce na ognisko. Całkowity koszt
realizacji inwestycji wyniósł 102
tys. 213 zł.
25 maja szkoła znów zaprosiła
na obchody „urodzin”. Było coś dla
aktywnych – dzień sportu i turniej
piłki nożnej dla absolwentów i dla
najmłodszych – zabawy, zamki
dmuchane. Poszczególne klasy
przygotowały stoiska dla odwiedzających.

6
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e wszystkich filiach
bibliotecznych odbywały się imprezy
promujące modę na czytanie,
książki i biblioteki. W Skibnie odbyły się m.in. zajęcia artystyczne,
ruchowe i lekcje biblioteczne,
których motywem przewodnim
były przygody niezwykłego słonia
Elmera.
W Osiekach również odbyły się
warsztaty literackie, zagadki i konkursy.
Do Filii Bibliotecznej w Wierciszewie zostali zaproszeni goście,
którzy włączyli się do akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom.
W Sierakowie maluchy wysłuchały legendy „O Smoku Wawel-

w w w. s i a n o w. p l

Do(wolność) Czytania

Spotkanie
z Grzegorzem
Kasdepke

Pod takim hasłem od 8 do 15 maja przebiegał tegoroczny Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek. W gminie Sianów na czytelników czekało mnóstwo atrakcji.

8 maja
Tydzień Bibliotek zainaugurowało w Sianowie spotkanie z Tomaszem Sekielskim, jednym z najlepszych
dziennikarzy śledczych, reporterem, autorem powieści
sensacyjnych o podłożu politycznym. Spotkanie poprowadziła żona dziennikarza
– Anna. Zostało ono sfinansowane z dotacji Dyskusyjnych Klubów Książki.

W filiach bibliotecznych organizowane były m.in. gry terenowe i zajęcia ruchowe. również z książką!

Tomasz Sekielski opowiadał o kulisach powstawania swoich
książek.
Fot. moniKa olszaK
skim”, następnie pokolorowały
wesołe smoki, pokonały tunel
i piłeczkami „nakarmiły” smoka.
Tydzień Bibliotek w Filii
w Karnieszewicach zapoczątkowało opowiadanie „Zamieszanie
w krainie bajek”. Były też zabawy
z tekstem, zagadki i rebusy literackie. W nawiązaniu do 10. rocznicy

w obiektywie
Spotkanie z czesławem Bojarem-Fijałkowskim

Fot. moniKa olszaK

śmierci Ireny Sendlerowej, w oparciu o książkę „ Listy w butelce.
Opowieść o Irenie Sendlerowej”,
bibliotekarki przybliżyły najmłodszym postać patronki Gimnazjum
Gminnego. Z kolei w Sianowie
przedszkolaki wzięły udział w grze
miejskiej „O Czechu, Lechu i Rusie”.
Mali czytelnicy z ogromnym zain-

Turniej „O Złotą Kokartkę”

z ratusza
Młodzi górą!

Współczesny oraz V miejsce w kategorii Inne Formy Tańca za układ
„Król Lew”. Starsza Grupa DANZA
zdobyła V miejsce w kategorii
Taniec Współczesny za układ
„Wybacz” oraz VI miejsce w kategorii Inne Formy Tańca za układ
„Sen”.
Fot. danza

oraz zostali pasowani na pełnoprawnych czytelników biblioteki.
Tydzień Bibliotek zakończyliśmy w Siecieminie podwieczorkiem
z książką dla dorosłych czytelników. Podczas spotkania przy kawie
zaprezentowane zostały wybrane
tytuły nowości wydawniczych.
Dyskutowano też o preferencjach
i potrzebach czytelniczych.
Zapraszamy do bibliotek,
w których każdego dnia dzieje się
coś ciekawego!

Dyskusyjny Klub Książki w sianowskiej bibliotece.

Taniec

19 maja Formacja Taneczna
DANZA, działająca przy Centrum
Kultury w Sianowie, wzięła udział
w Turnieju Tanecznym „O Złotą
Kokartkę” w Gdyni. We wszystkich
kategoriach wiekowych zaprezentowano 262 układy.
Formacja DANZA Junior zajęła
IV miejsce w kategorii Taniec

teresowaniem wysłuchali opowieści o powstaniu państwa polskiego,
a następnie bezbłędnie odpowiadali na pytania, jak wygląda godło
Polski, jakie barwy ma flaga. Po
quizie w „magicznym grodzie” na
dzieci czekało wiele atrakcji. Na
zakończenie zabawy wszyscy
wykonali koronę i tarczę rycerską

9 maja w sianowskiej bibliotece najmłodsi czytelnicy
spotkali się z Grzegorzem
Kasdepke, autorem książek
„Kuba i Buba czyli awantura
do kwadratu”, „Kacperiada”,
„Bon czy ton. Savoir vivre dla
dzieci”, „Detektyw Pozytywka”, „Horror! Czyli skąd
się biorą dzieci?”, „Mity dla
dzieci”. Autor opowiadał
barwnie i dowcipnie o swojej
twórczości, o zawodzie pisarza, dziennikarza.

O książkach warto rozmawiać
22 maja miłośnicy dobrej
książki spotkali się w ramach działającego w sianowskiej bibliotece
DKK. Rozmowy były burzliwe
i pełne emocji, a dotyczyły książki
Mai Linde „Historia pszczół”.
To jeden z największych norweskich bestsellerów ostatnich lat.
Jeszcze przed premierą kupiło ją
15 krajów.
Trzy intrygujące historie,
zwyczajni, a jednak niezwykli bohaterowie, pszczoły i walka o przyszłość naszej cywilizacji. Epicka
w swoim wymiarze, rozgrywana
na trzech płaszczyznach czasowych,
opowieść, której spoiwem są...
pszczoły. Anglia, rok 1857; Stany
Zjednoczone, rok 2007 i Chiny, rok
2098. Po tę powieść warto sięgnąć!

Z okazji Tygodnia Bibliotek Filia w Węgorzewie zorganizowała dla czytelników ciekawe spotkania. Wśród odwiedzających największą grupą
byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczeglinie. Uczniowie spotkali
się z czesławem Bojarem-Fijałkowskim, synem koszalińskiego pisarza,
który pisał m.in. legendy dla dzieci. Gość opowiadał o życiu swego
ojca, o jego dzieciństwie, rodzeństwie oraz o swoich przygodach na
Fot. Violetta KasProWicz
morzu.

b

Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne
22 maja w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej odbyły się eliminacje do
50. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne". W kategorii
„Ptaszki" komisja konkursowa, po
przesłuchaniu 43 recytatorów, postanowiła nagrodzić i tym samym zakwalifikować do finału Kacpra Brzózana,
reprezentującego Centrum Kultury
i Bibliotekę Gminy i Miasta Sianów
i Szkołę Podstawową w Dąbrowie oraz
Daniela Peca, reprezentanta Szkoły
Podstawowej nr 18 w Koszalinie.
Wyróżnienia otrzymali Izabela
Nierzwicka –reprezentantka Biblioteki Publicznej Gminy Manowo i Igor
Szymański – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie – reprezentant
Centrum Kultury i Biblioteki Gminy
i Miasta Sianów.Wszyscy uczestnicy
Turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci książek.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że „Historia pszczół” łączy w sobie magię słowa i
Fot. moniKa olszaK
magię treści.
Zapraszamy na kolejne spotkanie 19 czerwca o godz. 17
– tym razem rozmawiać będziemy

o książce Małgorzaty Szejnert
„Usypać góry. Historie z Polesia”.
MOnikA OlSZAk

Konkurs

„Moja pszczela
stołówka”
W Polsce żyje 470 gatunków owadów pszczołowatych. Aż 222 są zagrożone wyginięciem!
Pszczołom brakuje miejsc,
gdzie mogłyby bezpiecznie żyć,
rozmnażać się i zdobywać pokarm.
Możemy im pomóc, zakładając
miejsca dla nich przyjazne.
Myśląc
o
pszczołach,
najczęściej wyobrażamy sobie
pszczołę miodną. Tymczasem
w zapylaniu większości roślin
występujących w naszym kraju
biorą udział także inne gatunki
pszczół żyjących na łąkach w lasach
i ogrodach. Jednak bez kwiatów

bogatych w nektar lub pyłek
pszczoły nie przetrwają i nie będą
zapylać roślin.
Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej w Sianowie ogłasza konkurs
na wykonanie miejsca przyjaznego
pszczołom pn. „Moja pszczela
stołówka”. Konkurs będzie polegał
na nasadzeniu odpowiednich roślin
w swoim ogrodzie czy balkonie (ich
listę można otrzymać w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie), wykonaniu zdjęcia takiego miejsca i przesłanie na adres: gpee@sianow.pl do
końca lipca. Ogłoszenie wyników
nastąpi w Dzień Pszczół – 8 sierpnia.
Regulamin na www.sianow.pl.
Szczegóły: tel. (94) 346 95 39.
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wa lata po spadku z I ligi
i dwóch latach pobytu
w III lidze piłkarki Victorii SP2 Sianów zameldowały się już
w II lidze. W przedostatnim meczu
sezonu sianowianki spotkały się
z piłkarkami Mustanga Korzystno
(Hattrick Kołobrzeg). Zwyciężyły
12:0, pieczętując tym rezultatem
awans do klasy wyższej. Bramkami
podzieliły się: Malwina Grzelak – 6
(20, 24, 29, 34, 41, 43), Dagmara
Petrus – 3 (17, 42, 44) oraz po
jednym trafieniu Klaudia Saganowska (27), Wiktoria Ostróżka (36),
Karolina Wieczorek (39).
Dla Victorii SP2 było to łatwe
spotkanie, bo kołobrzeżanki przyjechały tylko w dziewiątkę, a grały
w ósemkę (jednej sędzia nie dopuścił do gry z powodu gipsu na ręce).
Dziewczyny z Kołobrzegu grały
bardzo ambitnie i aż do 17 minuty
utrzymywał się wynik remisowy.
Jednak z upływem czasu traciły siły
i uwidoczniła się przewaga sianowianek, które pomimo strzelenia
12 bramek zmarnowały też wiele

Awans naszych piłkarek
Zawodniczki Victorii SP2 Sianów zaliczyły awans do II ligi. Gratulujemy!

Korzystając okazji zapraszamy do gry w naszym klubie dziewczyny spoza Sianowa, a w szczególności te, które... mają na imię
Fot. Victoria sP2 sianóW
Wiktoria.

dogodnych sytuacji. Mecz zakończył się w 52. minucie przy stanie

Zawodniczki
ze Szczecina najlepsze
w szczypiorniaka
Wojewódzki Turniej
Miast Ligi Piłki Ręcznej
Dziewcząt w Sianowie.

To pierwsza taka impreza, skierowana do piłkarek ręcznych. Było
sporo emocji.
W turnieju wzięło udział 12
drużyn, co daje liczbę ponad 170
zawodniczek. Gospodarzem turnieju był UKS Morski Sianów, a w pomoc przy organizacji zmagań zaangażowani byli rodzice piłkarek.
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Wśród gimnazjalistek najlepsza
okazała się drużyna KS CKS SMS
I Szczecin, drugie miejsce zajęły
gospodynie – UKS Morski Sianów,
zaś ostatnie miejsce na podium
przypadło drużynie UKS Rega
Bierzwnica.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężył zespół ze Szkoły
Podstawowej nr 23 ze Szczecina,
drugie miejsce przypadło SP Rega
Bierzwnica, zaś trzecie SP Dobrzany.

12:0 z powodu kontuzji kilku zawodniczek Mustanga.

Wśród
sianowianek
na
wyróżnienie zasłużyła Dagmara

Skład
W drużynie sianowskiej wystąpiły:
Oktawia Kaszewska, Dagmara Petrus, Wiktoria Robakowska, Wiktoria Kaszyńska,
Karolina Kawałek (30 Oliwia
Żywanowska), Weronika
Placek, Paulina Szewczyk
(41 Wiktoria Studzińska),
Klaudia Saganowska,
Wiktoria Ostróżka, Karolina
Wieczorek, Malwina Grzelak.

Petrus, która w 17 minucie otworzyła wynik spotkania i strzeliła
pierwszy raz w życiu trzy bramki.
Nie zawiodła też Malwina Grzelak ,
która do swojego i tak bogatego
dorobku dorzuciła 6 bramek.

39. Indywidualne Mistrzostwa zaproszenie
Turniej tenisa
Polski Seniorów
stołowego
Od 15 do 17 czerwca w hali sportowej przy SP nr 2 w Sianowie
(ul. Dworcowa 26A) odbędą się Indywidualne Mistrzostwa
Polski Seniorów w Badmintonie.
Organizatorami turnieju jest
Stowarzyszenie Victoria Sianów
(Marcin Grzywacz) i YONEX
Polska. Zawodnicy podzieleni
Ana 10 grup wiekowych (od 25+
do 80+) rywalizować będą na 7
boiskach.
Celem zawodów jest – jak
mówią organizatorzy – popularyzacja badmintona, integracja środowiska
seniorów,
wyłonienie
mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych, propagowanie

aktywnego wypoczynku, promocja
Gminy Sianów.
Termin zgłoszeń do gier upływa 6 czerwca (środa), o godz. 22:00.
Współorganizatorami imprezy
są: Urząd Gminy i Miasta Sianów,
Powiat Koszaliński, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Osobą odpowiedzialna za organizację turnieju jest Marcin Grzywacz (tel. 509 964 755, e-mail:
zpmgrzywacz@interia.pl

9 czerwca w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie
(ul. Dworcowa 26A) odbędzie się
okolicznościowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego
Piotra Dudy z okazji XXXVIII-lecia
NSZZ „Solidarność”. Początek rywalizacji o godzinie 10. Zapraszamy!

Pożegnanie

Odszedł Grzegorz Grygiel, Radny Rady Miejskiej w Sianowie, działacz sportowy i społecznik
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż
24 kwietnia odszedł od nas wieloletni prezes i działacz

klubu Sportowego Victoria oraz radny rady Miejskiej
Grzegorz Grygiel.

Wyrazy współczucia dla całej rodziny składają środowiska sportowe oraz samorządowe.

informator
TELEFONY aLaRMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347 51 40.
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371.
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676.
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85 335.
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44 01,
94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880.
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24.
Pogotowie Energetyczne – 991, 94 348 37 71.
Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112.

Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej – 94 348 44 44.
WaŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie
– 94 34 29 102.
Posterunek Policji w Sianowie
– 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie

– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27,
76-004: Sianów – 94 317 15 87, 664 432 449
(komendant), 664 432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor),
94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do bazy
Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód drogowy
w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122 (dyżury
od 5.00 do 22.00).

Drogi gminne:
miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do
Skibna – 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267 556
lub 500 267 555 (akcja zima),
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
Oświetlenie na terenie gminy
– 94 346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat),
94 3186 818 (Biuro Obsługi Interesantów).
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