JeSt dotacJa

na projekty dla seniorów
Zastępca burmistrza gminy i miasta Sianów Marcin Posmyk podpisał umowy na realizację
programu „Senior+”. Gmina otrzyma środki na utrzymanie już istniejącego dziennego domu
Senior+, jak również na utworzenie Klubu Seniora w Sianowie.
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20 kwietnia
Dziecięcy Wiosenny
Festiwal Kultury
Ekologicznej

1 maja
Piknik Sportowy
im. Ryszarda
Targaszewskiego

2 maja
Piknik z Flagą
w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

mowy z samorządami, które
otrzymały
dofinansowanie
w ramach programu „Senior+”,
podpisano w Ministerstwie Rodziny.
– Rodzina wielopokoleniowa to polska
specjalność. Model tej rodziny, mimo że
zmieniają się warunki, jest trwały. Najważniejszym wyzwaniem obecnie jest sytuacja
demograficzna – powiedziała wicepremier
Beata Szydło, szefowa Komitetu Społecznego
Rady Ministrów.
Minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbieta Rafalska podkreśliła,
że w tym roku powstanie 214 nowych
placówek dla osób starszych, a 224 już
istniejących otrzyma dofinansowanie.
– Placówki, które powstaną w ramach tegorocznej edycji programu „Senior+”, zapewnią osobom starszym 5 tys. 387 nowych
miejsc pobytu – zaznaczyła minister Rafalska.
Na co otrzyma dotację sianowski samorząd? Pierwszy projekt stanowi kontynuację
działań podjętych przez samorząd w 2017 r.
i polega na zapewnieniu funkcjonowania
ośrodka wsparcia dla 30 nieaktywnych zawodowo osób powyżej 60 roku życia w ramach
działającego już Dziennego Domu Senior+.
Głównym celem placówki jest udzielanie
seniorom pomocy w czynnościach dnia
codziennego, stworzenie im warunków
zapewniających poprawę jakości życia oraz
zmniejszenie zapotrzebowania na korzystanie z form pomocy społecznej. Dom Senior+
jest miejscem integracji, aktywizacji, świadczenia usług prozdrowotnych, a także animacyjno-kulturalno-edukacyjnych. Na funkcjonowanie placówki pozyskano kwotę 108
tysięcy złotych, z czego sfinansowane zostaną m.in. usługi opiekuńcze dla seniorów,
wyżywienie czy materiały na warsztaty.
Dzienny Dom Senior+ mieści się na parterze
zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie.

Umowy z samorządami, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Senior+”, podpisano w Ministerstwie Rodziny.
Fot. archiWum

258 000
złotych

otrzymała gmina Sianów
na realizację dwóch projektów
Gmina pozyskała również środki na
adaptację i wyposażenie istniejącej infrastruktury pierwszego piętra budynku,
gdzie docelowo powstanie Klub „Senior+”.
Z dotacji w wysokości 150 tys. zł sfinansowane zostaną prace remontowo-budowlane
oraz niezbędne wyposażenie w postaci
mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyj-

nego, AGD/RTV, co zagwarantuje w przyszłości m.in. świadczenie jeszcze bogatszej
oferty usług socjalnych, zajęć z aktywności
ruchowej i gimnastyki leczniczej, kulturalno-oświatowo-edukacyjnych dla 15 osób
powyżej 60. roku życia.
Na 2018 r. zaplanowano 80 mln zł na
program „Senior+”. Z placówek mogą
korzystać osoby powyżej 60. roku życia,
które są nieaktywne zawodowo. Seniorzy
mogą spędzać czas w ośrodkach od poniedziałku do piątku – przez kilka godzin
dziennie. Tam mogą korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, gotowania,
ćwiczeń i relaksu. Mają też możliwość
zjedzenia ciepłego posiłku.

Święto pionierów sianowskiej ziemi
3 marca już po raz czternasty spotkali się
najstarsi mieszkańcy gminy Sianów
oraz ci wszyscy, którzy przechowują
w pamięci lokalną tradycję oraz historię
ziem odzyskanych.
Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej
ustanowiono uchwałą Rady Miejskiej
w Sianowie w roku 2004 roku z inicjatywy
Towarzystwa Ziemi Sianowskiej i gminy
Sianów. Podczas tegorocznego spotkania
o trwającym wiele lat procesie osiedlania się
mówił Andrzej Jankowiak, były burmistrz,
a obecnie wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej. W kawiarnianym
klimacie można było wysłuchać ciekawego
wykładu Joanny Chojeckiej, dyrektora
Archiwum Państwowego w Koszalinie. Jej
wystąpienie nosiło tytuł „O Sianowie i jego
mieszkańcach od dziejów najdawniejszych
do współczesności”.
Nie zabrakło także artystycznego
akcentu w wykonaniu młodych mieszkańców gminy. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowali spektakl pod nazwą
„Legenda o Sianowie”. Zapoznał on uczestników spotkania najdawniejszą historią
sianowskich ziem. Całość uświetnił występ
Anny Żebrowskiej i Marty Sokołowskiej
w koncercie pod nazwą „Przebojowe Dekady”.

Uczniowie klasy IV c przygotowali historyczne widowisko pod kierownictwem Ewy Wolskiej.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Dostępne kroniki przeniosły mieszkańców w lata dzieciństwa, młodości i wspomnień. Również lokalny mieszkaniec Adam
Materka przyniósł swoje pamiątkowe kroni-

ki o Sianowie. To była niezapomniana i pełna
wrażeń podróż w czasie!
Więcej zdjęć na str. 5
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wydarzenia
z ratusza

Integracja
i współpraca
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Więcej zajęć dla seniorów!
Wyjścia do filharmonii, wycieczki, warsztaty i wiele więcej – po raz kolejny udało się pozyskać środki
na działania skierowane do seniorów. Realizować je będą Sianowska Akademia Seniora i Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie.

P

J

ak wiele osób widzi pojawiają się
w naszej gminie i nowe pomysły,
i nowe obiekty mające służyć
mieszkańcom. Czasem są to konkretne
grupy, czasem ogół mieszkańców. Moim
zdaniem ostatnią ciekawą inicjatywą
jest współpraca pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy i Domem
Senior +. Gdybyśmy spojrzeli na te dwie
grupy społeczne – osoby niepełnosprawne i osoby starsze, to łatwo byłoby
stwierdzić, że każda z tych grup ma inne
potrzeby, wymaga innego wsparcia,
opieki.
Okazuje się jednak, że dzięki pomysłom
pracowników, dzięki pewnym inicjatywom razem można zrealizować wiele
ciekawych pomysłów. Może to być coś
artystycznego, coś zabawnego, coś
z zajęć rekreacyjnych. Można też wspólnie spędzić czas przy śniadaniu wielkanocnym. Myślę, że warto pokazywać
i wspierać takie inicjatywy, w których
zresztą olbrzymią rolę odgrywają
aktywni członkowie Sianowskiej Akademii Seniora.
Innym pomysłem jest też powrót do
jednego klubu piłkarskiego i połączenie
Victorii i Sianowskiej Akademii Sportu.
Jak pokazały ostatnie lata, fajnie rozwijała się praca z młodymi piłkarzami
w SAS-ie, jednak kulała współpraca
i przejście w wiek juniorski czy seniorski w Victorii. Teraz, gdy są osoby, które
podjęły się połączenia i działań w klubie,
mam nadzieję, że wszyscy związani
z obchodzącym w tym roku jubileuszem
70-lecia powstania klubem będą z tej
inicjatywy zadowoleni.
To tylko dwa przykłady z wielu, które
w naszym samorządzie, dzięki działaniom ludzi, mogą poprawiać usługi
publiczne, ale też oferować dodatkowe
atrakcje, które nie wszędzie możemy
spotkać. Ważne jest to, że aktywni są
i pracownicy związani z samorządem
i osoby spoza administracji, ale chętne
do działania, aktywne. Tym wyróżnia się
Sianów, to wartość, którą w ostatnich
latach niełatwo dostrzec w naszym
społeczeństwie.

Nasza Gmina
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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rojekt
Sianowskiej
Akademii Seniora nosi
nazwę „Akademia Seniora 60+”. Będzie to kontynuacją
działania instytucji zapewniającej
osobom starszym wszechstronne
wsparcie, wpływające na poprawę
jakości i poziomu ich życia. Projekt
zakłada organizację zajęć obejmujących profile tematyczne: kurs języka obcego, kurs obsługi komputera,
obsługi urządzeń mobilnych,
warsztaty plastyczne, rękodzieła,
ziołolecznictwa, zajęcia rekreacyjno
– zdrowotne, teatralne, jogę oraz gry
planszowe i zajęcia basenowe.
Ponadto zaplanowano trzy wykłady tematyczne i osiem spotkań integracyjnych – wyjścia do teatru, kina,
spotkania przy ognisku, wycieczki
integracyjne. Nie zabraknie też działań edukacyjnych w zakresie

„Akademia Seniora
60+” w liczbach
Do końca roku zorganizowanych zostanie 1320 godz.
zajęć edukacyjnych, 3 wykłady, 4 spotkania w ramach
„Bezpieczny Senior”, 8 spotkań integracyjnych, w tym
3 wycieczki. Projekt skierowany jest do 100 osób. Dofinansowanie 184 tys. 050 zł

Na zajęciach można nie tylko nauczyć się wielu przydatnych rzeczy, ale też – a może
przede wszystkim – świetnie się bawić!
Fot. Waldemar KosoWsKi
bezpieczeństwa (spotkania z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumenta,
Strażą Pożarną, prawnikiem).
Wszystko dziać się będzie na
terenie gminy Sianów we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta
w Sianowie wraz z podległymi
jednostkami (Centrum Kultury,

Gimnazjum Gminne, Inkubator
Organizacji Pozarządowych, Dzienny Dom Seniora Senior+). Planowane zajęcia prowadzone będą
w nieodpłatnie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Projekt Stowarzyszenia Inicja-

tyw Społecznych w Kędzierzynie
– „Aktywny Senior 60+” – również
ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych. W planie
jest również kurs obsługi komputera, kurs obsługi urządzeń mobilnych
(telefon, tablet), są zajęcia basenowe, warsztaty kulinarne, joga, gry
planszowe oraz spotkania w ramach
klubu filmowego. Ponadto zaplanowano uruchomienie poradni dla
seniora, organizację cyklu spotkań
wykładowych w ramach warsztatów „Aktywna profilaktyka zdrowotna”, a także spotkania integracyjne (wyjścia do kina, teatru,
filharmonii – łącznie pięć zaproszeń)
oraz akcję społeczną „Bezpieczny
senior 60+”, która zawierać będzie
działania edukacyjne mające na celu
zwiększenie bezpieczeństwa osób
starszych.

„Aktywny Senior 60+”
w liczbach
Do końca roku zorganizowanych zostanie 640 godz.
zajęć, 20 wykładów „Aktywna profilaktyka zdrowotna”, 4 spotkania „Bezpieczny Senior”, 8 spotkań
integracyjnych. Projekt skierowany jest do 45 osób. Dofinansowanie 145 tys. 700 zł

Transport

Linią 33 do i ze
Skwierzynki
Od 1 marca pasażerowie mogą
korzystać z nowej linii autobusowej
o numerze 33, która dowozi mieszkańców Skwierzynki na pętlę autobusową, usytuowaną przy ulicy
Władysława IV i z powrotem.
Każdy z kursów linii nr 33 skoordynowany jest z wybranymi kursami linii odjeżdżających z pętli przy

ul. Władysława IV. Swe kursy linia
33 realizuje w dni powszednie,
w szczytach przewozowych porannym i popołudniowym. Łącznie
obsługuje siedem przystanków
– trzy na terenie Skwierzynki oraz
cztery na terenie Koszalina.
Na linii nr 33 obowiązuje
miejska taryfa opłat.

Autobus nie będzie kursować w weekendy.

FOT. WALDEMAR KOSOWSKI

w skrócie
Konkursy Cittaslow
26 maja
w Lidzbarku
odbędzie się
Festiwal Miast
Cittaslow.
Będzie to czas
upowszechniania idei ruchu
„slow life” oraz
promocji Sianowa w strukturze pozostałych 27 miast i miasteczek spod
znaku pomarańczowego ślimaka.
Z inicjatywy gospodarza – gminy
Lidzbark, zrodził się pomysł na dwa
tegoroczne konkursy dla miast Cittaslow. Pierwszy to konkurs na amatorski filmik „Cittaslow – nakręćmy się”,
drugi to konkurs literacki „Dobra
fraszka”. Wyniki obydwu konkursów
stanowić będą części składowe
Turnieju Miast Cittaslow. Przesłane

przez mieszkańców gminy i miasta
Sianów prace konkursowe zostaną
poddane wewnętrznej ocenie. Zatem,
jeśli masz niebanalne pomysły, duszę
filmowca bądź literata i kochasz
spokojne życie, weź udział w konkursie na amatorski filmik „Cittaslow
– nakręćmy się” oraz w konkursie
literackim „Dobra fraszka”. Prace
konkursowe prosimy składać
w kopercie w sekretariacie Urzędu
Gminy i Miasta Sianów, w Referacie
Rozwoju pok. 7 lub przesłać pocztą
na adres: Urzędu Gminy i Miasta
Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004
Sianów z dopiskiem „Dobra fraszka”
bądź „Cittaslow – nakręćmy się”.
Termin nadsyłania prac to 17 kwietnia godz. 15. Szczegółowych informacji udziela Agata Szewczyk
– tel. 94 346 95 13.
Regulaminy konkursów dostępne są
na www.sianow.pl.

Sianów kontra Świat
Rozpoczynamy III edycję konkursu
„Sianów kontra Świat”. Zasady są
proste – przyjdź po promocyjną torbę
(Urząd Gminy i Miasta Sianów, Referat Rozwoju, pokój nr 13), zrób z nią
wakacyjne zdjęcie i pochwal się nim.
Dorobek dwóch edycji konkursu to
dwa fantastyczne albumy ze zdjęciami. Może Twoje znajdzie się w trzecim?

Poznaj cyfrowy świat
Burmistrz gminy i miasta Sianów
zaprasza na spotkania informacyjno-rekrutacyjne dotyczące projektu
„E-Obywatel Nowe Umiejętności

Cyfrowe”: 11 kwietnia w godz. 10-11
oraz 12-13. Miejsce: Kino Zorza w Sianowie, Plac pod Lipami 2. W ramach
projektu zaplanowane są szkolenia dla
mieszkańców gminy w zakresie takich
umiejętności cyfrowych, jak m.in.
obsługa komputera i Internetu,
E-usługi publiczne, zarządzanie
finansami, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych, zakupy online, korzystanie z systemu opieki zdrowotnej.
Zapraszamy osoby dorosłe, w szczególności osoby powyżej 65. roku życia
i osoby z niepełnosprawnością.
W celu wypełnienia arkusza rekrutacyjnego prosimy zabrać ze sobą
dowód osobisty. Więcej o projekcie na
www.eobywatel.kig.pl, telefon: +48
533 410 155, mail: eobywatel@kig.pl
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bliżej ludzi
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sobotę, 24 marca,
w Sianowskim Inkubatorze Organizacji
Pozarządowych (ul. Armii Polskiej
23) można było dołączyć do bazy
dawców szpiku DKMS i sprawdzić,
czy nasz bliźniak genetyczny nie
potrzebuje naszej pomocy. A lek
nosimy w sobie!
W bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 1,2 mln
dawców, jednak nie udało się znaleźć w tym gronie bliźniąt genetycznych mieszkanek naszego regionu
– pań Izy i Basi. Stąd wielka akcja.
Co ważne, możliwe, że dzięki niej
uda się też pomóc innym chorym,
którzy czekają na ratujący życie
przeszczep.
Po raz kolejny sianowianie
pokazali, że nie są obojętni na los
osób cierpiących, potrzebujących,
dotkniętych chorobą. Jednocześnie
dziękujemy wolontariuszom za
pracę w tak szczytnym celu.
Jeśli nie udało ci się zarejestrować w Fundacji DKMS, a chcesz
dołączyć do grona potencjalnych
dawców, pakiet rejestracyjny
możesz zamówić na www.dkms.pl.
Zarejestrować może się każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55
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Pomogliśmy, bo... mogliśmy!
Gmina Sianów we współpracy z Sianowską Akademią Seniora włączyła się powiatową akcję rejestracji
potencjalnych dawców szpiku „Pomóż Basi, Izie i Innym". Ty też możesz pomóc!
rokiem
życia,
ważący minimum
50 kg (bez dużej
nadwagi). Zajmuje
to tylko chwilę,
polega na przeprowadzeniu wstępnego
wywiadu
medycznego, wypełnieniu formularza
z danymi osobowymi oraz pobraniu
wymazu z błony
śluzowej z wewnętrznej strony
policzka.
Na
podstawie pobranej
próbki
zostaną
określone cechy zgodności antygenowej, a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z kodem
genetycznym chorego, wtedy
dochodzi do przeszczepienia.

w obiektywie

Wiadomość od Izy:
Nazywam się Izabela Duda-Ruszel.
Mam 45 lat, mieszkam w Konikowie pod
Koszalinem. Mam wspaniałego męża

Tomka, cudowną córkę
Dominikę, fajnego psa
Cześka i dwa koty.
Z Koszalinem jesteśmy
związani całe nasze
życie. Tu urodziła się
nasza córka, tu pracujemy i tu mieszkają
nasi przyjaciele.
W styczniu tego
roku usłyszałam, że
mam nowotwór krwi
– ostrą białaczkę limfoblastyczną. Obecnie
przyjmuję chemioterapię, konieczny jest przeszczep, abym mogła
żyć.
Kiedy byłam zdrowa dużo spacerowałam z córką, jeździłam na rowerze,
czytałam książki, słuchałam muzyki,
którą uwielbiam.
Moje plany na przyszłość? Po prostu

wyzdrowieć, wyjść na spacer z rodziną
i psem... tylko tego pragnę.

Wiadomość od Basi:
Nazywam się Barbara SakAdamów. Mam 47 lat. Od ponad 20 lat
mieszkamy z mężem Bogusławem, córką
Zuzią i synem Filipem w Mielnie. Tu
wychowały się nasze dzieci, tu chodziły do
szkoły i tutaj pracowałam.
W styczniu tego roku lekarze postawili diagnozę – nowotwór krwi – ostra
białaczka szpikowa. Obecnie przyjmuję
chemioterapię, konieczny jest przeszczep,
abym mogła żyć.
Kiedy byłam zdrowa pochłaniała
mnie praca, dom i życie mojej rodziny.
Bardzo mi tego brakuje – siły, żeby znowu
być obok moich najbliższych.
Moim największym marzeniem jest
wrócić do zdrowia, cieszyć się życiem
i każdym dniem spędzonym z rodziną
oraz przyjaciółmi.

Inwestycje

Jubileuszowy medal od działkowców

Burmistrz gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki został uhonorowany
Medalem Jubileuszowym 120-lecia Polskiego Związku Działkowców
w Polsce 1897-2017. Wyróżnienie to przyznane zostało za wybitne
zasługi dla rozwoju społeczności ogródków działkowych w Sianowie.
Medal przekazali Marian Sykulski, dyrektor Okręgu Polskiego Związku
Działkowców w Koszalinie i Szczepan Kochański, prezes Zarządu RodzinFot. Waldemar KosoWsKi
nego Ogrodu Działkowego Słoneczny w Sianowie.

Nowe miejsca na relaks i integrację
W Dąbrowie dobiegła końca
budowa
wiaty
rekreacyjnej
z elementami małej architektury.
Inwestorem przedsięwzięcia jest
Gminna Organizacja Turystyczna
w Sianowie. Realizacją zajmowała
się firma Wygocki – Andrzej
Wygocki z Główczyc, wyłoniona
w postępowaniu przetargowym.
W ramach projektu powstało
również miejsce na ognisko, stojak
na rowery, tablica informacyjna.
Koszt realizacji inwestycji wynosi
102 tys. 213 zł.
Warto dodać, że w Suchej
Koszalińskiej powstaje podobna
wiata rekreacyjna.

Na zdjęciu widać jeszcze ostatni śnieg, ale wkrótce promienie wiosennego słońca
zachęcą mieszkańców do wypoczynku w tym miejscu.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Święto liderów lokalnych
społeczności
15 marca w Centrum Kultury
w Sianowie odbyło się uroczyste
spotkanie sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli
z okazji Dnia Sołtysa.
Burmistrz Maciej Berlicki wraz
z przewodniczącą Komisji Rolnej
złożyli sołtysom gorące podzięko-

PORADY DLA NGO!
Minimalna stawka
godzinowa w umowach
cywilno-prawnych
Umowy-zlecenia sprawiały organizacjom pozarządowym sporo problemów. Od 2017 roku przepisy skomplikowały się jeszcze bardziej, bowiem
1 stycznia wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Co to
oznacza w praktyce dla organizacji
pozarządowych (klubów sportowych,
stowarzyszeń, fundacji)? Nowelizacja
Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U z 2017 r. poz. 847)
przyniosła szereg bardzo istotnych

wania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz
lokalnej społeczności. Życzyli dużo
zdrowia, sił, pozytywnego nastroju, optymizmu i pogody ducha,
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji wspaniałych pomysłów w działalności
sołeckiej.

zmian. Przygotowaliśmy przegląd
najważniejszych z nich.
Do istniejącego porządku prawnego, ustawa wprowadziła gwarancję
minimalnej wysokości wynagrodzenia
dla niektórych umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o świadczenie usług) trwających powyżej
1 miesiąca. W 2017 roku stawka godzinowa wynosiła co najmniej 13,00 zł
brutto, a od stycznia 2018 r. – wynosi co
najmniej 13,70 zł brutto.
Przepisy o minimalnej stawce
godzinowej wymagają:
● odpowiedniego ujęcia stawki
w podpisywanych umowach, w taki
sposób, aby wysokość wynagrodzenia
za każdą godzinę wykonania zlecenia
lub świadczenia usług, nie była niższa

Sołtysi żyją i wywodzą się spośród mieszkańców danej wsi, doskonale więc znają lokalne sprawy. Spotkanie było okazją do rozmowy
o nich.
Fot. Waldemar KosoWsKi

niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.
● potwierdzania liczby godzin
wykonania zlecenia oraz określenia
sposobu dokumentacji wykonanych
czynności. Najprostszym sposobem
potwierdzania przepracowania miesięcznej liczby godzin wykonania zlecenia, jest podanie liczby godzin przez
zleceniobiorcę/wykonawcę na rachunku (w przypadku umowy zlecenia) lub
na fakturze (w przypadku osób samozatrudnionych).
● Określenie sposobu potwierdzania przepracowania miesięcznej
liczby godzin wykonania zlecenia należy wcześniej opisać w umowie.
Przy umowach zlecenie lub
umowach o świadczenie usług, Usta-

wodawca wprowadził obowiązek
wypłacania wynagrodzenia, co
najmniej raz w miesiącu.
UWAGA! Umowy o dzieło (art. 627
kodeksu cywilnego) nie zostały objęte
obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług,
podobnie jak umowy o pracę, są
umowami starannego działania.
W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
do wykonania określonego dzieła
o charakterze materialnym lub niematerialnym – niezależnie od czasu oraz
wysiłku, który w pracę nad nim zostanie włożony.
Umowa o dzieło nie jest odpowiednia do regulowania stosunków,

które są przedmiotem umów o pracę,
oraz zastępujących je w niektórych
przypadkach, umów zlecenia oraz
umów o świadczenie usług. Z tego
względu umowa o dzieło pozostaje
poza zakresem ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę. Warunki
oraz zasady dotyczące zawierania
umów o dzieło reguluje ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).
Oracowała A. Szewczyk, na podstawie serwisu www.ngo.pl
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17 marca w kinie Zorza
w Sianowie odbyła się
piąta jubileuszowa Gala
Taneczna.
Motywem przewodnim
wydarzenia
były
wspomnienia. Na scenie kina zaprezentowały się dzieci
i młodzież z Formacji Tanecznej DANZA oraz szalone
Zumbowiczki.
Kolejnymi
układami choreograficznymi
każda z grup tanecznych
przenosiła nas do wspomnień
przeróżnych
życiowych
przeżyć i doświadczeń.
Wspominaliśmy słoneczne
wakacje w radosnej sambie,
powróciliśmy do dzieciństwa

20

zumbowiczek
podzieliło się
swoją energią
z publicznością

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

Gorączka taneczneGo wieczoru

i pierwszej młodzieńczej miłości prosto z „Króla Lwa”.
Na scenie pojawiły się również senne koszmary pokazane w modern jazzie oraz
rozkwitły
najpiękniejsze
kwiaty „Lilie” – w rolę
kwiatów wcieliły się najmłodsze dzieci z grupy tanecznej DANZA. Niesamowitych wrażeń dostarczyli nam
Joanna Tarnowska oraz
Dawid Tokarczyk w pięknych
choreografiach.
Byliśmy
świadkami namiętnej rumby,

historii o ludziach, którzy potrafią kochać i ranić się wzajemnie oraz przepięknej opowieści o księżniczce i księciu,
którzy odnaleźli siebie i tańcząc, płynęli w walcu niczym
w chmurach. Całość gali uzupełniali wokalnie Monika Kowalczyk oraz Piotr Krzak. Publiczność kolejne utwory
wykonywała razem z nimi.
Wspomnieniowa Gala Taneczna przepiękną scenografią i oprawą muzyczną, ale
przede wszystkim dopraco-

30

dzieci
wystąpiło
na scenie kina

wanymi układami, dawką
energii i wzruszeń zapisała
się w pamięci widzów jako
wyjątkowe wspomnienie.

Święto Kobiet
w Zorzy i Domu
Seniora
Były kwiaty, mnóstwo ciepłych słów, a w prezencie
film i spektakl.
8 marca z okazji Dnia Kobiet Zarządy Osiedli 1,2 i 3
zaprosiły wszystkie mieszkanki gminy Sianów do kina
Zorza. Największą spośród
wielu atrakcji był seans filmu
„Plan B”. Był też słodki bufet
z kawą i herbatą. Każda z pań
otrzymała z okazji swego
święta kwiatek oraz usłyszała
serdeczne życzenia. Współorganizatorem wydarzenia było
Centrum Kultury oraz Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie.
Z kolei na dzień kobiet

w Dziennym Domu „Senior+”
w Sianowie zagościła grupa
teatralna Akademii Seniora
oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
„Szansa”. Wspaniali aktorzy
umilili czas cudownym występem, nawiązującym do
uroczystości, a seniorzy
i podopieczni „Szansy”
upiekli przepyszne ciasta,
które w mgnieniu oka znikały
z talerzy. Panie zostały obdarowane kwiatami – zarówno
żywymi, jak i zrobionymi własnoręcznie. Była lawina życzeń, radości i śmiechu. Był
też czas na rozmowy.
Fot. Waldemar KosoWsKi
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stoisko Wielkanocne
podopiecznych Domu
samopomocy „szansa”

19 marca przed ratuszem w Sianowie odbył się
jarmark Wielkanocny. W ofercie można było znaleźć
piękne ozdoby i dekoracje

wykonane przez podopiecznych Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie, nie zabrakło misternie zdobionych
pisanek i stroików z kwiatów.

21 marca swoje prace
zaprezentowali artyści
– seniorzy, podopieczni
dwóch grup plastycznych
Sianowskiej Akademii
Seniora.

Wernisaż WystaWy
malarstwa seniorów

Zespoły
artystyczne
tworzą Maria Bogusławska,
Stanisław Bogusławski, Jadwiga Cieślik, Zofia Darnielewicz,
Janina
Horbowa,
Jadwiga Kulesza, Danuta
Orłowska, Olga Szuplak, Janina Tytanicz, Maria Wietecha, Grażyna Wiśniewska,
Lucyna Żukowicz oraz Danuta
Dudek, Teresa Hajko, Maria
Janiszewska, Teresa Kaczorowska, Barbara Koperska,
Stanisława Krzysztoszek, Kazimiera Markowska, Leokadia
Mroczek, Elżbieta Wąsik, Danuta Wróbel, Teresa Kaczorowska.
Prace, które zostały zaprezentowane, to odpowiedź
na zadanie polegające na specyficznej, ubogiej kolorystycznie kompozycji z akcentem na intensywny fiolet.
Warte uwagi było bogactwo
symboli, jakie pojawiło się we
wszystkich pracach i ich

zróżnicowany charakter, co
potwierdza tylko fakt, że
każda z osób przetwarza widziany obraz poprzez własne
filtry postrzegania i doświadczania.
Wernisaż wystawy był
okazją do podpytania autorek
i autora o malarskie przesłanie. Obrazy, które można
było zobaczyć, to dzieła
pełne pasji i radości z malowania.
Wystawa to bardzo
ważny element arteterapii,
której nieodłączną częścią
jest konfrontacja widza z artystą i jego dziełem.
Wszystkim gościom dziękujemy za artystyczne konfrontacje i liczne przybycie,
malarzom zaś za stworzenie
okazji do twórczego spotkania ze sztuką w tle.
MiLEna SZCZEPańSKa-ZaKrZEWSKa
Fot. Waldemar KosoWsKi

Coroczne stoisko wpisuje się
w wielkanocny obyczaj i stanowi okazję wzbogacenia się
o atrakcyjne pamiątki.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Wspomnienia
i spotkanie pokoleń
3 marca obchodziliśmy „Święto Osadników Ziemi Sianowskiej”. To okazja do spotkania z najstarszymi sianowianami oraz
wszystkimi, którzy przechowują w pamięci lokalną tradycję
Fot. Waldemar KosoWsKi
oraz historię ziem odzyskanych.
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W prezencie dla dziadków
Dzieci zaprosiły seniorów na pokazy artystyczne i poczęstunek. Brawo za inicjatywę!

C

Występy najmłodszych były wzruszające, ale i pełne radości oraz humoru.
Fot. Milena SzCzepańSka-zakrzewSka

Marzec był dla Podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” bogaty
w wydarzenia i aktywności.
Podopieczni „Szansy” wzięli
udział w zajęciach edukacyjnych,
organizowanych przez Nadleśnictwo
Karnieszewice. – Pokazano nam, jak
przygotowywać jedzenie dla ptaków
z najróżniejszych ulubionych ptasich
produktów – relacjonują. – Odwiedziliśmy też zaprzyjaźniony Dom
Seniora w Sianowie, w którym
z okazji Dnia Kobiet przygotowano
dla nas zabawną inscenizację teatralną potwierdzającą, że życie bez
kobiet byłoby trudne i nudne.
Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy mieli okazję odwiedzić kręgielnię w Centrum Handlowym
„Kosmos” w Koszalinie, gdzie rozegrali wewnętrzny turniej gry

hoć na dworze mocno
trzymał mróz, 2 marca
w Szkole Podstawowej
w Suchej Koszalińskiej było bardzo
gorąca! Ciepło płynęło z serc
wszystkich uczniów. Od wielu lat
przygotowywali program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka dla swoich najbliższych.
Trzy lata temu dzieci wpadły na
pomysł, by na tę uroczystość zapra-

oglądali: burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki, jego
zastępca Marcin Posmyk, radny
Grzegorz Kowalczyk, a także
prezes stowarzyszenia Krzysztof
Kuzio i ks. proboszcz Henryk
Romanik.
Szczególne podziękowania
nalezą się grupie seniorów z Sianowa, którzy również zaprezentowali
swój program artystyczny.

W „Szansie” nuda nie ma żadnych... szans!
w kręgle. Zabawa była niesamowita
choć wymagała umiejętności koncentracji, siły i spostrzegawczości. – Jesteśmy Domem, w którym wszelkie
aktywności sportowe są zawsze chętnie wykonywane i gra w kręgle
również się do nich zalicza – mówią
uczestnicy imprezy. – Mieliśmy także
przyjemność odwiedzić naszych
przyjaciół ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Będzinie. Braliśmy
udział w warsztatach plastycznych,
na których tworzyliśmy świąteczne
ozdoby i kartki oraz wykonywaliśmy
prace z gliny. Było to dla nas nowe
doświadczenie bardzo pozytywne
i dające nam wiele satysfakcji i zadowolenia – opisują.
Przed podopiecznymi „Szansy” jeszcze jedno bardzo ważne

wydarzenie. W ŚDS będą składać
sobie życzenia i dzielić się jajkiem
z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Tym
razem to „szansowicze” gościć będą
seniorów z Domu Seniora w Sianowie, wspólnie z którymi zjedzą śniadanie wielkanocne.
Jak co roku uczestnicy i terapeuci ŚDS „Szansa” zorganizowali też
kiermasz świąteczny z pracami wykonanymi podczas zajęć terapeutycznych w ŚDS (relacja z tego wydarzenia
na str. 5). – I w tym roku nie zawiedli
nas mieszkańcy miasta, którzy chętnie
kupowali nasze wyroby – podkreśla
Dorota Garnicka. – Zawsze takie zainteresowanie pracą jest miłe i dostarczające satysfakcji oraz motywacji do
dalszego działania. Za wszystkie miłe
gesty i słowa dziękujemy.

Znają prZepisy, potrafią udZielić pomocy
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie i w Suchej Koszalińskiej na podium w Turnieju
Ruchu Drogowego.
Szkoła Podstawowa nr 18
w Koszalinie gościła rowerzystów
– uczestników szczebla powiatowego XLI Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego. Gminę Sianów reprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie (w kategorii szkół gimnazjalnych i szkół
podstawowych) i Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

szać wszystkich seniorów. W ten
sposób chcą umilić dzień starszym
mieszkańcom Suchej i okolic i sprawić, by poczuli się wyjątkowo.
Sala gimnastyczna zamieniła
się w teatr. Były popisy wszystkich
klas – śpiew, taniec i muzyka.
Wszystko to dla seniorów, którzy
bardzo licznie przybyli na uroczystość. Nie zabrakło też włodarzy
gminy. Występy artystyczne

Turniej weryfikował też umiejętności rowerzystów.

Apel o pomoc
Dla poszkodowanych w wyniku wybuchu
pieca CO i zniszczeń powstałych z powodu
rozszczelnienia instalacji wodnej, które miało
miejsce 2 marca w Sianowie.
Poszkodowani zostali objęci pomocą lokalnych służb samorządowych. Otrzymali wsparcie w postaci jednorazowych zasiłków celowych,
uzyskali pomoc w zleceniu ekspertyz niezbędnych do rozpoczęcia prac
związanych z odbudową. Niestety, jest to wciąż zbyt mało, aby odbudować zniszczone mieszkania.
Zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie pomocy poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane), jak i finansowej. Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy
Caritas Parafii Rzymskokatolickiej w Sianowie, który znajduje się
w Banku Spółdzielczym w Sławnie Oddział w Sianowie, nr konta:
54 9317 1012 0043 0647 2000 0010
Z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych z ul. Morskiej”
Kontakt do przedstawiciela poszkodowanych MGOPS Sianów
94 31 85 512
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Fot. sebastian wrońsKi

w skrócie
Rekrutacja do żłobka

Podopieczni „Szansy” czekają na drugą część warsztatów, by dokończyć gliniane prace
już wypalone w przystosowanym do tego piecu.
Fot. Katarzyna GawienowsKa
Wszyscy zmagali się z konkurencjami sprawnościowymi na torze rowerowym, rozwiązywaniem testów ze
znajomości przepisów ruchu drogowego oraz wiedzą teoretyczną
i praktyczną z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W kategorii szkół gimnazjalnych znakomicie zaprezentowali się
uczniowie z Dąbrowy, którzy drużynowo zajęli drugie miejsce, nieznacznie ustępując zespołowi z Bobolic
(53:53 przy takiej samej ilości punktów zadecydowały lepiej napisane
testy). Należy podkreślić, że zespół
z Dąbrowy przez ostatnie dwa lata
zwyciężał zmagania powiatowe
i reprezentował naszą gminę i powiat na zawodach wojewódzkich.

Zespół reprezentowali: Jakub
Apanel, Maciej Seweryn, Wiktor
Woźniak. W kategorii szkół
podstawowych II miejsce także
zajęli uczniowie z Dąbrowy
występując w składzie: Klaudia
Brzezińska, Karolina Rudzka,
Przemysław Popławski, Bartosz
Kubera.
III miejsce wywalczyli uczniowie z Suchej Koszalińskiej. Zespół
tworzyli: Oliwia Bieńkowska, Nikola Stefańska, Maksym Szłapa,
Oliwier Fornalik.
Wszystkie trzy zespoły stanęły
na podium co jest wielkim
wyróżnieniem dla występujących
drużyn. Opiekunem zespołów jest
Sebastian Wroński.

w obiektywie
Spotkanie z mundurowymi

szanowni rodzice informujemy, że do
6 kwietnia prowadzona jest rekrutacja
dzieci do grup żłobkowych na rok
szkolny 2018/2019. prosimy zainteresowanych rodziców o pobranie i złożenie w administracji żłobka „Karty
zgłoszenia dziecka” o przyjęcie do
Żłobka Gminnego „skrzat” w sianowie. szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty można pobrać
w administracji placówki oraz na stronie internetowej:
www.przedszkole.skrzat.sianow.pl/
(zakładka – oferta)

Teatr w kinie Zorza
6 kwietnia (piątek) o godz. 17 w kinie
Zorza w sianowie można będzie
zobaczyć spektakl wg prozy magdaleny samozwaniec „mariaż” w wykonaniu teatru „Zwierciadło” pod kierownictwem ewy czapik-Kowalewskiej,
który działa przy cK 105 w Koszalinie. Wstęp wolny.

Sianowscy seniorzy kontynuują cykl spotkań w ramach akcji „Bezpieczny senior”. W kinie Zorza mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielami policji, którzy ostrzegali przed sposobami wyłudzeń pieniędzy m.in. metodami „na wnuczka” czy na „urzędnika”. Spotkanie
było jednym z elementów programów finansowanych ze środków Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020. Jeszcze w tym roku sianowscy seniorzy spotkają się z przedstawicielami Straży Pożarnej, Rzecznikiem
Fot. UMiG sianów
Praw Konsumenta oraz prawnikiem.
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Przeczytaj i porozmawiaj
Są książki tak dobre, tak poruszające, tak ciekawe i tak zajmujące, że po ich
lekturze aż chce się z kimś porozmawiać. Masz tak czasami? Przyjdź na
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki!

o

spotkaniach opowiada
Marek Jackowski, którego najczęściej widzimy
za kamerą i podczas spotkań miłośników filmów. Jest też amatorem
dobrej książki.
* * *
W sianowskiej bibliotece spotykamy się w Dyskusyjnym Klubie
Książki w fantastycznym gronie
miłośników słowa pisanego. Kiedy
nasza opiekunka – moderatorka
pani Monika zaproponowała
książkę biograficzną o Wandzie
Rutkiewicz, napisaną przez Annę
Kamińską, nie byłem zbyt zadowolony. Zazwyczaj nie sięgam po
pozycje opisujące do znudzenia
fakty z życia. Uważam, że biografie
nie są łatwym gatunkiem. Wbrew
pozorom trudno jest pisać o ludziach zasłużonych, ważnych, o legendach za życia bez stawiania im

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywają się w Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej w Sianowie.
Fot. CK Sianów
pomnika w postaci książki właśnie.
Wielu autorów poległo, bo spod ich
piór wychodziły obrazy wyidealizowane, jednostronne, przerysowa-

Najmłodsi

Przygoda z książką
W marcu zaproszenie do sianowskiej biblioteki przyjęli najmłodsi czytelnicy. Przygotowano dla nich
cykl spotkań pro czytelniczych pt.
„Przygoda z książką”. Dzieci miały
okazję poznać przygody niesfornego
łosia Ernesta, który za wszelka cenę

7

chciał się znaleźć w książce oraz historię Myszki z książki Doroty Gellner
i Wesołego Ryjka. Wzięły też udział
w warsztatach plastycznych, na
których wykazywały się kreatywnością, tworząc i malując postacie bohaterów książkowych.

ne i przez to czasami przekłamane.
Nie ma przecież ludzi idealnych
i bez skazy. Jeszcze trudniej napisać
biografię człowieka legendy,
Sianowska biblioteka wraz
z filiami jak co roku włączyła się do
ogólnoeuropejskiej akcji Tydzień
z Internetem. Kampania koordynowana jest przez organizację pozarządową All Digital. Przyłącza się
do niej kilkadziesiąt krajów. Ich
mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach,
dzięki którym odkrywają potencjał
Internetu. Do tej pory w akcji
w całej Europie uczestniczyło już
900 tys. osób. W polskich edycjach
„Tygodnia z Internetem” wzięło
udział ponad 2000 bibliotek, szkół,
pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych czy innych
lokalnych instytucji, które zorganizowały spotkania dla blisko 75 tys.
ludzi!
A skoro zajrzeliśmy do wirtualnego świata, miło nam poinformować, że Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sia-

o którym napisano już kilka książek.
A o Wandzie Rutkiewicz, która jako
pierwsza Europejka zdobyła Mount
Everest i jako pierwsza kobieta
weszła na K2, książki pisano jeszcze
za jej życia. W tym wypadku przez
większą część książki czułem dziwny niesmak i przeszkadzało mi
budowanie archetypu feministki.
Mimo swoich uprzedzeń do
biografii, powiem, iż książka jest tak
dobrze napisana, że wciągnęła mnie
bez reszty. Zacząłem przeszukiwać
internet, doczytywać inne publikacje, oglądać fotografie z wypraw
górskich i przygotowywać się do
dyskusji. Po lekturze „Wandy”
szedłem na spotkanie DKK podminowany z zapiskami swoich
spostrzeżeń i bagażem wielu pytań.
W bibliotece przeżyłem szok – nie
tylko mnie podekscytowała opowieść. Na stole leżały przygotowane
przez panią Monikę książki o himalaizmie, fotografie, artykuły. Nasz
kolega Mikołaj przysłał filmy dokumentalne o Wandzie Rutkiewicz,
co pozwoliło zweryfikować obraz
naszej himalaistki wyłaniający się
z książki. Usłyszeliśmy jej głos,
zobaczyliśmy jej postać, zachowania, radość. Okazało się jednak,
że dopiero prawie dwugodzinna
dyskusja była prawdziwym dope-

łnieniem. Choć jednak poukładaliśmy rozsypane puzzle i ukazał nam
się „portret Wandy według nas”, to
i tak mam świadomość istnienia
pytań bez odpowiedzi. To właśnie
te pytania świadczą o wyjątkowości
bohaterki naszej książki i niech tak
zostanie.
Dziękuję członkom Dyskusyjnego Klubu Książki za emocje, a one
niech zachęcą czytelników do przeczytania tej książki. Obiecuję, już od
teraz, nie będę unikał biografii.
MareK JaCKowSKi

Historia klubów
Pierwsze dyskusyjne kluby
dla czytelników powstały Anglii na początku zeszłego stulecia. Działają nie tylko przy
bibliotekach, ale także przy
księgarniach i wydawnictwach, obecne są w radiu, telewizji i internecie. W ciągu
ostatnich kilku lat na terenie
Wielkiej Brytanii zaobserwowano znaczny wzrost popularności tych spotkań, a ich
rola w kreowaniu mody na
czytanie jest ogromna.

Potencjał Internetu

Koordynatorem polskiej edycji Tygodnia z internetem jest Fundacja rozwoju Społeczeństwa informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów. Fot. CK Sianów
nowie wzięła udział w projekcie pt.
„Kodowanie w bibliotece” i pozyskała dla biblioteki: trzy tablety, trzy
gry edukacyjne Scottie Go, trzy

roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami (matą piankową i kompletem fiszek do
ćwiczeń na macie).

Żonkile za dobroć serc
Zajęcia maja na celu propagowanie mody na czytanie wśród mieszkańców gminy
Sianów.
Fot. CK Sianów

obyczaje

„Pola Nadziei” to coroczna
kampania szerzenia idei hospicyjnej oraz zbierania pieniędzy na
rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej ciężko chorych oraz ich
rodzin. Symbolem nadziei są
żonkile, które przypominają nam
o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki

w trudnym okresie odchodzenia
z tego świata.
W niedzielę, 25 marca, na
ulicach Sianowa wolontariusze
kwestowali na rzecz Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie. Każdy, kto wrzucił
do puszki choćby symboliczny
grosz, otrzymał kwiat nadziei.

Fot. waldemar KoSowSKi

Powitanie wiosny
21 marca dzieci z SP nr 2
w Sianowie przyszły do
Urzędu Gminy i Miasta
Sianów pełne wiosennej
energii i, co najważniejsze,
przyniosły ze sobą własnoręcznie zrobioną marzannę, za co zostały obdarowane cukierkami. Dla
wszystkich którzy nie mogą
doczekać się ciepłych dni
mamy dobrą informacje
– wiosna na pewno przyjdzie! Tego jesteśmy pewni,
bowiem najmłodsi mieszkańcy gminy zrobili wszystko, żeby przegonić zimę.
Fot. milena SzCzepańSKa zaKrzewSKa

Historia i literatura

Życie
i twórczość
Zbigniewa
Herberta
22 marca sianowską bibliotekę
odwiedziła Cecylia Judek, przewodnicząca zarządu Okręgu
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
jednocześnie sekretarz naukowy
Książnicy Pomorskiej. Wizyta miała
związek z obchodzonym właśnie
Rokiem Zbigniewa Herberta. Cecy-

Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjum.
lia Judek wygłosiła wykład dotyczący życia i twórczości Zbigniewa
Herberta, okraszony prezentacją
multimedialną. Była to ciekawa
lekcja historii, okazja do poznania
twórczości Herberta, ale też wielu

Fot. CK Sianów

ciekawostek z życia prywatnego
poety. Anegdoty i humoreski,
a także sprawdzone ploteczki
o życiu towarzyskim twórcy „Pana
Cogito” były ciekawym dodatkiem
do tej lekcji.
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Mundurowi pod koszem
III Mistrzostwa Polski Policji w Koszykówce o Puchar Komendanta Głównego
Policji „Koszalin-Sianów 2018”.

K

omenda Wojewódzka
Policji w Szczecinie oraz
Zarząd
Wojewódzki
NSZZ Policjantów Województwa
Zachodniopomorskiego
przy
wsparciu marszałka województwa
zachodniopomorskiego, Komendy
Miejskiej Policji w Koszalinie
i burmistrza gminy i miasta w Sianowie, zorganizowały w dniach
9-10 marca trzecie już Mistrzostwa
Polski Policji w Koszykówce o Puchar Komendanta Głównego Policji
„Koszalin – Sianów 2018”.
Sportowe zmagania rozpoczęły
się w piątek, 9 marca. Drogą sportowej eliminacji, w myśl zasad fair
play, z gry odpadały kolejne drużyny. Mecz finałowy wyłonił zwycięzcę zawodów.
I miejsce wywalczyła drużyna
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach i to ona wróciła
z Mistrzostw z Pucharem Komendanta Głównego Policji.
II miejsce zajęła drużyna

W dniach 16-17 marca w hali
sportowej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sianowie odbyły się
XX Mistrzostwa Pracowników
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Szczecinku
w Tenisie Stołowym.
W grach singlowych mężczyzn
zwyciężył Andrzej Świerczek
– Nadleśnictwo Karnieszewice,
który pokonał w finale Sebastiana
Rosołowskiego – Nadleśnictwo
Manowo. Na trzecim miejscu uplasował się Karol Sztobnicki z Nadleśnictwa Sławno.
Wśród kobiet rywalizację
wygrała Aleksandra Dolak z Nadleśnictwa Szczecinek przed Moniką
Chrzanowską – Nadleśnictwo Sławno. Trzecie miejsce zajęła Jadwiga
Roganowska reprezentująca Nadleśnictwo Karnieszewice.

Swoje reprezentacje wystawiły nie tylko poszczególne komendy wojewódzkie Policji,
ale także komendy miejskie i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Fot. Waldemar KosoWsKi

Do walki o najlepsze miejsca i tytuły stanęło 14 drużyn z całej Polski.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie. Z kolei III miejsce
wywalczyli policjanci z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Zawodnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zajęli

dobre IV miejsce, a zawodnicy
z Komendy Miejskiej Policji
w Koszalinie miejsce V.
Podczas Mistrzostw jury wyłoniło także najlepszego zawodnika,
którym został policjant z KWP

w Katowicach. Najlepszym królem
strzelców okazał się funkcjonariusz
z KWP w Poznaniu.
Nagrody zwycięzcom wręczyli
I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp.
Jarosław Pasterski, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie kom. Marcin Pilarczyk, zastępca
burmistrza gminy i miasta Sianów
Marcin Posmyk oraz przewodni-

KomenDa miejSKa Policji
W KoSzalinie

Do sportowej rywalizacji stanęli leśniczy
W grach podwójnych zwyciężyła para Andrzej Świerczek, Zbigniew
Kuszlewicz – Nadleśnictwo Karnieszewice. W finale pokonali parę
Sylwester Kupczyk, Karol Sztobnicki
z Nadleśnictwa Sławno. Trzecie miejsce na podium przypadło parze Sebastian Rosołowski, Edward Nehring
– Nadleśnictwo Manowo.
W rywalizacji kadry najlepszym okazał się Nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno – Sylwester Kupczyk, przed Nadleśniczym Nadleśnictwa Karnieszewice – Tadeuszem Lewandowskim i Danielem
Lemke, Nadleśniczym Nadleśnictwa Bytów.
Najlepszą drużyną mistrzostw
okazali się reprezentanci Nadleśnictwa Karnieszewice, którzy

najlepsi zawodnicy wrócili z turnieju z pamiątkowymi dyplomami.
punktowali w składzie: Tadeusz
Lewandowski, Andrzej Świerczek,
Zbigniew Kuszlewicz, Marian
Buczek i Jadwiga Roganowska.
Druga drużyna przyjechała z Nad-

leśnictwa Sławno w składzie:
Sylwester Kupczyk, Karol Sztobnicki, Sławomir Fedoruk, Łuczkiewicz
Michał oraz Monika Chrzanowska.
Trzecią drużyną mistrzostw zostali

Kolejne sukcesy
młodych piłkarek
II i IV miejsce UKS „Morski”
Sianów w Wojewódzkim Turnieju
Miast Lekowo 2018.
W dniach 16-17 marca dwie
drużyny szczypiornistek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morski”
w Sianowie wzięły udział w Wojewódzkim Turnieju Miast Lekowo
2018. Juniorki Młodsze (2002-2003),
z powodu chorób zawodniczek,
zagrały w ośmioosobowym składzie. To osłabienie nie pozbawiło
ich woli walki – zajęły II miejsce.

czący ZW NSZZ Policjantów
Marian Boguszyński.
Patronat honorowy nad
Mistrzostwami objął Komendant
Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk. Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy woli
walki, a zwycięzcom końcowego
sukcesu.

Dzieci (2005-2007) zakończyły
turniej na IV miejscu. Był to ich
debiut w rywalizacji sportowej.
Mimo, że dziewczęta uczą się gry
w piłkę ręczną dopiero od czterech
miesięcy, walczyły jak lwice, zadziwiając obecnych w hali dorosłych.
Trenerem szczypiornistek jest
Mariusz Dobrzeniecki.
Przypomnijmy, że w styczniu
2018 r. Juniorki UKS „Morski”
Sianów wygrały międzynarodowy
turniej w Lubece (Niemcy).

Fot. Jerzy KlonoWsKi

reprezentanci Nadleśnictwa Miastko w składzie: Janusz Szreder,
Marcin Majewski, Adam Hejza,
Paweł Sztobnicki i Natalia Fucz.
jerzy KlonoWSKi

Kliknij, przyjdź!

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i trenerowi doskonałej pracy prowadzącej do
sukcesów sportowych.
Fot. UKs

Bieżące wydarzenia klubu
można śledzić na stronie
www.facebook.com/uksmorskisianow. Zawodniczki
proszą o wsparcie przez polubienie ich strony. Zapraszają
także dziewczęta, które trenowały lub chcą trenować
piłkę ręczną. Polub stronę
młodych szczypiornistek, napisz do nich wiadomość
i przyjdź na trening!

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 86, 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).

