Klub Rodziny z pomocą dla Szpitala WojeWódzKiego W KoSzalinie

Szyjemy, bo umiemy.
Pomagamy, bo możemy
akcja stała się dużym wyzwaniem dla naszego zespołu. nikt z nas nie szył
wcześniej takich fartuchów, a trzeba było wykonać to samodzielnie, w swoim
domu. ale, ku naszej radości, udało się. 150 fartuchów chirurgicznych trafiło
do koszalińskiego szpitala.

1kwietNia
Prima Aprilis

12-13kwietNia
Wielkanoc

8marca
Dzień Kobiet

22kwietNia
Międzynarodowy Dzień
Ziemi

N

ie jesteśmy krawcowymi,
a uszycie pierwszego
fartucha zajęło każdej z
nas pół dnia, a nawet dłużej, a w
perspektywie było 150 sztuk.
Wzajemna pomoc, podpowiedzi jak
szyć oraz życzliwość, ale przede
wszystkim wspólny cel, bardzo nas
zintegrowało. Szyłyśmy, jak dzieci
spały i po powrocie z pracy.
Podzieliłyśmy się na zespoły
robocze: krojczynie – Anna Wrońska i Katarzyna Siwek, kurier –
Karolina Sławińska, wsparcie
mentalne – Wioletta Kołaczek, no i
szwaczki: Balbina Machała, Joanna
Lorenc, Patrycja Kanadys, Katarzyna Janczyszyn, Anna Pałęga, Anna
Niszczota, Katarzyna Grudzień–
Kuśka i Anna Niszczota.
Wielką empatią, zaangażowaniem i solidarnością z akcją wykazała się dyrektor Centrum Kultury
Aleksandra Kowalczyk, która w
imieniu Klubu Rodziny nawiązała
kontakt ze szwalnią Szpitala Woje-

wódzkiego w Koszalinie i osobiście
odebrała bele materiału, nici, gumki
i instruktaż, ale też bez zawahania
udostępniła Centrum Kultury.
Nasze krojczynie na dużych
stołach w sali teatralnej CK rozwijały bele materiału i cięły według
wykrojów szpitalnych. Rozdzielały

bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, ale również mieszkańcom Sianowa i internautom, za wsparcie. Wasza aktywność na forach internetowych i komentarze, bardzo dodawała nam skrzydeł. dziękujemy również,
wszystkim osobom, które zgłaszały się do nas z chęcią przyłączenia się do akcji.
mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się wspólnie zrobić coś pożytecznego.

na zestawy dla każdej szwaczki, a
następnie Karolina Sławińska
podrzucała pod drzwi, każdej
mamie do zszycia. W tym samym
łańcuchu dostaw, tyle że, odwróconym oddawane były już gotowe
wyroby. Obywało się to, z zachowaniem największego bezpieczeństwa
i higieny, tak aby pomóc, ale też
dbać o własne zdrowie.
Wszystkie osoby zaangażowane w szycie fartuchów przestawiły
swoje codzienne życie i obowiązki,
aby w jak najkrótszym czasie przekazać uszyte fartuchy. Po kilku

dniach, Kasia Siwek zawiozła i przekazała gotowe produkty na portiernię szpitala. Fartuchy zanim trafią
do personelu medycznego, przechodzą kontrolę jakości i zostają poddane sterylizacji. Dopiero, wtedy
mogą służyć w leczeniu chorych.
Na tym nasze działania się nie
kończą, ponieważ chcemy w
najbliższym czasie wspomóc
maseczkami ochronnymi, naszych
przyjaciół z Hospicjum Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.
Katarzyna Grudzień-KuśKa
Foto: uczestnicy akcji
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mGOPS w czasie epidemii

Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem
coVid 19 (koronawirus) kierownik miejsko-gminnego ośrodka pomocy Społecznej
informuje:
1. Do 10 kwietnia zamknięte zostają placówki wsparcia dziennego:
dzienny dom Senior+, Klub Senior+
oraz środowiskowy dom Samopomocy „SzanSa”.
2. zawieszone zostają działania
projektowe (szkolenia, warsztaty, wyjazdy konsultacyjne, częściowo staże).

W

czasie, gdy na ulicach,
placach zabaw czy boiskach
jest pusto, wszyscy zadajemy
sobie podobne pytanie. Jak do tego
doszło? Jak w czasach nowoczesnych,
często wygody i dobrobytu świat
może przewrócić się tak do góry nogami?
Jak widać może. I jak widać,
pomimo wielu ograniczeń, pomimo
wielu zmian w życiu codziennym,
jesteśmy w stanie szybko dostosować
się do nich. Wiem, są i będą osoby
poszkodowane – mam nadzieję, że
w naszej gminie wyłącznie materialnie, a nie zdrowotnie czy, nie daj Bóg,
jeszcze poważniej. I wiem też, że takie
straty nadrobimy.
Póki co, a piszę to w środku szalejącego koronawirusa, dziękuję
wszystkim lokalnym służbom (strażakom ochotnikom, strażnikom miejskim – to oni reagują gdy pojawia się
problem, gdy ktoś nie dotrzymuje
zakazów), osobom z MGOPS-u
(to oni są na pierwszej linii codziennej
pracy, a ich podopieczni sami nie
dadzą sobie rady), osobom z GZK
za ich codzienny wysiłek w utrzymanie normalności i porządku, pracownikom oświaty – za ważny, choć
bardzo trudny i nietypowy sposób
nauczania, osobom z Centrum Kultury za okazywaną pomoc, urzędnikom
z ratusza za skuteczne funkcjonowanie w tej innej, trudnej rzeczywistości.
Jestem Wam wszystkim bardzo
wdzięczny. Wam mieszkańcy
również – za spokój, za cierpliwość,
za dostosowanie się do zmian.
Wszyscy robimy to dla bezpieczeństwa, dla zdrowia. Tak też na co
dzień pracują i są do dyspozycji
pracownicy służby zdrowia, ratownicy medyczni. Bez nich nasza rzeczywistość byłaby znacznie gorsza.
A tak? Jestem pewien, że za kilka
tygodni wszystko wróci do normy.
Tylko my będziemy inni… lepsi.

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

Jednocześnie
informuję, że:
1. W najbliższym czasie zostanie
uruchomiona pomoc skierowana do
niesamodzielnych mieszkańców Gminy,
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
GiM Sianów.
Osoby potrzebujące wsparcia
prosimy kontaktować się z pracownikiem MGOPS – Alicją Andrzejczyk pod
nr tel. (94) 3185512 wew. 48 lub mailowo:
a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl

2. Osoby chcące włączyć się
w pomoc – wolontariuszy, prosimy
o kontakt z pracownikiem MGOPS
– Renatą Grosiak pod nr tel. 795 296 887

lub mailowo: r.grosiak@mgops.
sianow.pl
3. Czwartkowe przyjmowania
interesantów przez Kierownika

MGOPS zamieniono na czwartkowy
dyżur telefoniczny pod numerem telefonu (94) 3185 512 w godzinach od 14:00
do 15:00.
4. Zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z pracownikami działów
MGOPS w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie w godzinach pracy, tj.
poniedziałek – środa 7:00-15:00, czwartek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 14:00.
Lista telefonów kontaktowych
oraz e-mail pracowników MGOPS
dostępna jest również na na stronie
www.mgops.sianow.pl. w zakładce
kontakt.
5. Pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej pracują
w niezmienionych godzinach i będą
reagować na bieżąco w każdej sytuacji,
która będzie tego wymagała.

zadzwoń po pomoc
Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MGOPS w
Sianowie wdraża działania pomocowe i osłonowe w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkałych, które nie
mają rodziny mogącej zaspokoić ich podstawowe potrzeby) w okresie zagrożenia rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2.
1. Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy np. zrobienie zakupów, realizacja
recepty – skontaktuj się z MGOPS;

Placówki pomocy dziennej
zamknięte
W

obec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem COVid 19
(koronawirus) kierownik MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje:
Od 26 marca do 10 kwietnia w
dalszym ciągu jest zawieszona działalność wszystkich placówek wsparcia
dziennego na terenie Gminy Sianów:

Dzienny Dom Senior PLUS, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”,
Placówka Wsparcia Dziennego w
Formie Pracy Podwórkowej, Sianowski
Klub Integracji Społecznej.
Decyzja w sprawie uruchomienia
działalności placówek wsparcia dziennego zostanie podana do publicznej
wiadomości niezwłocznie po ustaniu
okoliczności zagrażających zdrowiu i

życiu uczestników zajęć.
Pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej są dostępni
pod nr telefonu: 94 31 85 512 e-m:
mgops@sianow.pl
Na stronie www.mgops.sianow.pl
znajdą Państwo wszystkie informacje
dotyczące funkcjonowania jednostki w
okresie stanu epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2).

medyczne Teleporady
Komunikat nFz 17 marca dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń
na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem coVid-19.
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że
możliwe jest wystawienie zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne w
ramach teleporady.
Pacjent, po pozytywnej weryfikacji
zlecenia, otrzyma od wystawiającego
zlecenie informację o wygenerowanym
przez system e-ZWM numerze zlecenia
(telefonicznie, email, SMS).
W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie
wystawione w formie papierowej poza
systemem e-ZWM, wymagane jest
potwierdzenia zlecenia w OW NFZ.
Zlecenie można przekazać do dowolnie
wybranego OW NFZ z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych lub
innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Pacjent, osoba uprawniona
(lekarz/felczer/pielęgniarka/położna/fiz
joterapeuta), przychodnia lub realizator
zaopatrzenia w wyroby medyczne, po
pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia
otrzyma od OW NFZ informację o
wygenerowanym przez system e-ZWM
numerze zlecenia (np. telefonicznie lub
poprzez e-mail).
Realizacja zlecenia w sklepie
medycznym lub aptece odbywa się po
podaniu numeru zlecenia i numeru
PESEL pacjenta, a w przypadku osób
bez numeru PESEL daty urodzenia – bez
wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia
odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu
medycznego za pośrednictwem firmy
kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta
(potwierdzenia dostawy dokonuje

osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje
dokument potwierdzający dostawę).
Sklep medyczny, apteka musi
posiadać umowę z NFZ na realizację
zaopatrzenia w wyroby medyczne
wydawane na zlecenie oraz dostęp do
systemu e-ZWM.
Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń
na zaopatrzenie w wyroby medyczne
po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych
przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych
lub innych systemów łączności.
Podstawa prawna: rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020
r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 433, 441 i 461).

2. Potrzebujesz pomocy psychologa
– zadzwoń do MGOPS;
3. Opuściłeś szpital i wymagasz okresowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych
– zadzwoń do MGOPS;
4. Chcesz bezinteresownie pomagać
osobom potrzebującym – zadzwoń do MGOPS;

Kontakt: 94 31 85 512
e-mail: mgops@sianow.pl

ważne zmiany

Kierownik MGOPS w Sianowie
informuje rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej w formie dożywiania w ramach
programu „Posiłek w domu i w szkole”,
że w związku z przedłużającą się przerwą w realizacji obowiązku szkolnego
w placówce oświatowej od miesiąca
kwietnia zostaną zmienione decyzje
administracyjne. Oznacza to, że w
kwietniu rodzice/opiekunowie otrzymają pomoc finansową na zapewnienie
jednego gorącego posiłku każdemu
dziecku, na które realizowana była
decyzja zapewniająca posiłek w szkole
lub w internacie.
Zmiana decyzji odbędzie się „z
urzędu” i nie będzie wymagała zgody
rodzica/opiekuna. Pracownicy socjalni
MGOPS skontaktują się z Państwem w
tej sprawie telefonicznie.

Tele-wsparcie
Wobec ogólnopolskich działań
profilaktycznych dotyczących zagrożenia wirusem COVID-19 (koronawirus)
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że zaplanowane spotkania ze
specjalistami (prawnik, pedagog, mediator, psycholog) zostały odwołane.
W sytuacji wymagającej osobistego kontaktu proponujemy rozmowę
telefoniczną (po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem MGOPS – Katarzyną Mackiw, tel. 94 31 85 512 wew. 43).
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
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ważne

Wobec ogólnopolskich działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia zarażeniem wirusem coVid-19
(koronawirus) burmistrz gminy i miasta Sianów zwołał 11 marca o godz. 13:30 gminny zespół zarządzania
Kryzysowego, który podjął następujące decyzje:
1. Zamknięcie od 12 marca placówek edukacyjnych na terenie gminy
Sianów (szkoły, przedszkola i żłobek).
W dniach 12-13 marca br. w placówkach
prowadzone będą zajęcia opiekuńcze
(świetlice) dla wszystkich potrzebujących uczniów.
2. Zamknięcie od 12 marca wszystkich placówek kultury: Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, filii bibliotecznych, świetlic wiejskich, Kina i Galerii
Zorzy.
3. Zamknięcie od 12 marca placówek wsparcia dziennego Domu Seniora,
Klubu Seniora oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy.

Jednocześnie
informujemy że:
1. W najbliższym czasie zostanie
uruchomiona pomoc skierowana do
niesamodzielnych mieszkańców Gminy
Sianów, która dotrze do osób najbar-

dziej potrzebujących. Osoby potrzebujące wsparcia prosimy kontaktować się
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie.
2. Osoby chcące włączyć się w pomoc

wyżej wymienionym. Wolontariuszy
prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Sianowie
3. Czwartkowe przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w

Sianowie zamieniono na czwartkowy
dyżur telefoniczny Burmistrza Gminy i
Miasta Sianów pod numerem telefonu
94 318 52 81 w godzinach od 13:00 do
16:00.

4. Zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z instytucjami samorządowym w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
telefonicznie.
Lista telefonów kontaktowych
oraz e-mail pracowników urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie dostępna
jest na stronie www.sianow.pl.
5. Wszystkie instytucje samorządowe pracują w niezmiennych godzinach
i będą reagować na bieżąco w każdej
sytuacji, która będzie tego wymagała.
Jednocześnie zapewniamy że pracujemy
w normalnym trybie, bez zbędnych
przejawów paniki.
6. Wszelkie podjęte działania są
wyłącznie działaniami profilaktycznymi wobec czego prosimy Mieszkańców
o zachowanie spokoju.
7. Będziemy Państwa informować
o dalszych postanowieniach bez zbędnej zwłoki.

zakaz przebywania na placach zabaw,
boiskach i siłowniach zewnętrznych.

W związku z występującymi
zdarzeniami przebywania na placach
zabaw i boiskach mieszkańców Gminy
i Miasta Sianów od dnia dzisiejszego
wchodzi w życie zarządzenie nr

371/2020 w sprawie czasowego ograniczenia korzystania z gminnych boisk,
terenów sportowych, publicznych
placów zabaw oraz siłowni na wolnym
powietrzu.

odczyTy wodomierzy
Gminny Zakład Komunalny
w Sianowie informuje, że za marzec
bezpośrednie odczyty wodomierzy
u odbiorcy usług nie będą dokonywane
przez pracowników zakładu, nie dotyczy to wskazań wodomierzy ze zdalnym odczytem.
Prosimy o podawanie za marzec
2020 r. stanów wodomierzy telefonicznie pod nr tel. 943 185 348 lub telefonicznie do inkasentów, ewentualnie na
adres e-mail: odczyty.wodomierzy@
sianow.pl

W przypadku braku podania stanu
wodomierza do dnia 26 marca faktura
za pobraną wodę i/lub odprowadzane
ścieki będzie wystawiona na podstawie
średniego zużycia z ostatnich 3 miesięcy.
Zgłoszenie awarii na sieci wodnokanalizacyjnej prosimy kierować na
Całodobowe Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne pod nr tel. 94 318 53 35 lub
e-mail: pogotowie.wodno-kanalizacyjne@sianow.pl
Za utrudnienia i niedogodności
przepraszamy.

pszoK zamKnięTy
Odpady Komunalne odbierane są bez zmian. Natomiast w związku
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dzisiaj zakład PGK Koszalin zamyka
PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmujący
odpady od mieszkańców Gminy Sianów.

pisma wrzuć do sKrzynKi
W urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie uruchomiona została
skrzynka podawcza, do której można
wrzucać wnioski kierowane do urzędu (Burmistrza).
Skrzynka znajduje się wewnątrz
Urzędu, w przedsionku referatu podatkowego – wejście boczne od strony

uliczki łączącej ulice Armii Polskiej
z Tylną (dawny bank). Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
Skrzynka podawcza dostępna
będzie do odwołania w godzinach pracy
Urzędu i będzie opróżniana raz dziennie.
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działo się

Sportowe zabawy
z mamą i tatą
29 lutego, już po raz siódmy, odbyła się zorganizowana przez
sianowskie przedszkole Spartakiada Rodzinna. „Sportowe zmagania z mamą i tatą” mają na celu zintegrowanie kadry pedagogicznej z rodzicami i dziećmi.

Z

abawę rozpoczęła niespodzianka przygotowana przez rodziców, dzieci i wychowawców
grupy Motylki. Był to teatrzyk „Upiór w
operze”. Nowoczesna wersja połączonych kilku znanych bajek w jeden
utwór spowodowała, że na widowni
było pełno śmiechu.
Po przedstawieniu rozpoczęły się
sportowe zmagania. Przygotowane
konkurencje wymagały od uczestników
szybkości i zwinności. Na początku
trzeba było przemieścić się na deskorolce odpychając specjalnymi przepychaczami-odpychaczami. Było to nie
lada trudne zadanie, bo przepychacze
przylepiały się do podłogi. Radość

wszystkich była ogromna, a uśmiechy
nie znikały z żadnej twarzy. W jednej z
konkurencji, w specjalnych potrójnie
rodzinnych spodniach, należało pokonać pewien dystans. W innej uczestnicy
musieli zamienić się w strażaka, aby
ugasić pożar – należało rozwinąć wąż
strażacki, przykręcić prądownicę, a na
koniec ponownie zwinąć węża. Dzieci
rywalizowały z rodzicami, starały się
wykonywać zadania bezbłędnie i coraz
szybciej. Śmiechu przy tym było dużo,
bo oczywiście zdarzały się zabawne
pomyłki.
Między konkurencjami wszyscy
obecni brali udział w tanecznych zabawach integracyjnych takich jak „La-ba-

da”, „Gąsienica” czy „Chodzi lisek”. Dla
spragnionych przygotowane zostało
stoisko, na którym można było napić
się świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy. Natomiast dla zainteresowanych dołączeniem do społeczności
DKMS zostało zorganizowane miejsce
w którym można było dokonać rejestracji.
Jurorzy jednogłośnie postanowili,
że wszyscy uczestnicy zabawy zasłużyli
na pierwsze miejsce. Każde dziecko,
które wzięło udział w sportowych zabawach na pamiątkę otrzymało zwycięski
medal.
MOniKa tOManKieWiCz
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mieszkania coraz bliżej
Spółka pFR nieruchomości zaprezentowała wizualizacje osiedla siedmiu bloków, które powstanie przy
ul. Słowackiego w Sianowie w ramach programu
„mieszkanie plus”.

zestawienie wyników głosowania mieszkańców
gminy miasta Sianów
w i edycji 2020 budżetu obywatelskiego

L

okale zostaną przekazane najemcom w podstawowym standardzie
"pod klucz". Planowany termin
rozpoczęcia budowy to ostatni
kwartał 2020 roku.
Teren, na którym powstanie nowe osiedle, znajduje się we
wschodniej części Sianowa.
Niespełna dwuhektarowa działka, która została wskazana przez
samorząd jest otoczona przez
tereny zielone, tylko od zachodu
graniczy z wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Kameralne
osiedle będzie się składało z siedmiu trzypiętrowych budynków,
które pomieszczą 168 mieszkań
o średniej powierzchni 50 mkw.
Będą to lokale od jedno– do czteropokojowych, które zostaną
wykończone „pod klucz”. W
każdym z projektowanych
budynków znajdą się mieszkania przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Zgodnie z założeniami
architektów przy ul. Słowackiego mają powstać niewielkie,
proste budynki o zrównoważonej architekturze i stonowanej
kolorystyce.
Przestrzenie

między budynkami będą służyły
przyszłym najemcom jako strefa
relaksu i rekreacji. Zaprojektowano dwa place zabaw – jeden
dla najmłodszych mieszkańców,
drugi to teren przeznaczony do
sportu i rekreacji. Na osiedlu

NA OSIEDLU
POWSTANIE

168

mieszkań

przewidziano 168 miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż
ulic okalających osiedle. Miejsca
postojowe będą oddzielone od
budynków
zadrzewionym
pasem zieleni. Pełny zieleni
będzie także wewnętrzy dziedziniec, między innymi za sprawą
ogródków lokatorskich przynależnych do mieszkań znajdujących się na parterach budynków.
Wzdłuż chodników, przed blokami zaprojektowano ażurowe,
stalowe wiaty na rowery.
Osiedle zaprojektowano z
użyciem dwóch kolorów: bieli i
beżu. Budynki o białej elewacji
są uzupełnione beżowymi oknami oraz balkonami, natomiast
budynki beżowe mają białe
wypełnienia okienne oraz białe
balkony. Jak podkreślają architekci – charakter projektowanej
architektury, rytm balkonów
oraz geometryczny rysunek
elewacji wprowadzają uporządkowaną przestrzeń miejską.
Spółka PFR Nieruchomości,
realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na
terenie całego kraju i stanowią
alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które
rozpoczynają swoją karierę
zawodową, młodych rodzin, a
także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po
prostu nie są zainteresowani
kupnem mieszkania.
Spółka PFR Nieruchomości
współpracuje z samorządami,
spółkami Skarbu Państwa i
podmiotami prywatnymi.

Budżet OByWateLSKi rOzStrzyGnięty

M

ieszkańcy Sianowa
zdecydowali, na co
przeznaczą pieniądze z tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego!
W kategorii miejskiej
wygrał projekt „Wykonanie
oświetlenia oraz modernizacja
placu przy ul. dębowej

„WeMBLey”. Jego autorem jest
Janusz Machała, mieszkaniec
Sianowa. Projekt zebrał 167
głosów, a jego wartość to 58
429,00 zł.
W ramach projektu zmodernizowany zostanie istniejący
kompleks sportowy przy ul.
Dębowej w Sianowie (zwany

potocznie „Łemblej”). Modernizacja obiektu będzie obejmować:
– oświetlenie obiektu sportowego poprzez montaż 4 lamp
oświetleniowych typu LED,
naprawę uszkodzonej nawierzchni murawy i bieżni boiska,
montaż elementów siłowni
zewnętrznej tj. surfer (dla dzieci),
twister (dla dzieci), wyciąg górny
(dla dzieci), rower i jeździec (dla
dzieci), wioślarz wolnostojący,
wyciąg górny i krzesło do wyciskania, rower i jeździec, oraz budowę wiaty rekreacyjnej o wymiarach 7 m x 5 m dla mieszkańców
osiedla.

Wpłynie to na poprawę
atrakcyjności tego miejsca, a
także zapewni możliwość rozwijania pasji i talentów sportowych wszystkich mieszkańców
Sianowa.
W kategorii sołeckiej
wygrał projekt „Budowa
oświetlenia drogowego w
Skibienku”. Jego autorką jest
Iwona Kochanowska, mieszkanka Skibienka. Projekt otrzymał
203 głosy, a jego wartość to 50
000,00 zł.
Zadanie to będzie polegać
na dostawie i montażu 10 sztuk
ulicznych lamp oświetleniowych

w pasie drogi gminnej we wsi
Skibienko. Planowana lokalizacja lamp ulicznych to odcinek o
długości ok. 3000 metrów
wzdłuż drogi. Ta inwestycja
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi ich jakość
życia, komfort poruszania się po
drogach i przejściach dla

pieszych, a docelowo rozjaśni
wiejską przestrzeń publiczną na
długie lata.
zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za
udział w i edycji Budżetu
Obywatelskiego! Cieszymy się z
Waszego dużego zaangażowania i kreatywnych pomysłów.
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korzystajmy z aktywności obywatelskiej
„obywatelskie ngo – szansą rozwoju powiatu Koszalińskiego” – tak brzmi tytuł nowego projektu, który
już niebawem będzie realizowany na terenie naszego powiatu. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska, nasza rodzima organizacja, jako jedyna w powiecie i jako siódma w skali całego województwa,
pozyskała na jego realizację dofinansowanie z programu Fio 2020 w wys. 86 000,00 zł.

Będzie to projekt realizowany w
partnerstwie międzysektorowym, a
Gmina Sianów będzie jego formalnym
Partnerem, współodpowiedzialnym za
szereg zadań.
Planujemy działania integrujące i
edukacyjne, jak również wzmacniające
wizerunek i potencjał organizacji pozarządowych z terenu 8. gmin powiatu
koszalińskiego, w świadomości mieszkańców całego Powiatu.

–

–

Zaplanowaliśmy m.in.:
–

cykl doradczy oraz usługi księgowe, prawne i z fundrisingu (pozyskiwania środków na działalność),

–

działania animacyjne, zmierzające
m.in. do modelowych konsultacji
w obszarze dot. działalności NGOs,
a także utworzenia Powiatowej
Rady Pożytku Publicznego (tzn.
ciała opiniodawczego Starosty,
reprezentującego interesy i potrzeby wielu sfer działalności NGO z
terenu 8 gmin regionu),
utworzenie Powiatowego Centrum
NGOs (z siedzibą w Sianowie),
adaptując istniejące pomieszczenia
Sianowskiego Inkubatora NGOs
dla innych organizacji z terenu 8
gmin Powiatu,
szkolenia specjalistyczne, zapra-

–

szając do ich prowadzenia najlepszych ekspertów z Polski (takich,
którzy szkolą pracowników JST).
Będą to tematy m.in. z księgowości
i rozliczania dotacji, z kształtowania wizerunku NGOs i kontaktów
z mediami, z zastosowania nowych
wzorów ofert /umów/sprawozdań,
które już dziś wiemy, iż będą stosowane w samorządach w nowym
2021 roku, z pisania ofert i rozliczania ich przez rezultaty, z komunikacji i pracy zespołowej).
zorganizujemy po raz kolejny
Powiatowy Dzień Organizacji
Pozarządowych na blisko 100

ParKinG na OSiedLu

zmiana terminu
a terenie gminy Sianów realizowany będzie projekt pn.
„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
powietrza w Gminie Sianów poprzez
wymianę źródeł ciepła w budynkach/
lokalach mieszkalnych”. termin przyjęcia wniosków uległ zmianie.
Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe w wysokości 7500 zł początkowo zaplanowano na
kwiecień. Z uwagi na ograniczony
kontakt z jednostkami organizacyjnymi
Gminy Sianów, w związku z chorobą

zakaźną COVID-19, dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w późniejszym terminie.
O możliwości pobrania wzorów
dokumentów oraz o terminie rozpoczęcia rekrutacji będziemy Państwa informować na stronie www.sianow.pl, na
łamach miesięcznika „Nasza Gmina”
oraz na tablicach ogłoszeniowych na
terenie gminy.
W ramach projektu mieszkańcom
gminy udzielane będą dotacje na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie

węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie
do istniejącej sieci ciepłowniczej lub
zastąpienie zlikwidowanego źródła nową
jednostką wytwarzania energii cieplnej.
Informacje o projekcie można
uzyskać także wysyłając zapytanie na
adres mailowy adebowska@sianow.pl.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

POzBądź Się azBeStu
u

rząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości
uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji pokryć
dachowych zawierających azbest.
Pieniądze są przeznaczone dla
jednostek samorządu terytorialnego,
związków międzygminnych, osób
fizycznych, jednostek sektora finansów
publicznych, fundacji, kościołów i
związków wyznaniowych, wspólnot i

spółdzielni mieszkaniowych, Rodzinnych Ogrodów Działkowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Istnieje także możliwość
uzyskania dofinansowania również
przez przedsiębiorców (w tym rolników
prowadzących działalność gospodarczą), którzy w odróżnieniu od pozostałych podmiotów winni składać wnioski
do WFOŚiGW we własnym zakresie.
Planowany termin przeprowadze-

Mamy nadzieję, iż projekt stanie

się przyczynkiem do szerokiej, powiatowej współpracy wielu organizacji
pozarządowych i gmin, promocji inicjatyw społecznych w całym regionie oraz
ciekawej, pozarządowej oferty dla
mieszkańców naszego Powiatu!
Już niebawem będziemy się z wami
kontaktować i zapraszać do współpracy!

inwesTycje

dotacje na Wymianę piecóW

n

reprezentantów III sektora i
włodarzy z terenu 8 gmin. Zorganizujemy pozarządowe targi,
wystawy, degustacje i pokazy
różnorodnych i wyjątkowych działalności, które na co dzień społecznie prowadzicie.

nia objętych dofinansowaniem prac to
okres od czerwca do września 2020 r.
dodatkowe informacje można uzyskać
w urzędzie gminy i miasta w Sianowie
pod nr telefonu (94) 346 95 41,
pisząc na adres poczty elektronicznej:
mszolyga@sianow.pl lub osobiście
– oficyna, i piętro, pokój nr 3.

na przełomie marca i kwietnia ruszy budowę 44 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Słowackiego 13 w Sianowie.
Teren pod projektowane miejsca postojowe jest w części utwardzony wylanymi
płytami betonowymi oraz nieutwardzony (teren zielony, nawierzchnia gruntowa). Odwodnienie miejsc postojowych będzie odwodnieniem powierzchniowym,
poprzez spadki poprzeczne i podłużne w kierunku projektowanych wpustów
ulicznych, podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej biegnącej w
ulicy drogi wewnętrznej.
Inwestycja zostanie przeprowadzona wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Jutrzenka”. Koszt całości zadania szacuje się na około 300 000,00 zł, a termin
zakończenia inwestycji określono na 30 czerwca 2020 r.

POStanie ChOdniK
trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu pod drugi etap
budowy chodnika w Sianowie, pryz ul. Węgorzewskiej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej, a polegać będzie na
budowie chodnika o długości ok. 800 m, przebudowie i oczyszczeniu rowu przydrożnego, budowie i przebudowie zjazdów z drogi powiatowej, przepustów pod
zjazdami, budowę odwodnienia – ścieków korytkowych podchodnikowych.
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POmóc NiePełNOSPrawNym
gminny ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych w Sianowie informuje mieszkańców gminy
Sianów o możliwości składania wniosków do programu aktywny Samorząd 2020.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 94 71-40222/223 lub na stronach:
www.pcpr.powiat.koszalin.pl
www.pfron.org.pl

wnioski o wsparcie finansowe
ze środków PFRON składać elektronicznie za pośrednictwem Systemu
Obsługi Wsparcia (SOW)
https://sow.pfron.org.pl/

SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON),
– posiadać adres poczty elektronicznej,
– załączniki do wniosku należy
wypełnić i w formie skanu dołączyć do
wniosku w systemie SOW.
– posiadać kwalifikowany podpis
elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index
lub https://obywatel.gov.pl/czym-jestepuap
Jednocześnie informujemy, że swój
profil zaufany ePUAP możesz potwierdzić w sianowskim ratuszu w godzinach pracy urzędu – w Biurze Obsługi
Interesantów, pokój 1.

Aby złożyć wniosek
w systemie SOW należy posiadać:

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Program przewiduje
pomoc na dofinansowanie m.in.:
– w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– uzyskaniu prawa jazdy dla osób
z dysfunkcją ruchu oraz z dysfunkcją
słuchu,
– w zakupie sprzętu elektronicznego
– zakupu wózka inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym i utrzymania
jego sprawności technicznej,
– zakupu skutera inwalidzkiego o
napędzie elektrycznym,
– zakup protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania

uprawnione osoby
niepełnosprawne mogą
składać wnioski o pomoc
w powiatowym centrum
pomocy Rodzinie,
75-620 Koszalin,
ul. Racławicka 13
(pokój 222 lub 223)

techniczne oraz w wsparcie finansowe
w utrzymaniu sprawności technicznej
tej protezy,
– w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej.

NOWOŚĆ!!!
teraz możecie państwo złożyć
wniosek nie wychodząc z domu!
od 1 stycznia 2020 roku można

– dostęp do Internetu,
– zarejestrować się na Platformie

1 marca – 31 sierpnia 2020 roku

naSi SOłtySi
W BOBOLiCaCh
d

zień Sołtysa, obchodzony 11
marca, świętowano w powiecie koszalińskim 29 lutego 2020 r.
Gospodarzem tegorocznych obchodów
Powiatowego dnia Sołtysa były Bobolice.
Reprezentujące byłych i obecnych
sołtysów i przewodniczących zarządów
osiedli z ośmiu gmin powiatu koszalińskiego – Powiatowe Forum Sołtysów
z siedzibą w Koszalinie było organizatorem, a gospodarzem burmistrz Bobolic – Mieczysława Brzoza.
W gronie sianowskich uczestników imprezy w Bobolicach, znaleźli
się: wicestarosta koszaliński – Tomasz
Tesmer, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie – Janusz Machała i
radny Rady Powiatu w Koszalinie –
Ryszard Sobczyński oraz sołtysi
sołectw: Gorzebądz – Krystyna Sak,
Iwięcino – Grażyna Gabrysiak, Kłos –

Alina Rutkowska, która prowadziła
całą imprezę, Szczeglino – Gabriela
Klepuszewska, Kędzierzyn – Zbigniew
Jeleński, Kleszcze – Edward Sameryt,
Sucha Koszalińska – Marcin Jaruga i
Szczeglino Nowe – Henryk Grzybowski. Był też sekretarz Powiatowego
Forum Sołtysów – Ryszard Wątroba.
Mamy w powiecie koszalińskim
132 sołectwa i 7 osiedli, a wszystkie bez
wyjątku mogą się poszczycić niemałym
dorobkiem społecznej działalności. Ten
ogromny potencjał zasługuje na słowa
najwyższego uznania.
Impreza, dedykowana tym, którzy
porywają swoje – i nie tylko – społeczności lokalne do działania była bardzo
dobrze przygotowana i przeprowadzona!
rySzard WątrOBa
Fot. aleksander andrzejewski

Zadbajmy
o samodzielność
dziecka

W

Gminny dzień Sołtysa
z

okazji dnia Sołtysa burmistrz
tradycyjnie zaprosił na
uroczyste spotkanie sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
Tegoroczne spotkanie odbyło się

w świetlicy w Osiekach. Burmistrz wraz
z przewodniczącą Komisji Rolnej złożyli
podziękowania sołtysom za dotychczasową ciężką pracę na rzecz społeczności
lokalnej. Życzyli spełnienia marzeń, dużo

siły i uporu w realizowaniu planów
i pozytywnej energii na co dzień.
Dzień Sołtysa to święto, które ma
na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowa-

nie. Rolę gospodarza pełnił sołtys Osiek
Grzegorz Kowalczyk. Dziękujemy za
wspaniałą atmosferę i liczne przybycie
wszystkim sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.

ramach projektu „równość
szans w Gminie Sianów”
trwa cykl spotkań skierowanych do
rodziców wychowujących dzieci w
wieku szkolnym.
Tym razem tematem przewodnim
spotkania ze specjalistą była samodzielność dziecka i rola rodzica w procesie
twórczego doświadczania świata. Dzięki małym grupom warsztatowym
możliwe jest śledzenie indywidualnych
postaw rodzicielskich, problemów
wychowawczych i naturalnej ciekawości dziecka. Kolejne spotkania już
wkrótce.
Więcej informacji o działaniach
projektowych realizowanych przez
MGOPS na stronie: www.mgops.
sianow.pl
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Podopieczni
pomagają

miejsko-gminny ośrodek pomocy
Społecznej w Sianowie, podobnie jak inne
ośrodki pomocy społecznej w kraju, jest
na pierwszej linii walki z rozprzestrzeniającym się wirusem SaRS-coV-2.
W codziennej pracy wspierają nas nasi
podopieczni.

m

imo zamknięcia placówek
wsparcia dziennego (Dzienny Dom Senior Plus, Klub
Senior Plus i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”) wciąż realizujemy
zadania związane z opieką nad osobami
niepełnosprawnymi, ciężko i obłożnie
chorymi i seniorami samotnie mieszkającymi.
Od 16 marca zajmujemy się także
dostarczaniem artykułów pierwszej
potrzeby (żywności, leków, środków
higieny osobistej) do niesamodzielnych
mieszkańców Gminy. Mimo to, zostaliśmy pozbawieni prawa do zakupu środków gwarantujących minimum bezpieczeństwa.
Z radością przyjęliśmy więc propo-

Seniorzy
czytają
dzieciom

Fot. Monika szawurska

dzień
Kobiet
6

marca w dziennym domu
„Senior Plus” z okazji dnia
Kobiet domownicy ddS Plus gościli
uczestników środowiskowego domu
Samopomocy „Szansa” oraz Sianowską
akademię Seniora. Grupa teatralna
Akademii podczas swojego występu
przedstawiła pół żartem pół serio relacje
pomiędzy małżonkami. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy wspólnym
śpiewie oraz słodkim poczęstunku.
K. GaWienOWSKa
Foto: M. rzeszutek

Dyskusja o modelu usług
marca, w regionalnym
Centrum Kultury w Kołobrzegu, odbyła się regionalna Konferencja
upowszechniająca Model Centrum
usług Społecznych.
Wśród zaproszonych gości byli
współautorzy ustawy o realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług

zycję wolontariuszek ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” i opiekunek Dziennego Domu Senior Plus,
które wyszły z inicjatywą szycia maseczek (do tej pracy włączyła się także
pani psycholog).
Dzięki ich pracy nasze opiekunki
będą mogły bezpiecznie wykonywać
usługi opiekuńcze, a zespoły dostarczające artykuły pierwszej potrzeby do
domów osób niesamodzielnych zostały
wyposażone w minimalną barierę w
kontakcie z osobą, której udzielana jest
pomoc. Imponująca liczba blisko 300
maseczek to dowód na powiedzenie
„potrzeba matką wynalazku”.
teKSt i fOtO: e.ałtyn
KierOWniK MGOPS

złote ręce Seniorów

25 lutego seniorki z naszego domu:
pani Gienia i Jadzia udały się do przedszkola, aby spotkać się z dziećmi i poczytać im bajki. Dobrze wiemy, że czytając
dziecku poszerzamy zainteresowania,
rozwijamy wyobraźnię, słownictwo i
wiedzę. Przedszkolaki wysłuchały dwa
utwory: Jana Brzechwy „Stonoga” oraz
Urszuli Kozłowskiej „Dobre maniery
kaczuszki Kasi – Uśmiechnięte dzień
dobry”. Pani Jadzia dodatkowo recytowała wiersze, które pamięta ze swojej
młodości. Spotkanie sprawiło dzieciom
wiele radości. Seniorkom wręczono
pamiątkowe dyplomy oraz literackie
guziki na szczęście.
Cieszymy się, że to międzypokoleniowe spotkanie z książką zostało pozytywnie odebrane i będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach.
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wiadomości

społecznych: dr hab. Marek Rymsza
z Kancelarii Prezydenta RP, dr hab.
Bohdan Skrzypczak z Uniwersytetu
Warszawskiego, Marlena Kończak
– z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. MGOPS w Sianowie
reprezentowały na konferencji Marlena

Krzanowska – kierownik Działu Pomocy
Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz
Elżbieta Ałtyn – tym razem w roli eksperta w dyskusji na temat sposobów wdrażania zmian w instytucjach, rozumienia
usług społecznych, wprowadzania
nowych usług, kreatywnego podejścia do
rozwiązywania problemów lokalnych.

uczestnicy i goście
dziennego domu
„Senior plus” przez
wiele dni, w ramach
zajęć arteterapii,
z dużym zaangażowaniem przygotowywali
filcowe tulipany
i muchy. podczas
warsztatów kreatywnego rękodzieła
w Klubie „Senior plus”
powstawały przepiękne serca. Wykonane prace przekazane zostaną
pacjentom koszalińskiego hospicjum.

Fot. r. Grosiak
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wiadomości

uczymy przez internet

Szanowni
Czytelnicy

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczy
ch nauczyciele przekazują uczniom materiały w formie
elektronicznej do
samodzielnej pracy
w domu. Wysyłają
zadania powtórkowe,
uzupełniające, ewentualnie rozszerzające
poznane zagadnienia.

od 12 marca, aż do odwołania,
udostępniamy możliwość
pobrania kodów do serwisów
ibuK libra oraz legimi
za pośrednictwem poczty
elektronicznej, dla naszych
czytelników biblioteki publicznej w Sianowie oraz jej filii
bibliotecznych.
Wiadomości prosimy przesyłać na
adres biblioteka@sianow.pl, w treści
należy wpisać swoje imię i nazwisko.

W

Szkole Podstawowej nr 1
w Sianowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, Szkole Podstawowa w dąbrowie, Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, Szkole
Podstawowej w iwięcinie podjęto
szereg działań w zakresie nauczania
w okresie kwarantanny.
Nauczyciele, rodzice oraz uczniowie dostali pełną informację poprzez
dziennik elektroniczny, dotyczącą rekomendacji MEN w zakresie nauki prowadzonej przez Internet.
Nauczyciele na bieżąco są zapoznawani z pojawiającymi się informacjami

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Informacja dotycząca rekomendacji zajęć znajduje się na stronie www.
W klasach IV-VIII nauczyciele zapisali w dzienniku elektronicznym zadania

do wykonania przez uczniów (wiadomości otrzymali rodzice i uczniowie), utworzono grupy na FB oraz w Messengerze,
na których nauczyciele kontaktują się z
uczniami, przesyłają zadania i materiały,
udzielają konsultacji.

Szczepan tWaRdoch „dRach”

W przypadku klasy VIII uczniowie
głównie koncentrują się na przygotowaniu do Egzaminu.
Korzystamy z e-maili oraz programu informatycznego.

Przedszkolaki
w bibliotece

Porozmawiajmy
o książkach

d

rach wie. Wraz z kilkuletnim Josefem przygląda się świniobiciu. Jest październikowy poranek 1906 roku i, choć chłopiec nie ma o tym pojęcia, ryk
zarzynanego zwierzęcia oraz smak wusztzupy powrócą
do niego kilkanaście lat później, gdy po zakończeniu
wojny będzie powracał na śląsk.
Nikodem nigdy nie był w wojsku. Jest za to wziętym
architektem. Z poprzedniego związku ma pięcioletnią
córkę, a po samochodowym wypadku bliznę nad lewym
uchem. Właśnie rozstaje się z żoną, by ułożyć sobie życie
z inną. Drach jest jednak świadomy, że dziewczyna coraz
bardziej wymyka się mężczyźnie.
Między Josefem a Nikodemem piękne, podłe, smutne
i — ostatecznie — tragiczne losy dwóch rodzin; wiek
wojen i powstań, śmierci i narodzin, miłości, zdrad
i marzeń, które nigdy się nie spełnią. Drach o nich wie.
Widzi przeszłość i zna przyszłość. Dla niego wszystko jest
teraz…
Saga rodzinna? Wielka opowieść o Śląsku? A może
powieść totalna, która wymyka się wszelkim kategoryzacjom? Autor Morfiny w szczytowej formie.

W marca do sianowskiej biblioteki zaprosiliśmy dzieci z grup przedszkolnych
„Misie”, „Biedronki” i „Kwiatki”. Razem przeczytaliśmy historie ulubionego przez
nas Pisklaka, następnie poznaliśmy wiecznie głodnego Głodmorka – bohatera
książki Doroty Gellner. Dzieci miały także okazję uczestniczyć w warsztatach
plastycznych i książkowej gimnastyki „Od stóp do głów”.

Warsztaty
na Dzień
Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet panie z gminy
Sianów mogły się zapisać na Warsztaty
stylu dla kobiet, które odbyły się
w Centrum Kultury w dwóch terminach.
Spotkanie poprowadziła styliska Marta
Waluk, która przygotowała bloki tematyczne: Sylwetka – podkreśl atuty sylwetki jednocześnie kamuflując jej mankamenty; Kolor – odpowiednie kolory dla
Twojego typu urody; MUST HAVE
– o tym, co każda kobieta powinna mieć
w swojej szafie; Przegląd szafy – jak
samodzielnie wykonać przegląd szafy.
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tenisiści stołowi nie oddali pola

sport

tenisiści stołowi KS
darz bór Karnieszewice, po trzytygodniowej przerwie,
powrócili do i-ligowej
rywalizacji! pokonali
będący wyżej w tabeli
zespół.
Mamy zespół, na meczach którego
warto być i kibicować!
Nasi zawodnicy zmierzyli się
w Toruniu, w ramach 15. kolejki,
z czwartym zespołem tabeli – Energą
Manekin Toruń II.
Mający 8 punktów mniej od torunian – karnieszewiczanie, pokonali
gospodarzy 8:2, umacniając się tym

Zespół tenisistów stołowych KS Darz Bór Karnieszewice – trzeci z lewej M. Krzyżanowski

Nasi na podium
S

ołectwo Kłos drugie, Osieki
Koszalińskie – trzecie! to
wyniki 5. halowego turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu
Koszalińskiego o Puchar Starosty
Koszalińskiego. rozegrany został 8
marca w Polanowie.
W turnieju poszczególne gminy
reprezentowały: nieobecną Gminę
Będzino – drugi zespół z turnieju eliminacyjnego w Sianowie: sołectwo Osieki
Koszalińskie), Gminę Biesiekierz – sołectwo Biesiekierz, Gminę Bobolice – sołectwo, Gminę Manowo – sołectwo Wyszebórz, Gminę Mielno – sołectwo Gąski,
Gminę Polanów – sołectwo Sowinko,
Gminę Sianów – sołectwo Kłos i Gminę
Świeszyno – sołectwo Świeszyno.
Spotkania siedmiominutowe rozegrano systemem „każdy z każdym”.
Spotkania sędziowali: Grzegorz Purcel
i Ireneusz Zubkowicz.
Zwycięzcą – 5. Halowego Turnieju
Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu
Koszalińskiego o Puchar Starosty

Koszalińskiego – zostało sołectwo
Sowinko (sołtys – Grzegorz Zabłocki)!
Drugie miejsce zajęło sołectwo
Kłos (sołtys – Alina Rutkowska). To na
ręce sołtys – Aliny Rutkowskiej, złożono
życzenia i kwiaty z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Kobiet.
Podopieczni Roberta Urbana, grali w
składzie: Jarosław Marcisz – Łukasz
Berkowski, Filip Dziunycz, Tomasz

Dziunycz, Adam Kaczmarek, Jan Lesisz,
Mateusz Ronowicz, Tomasz Rutkowski,
Michał Saganowski i Robert Urban.
Trzecie miejsce zajęło sołectwo
Osieki Koszalińskie (sołtys – Grzegorz
Kowalczyk). Podopieczni Konrada
Szczepanika i Wojciecha Kłosa, grali w
składzie: Piotr Kacperski – Paweł Gilewski, Edward Jaworski, Wojciech Kłos,
Damian Łuczak, Jakub Łuczak, Piotr
Roman, Kamil Szczepanik i Konrad
Szczepanik.
Na uwagę zasługuje fakt, że Sołectwo Dargiń nie zaznało żadnej porażki!
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samym, na bezpiecznym – siódmym
– miejscu w tabeli!
Komentując to spotkanie, prezes
KS Darz Bór Karnieszewice Zbigniew
Kuszlewicz, napisał: – Tym razem drużyna spisała się na medal. Zwycięstwo 8:2,
z wyżej sklasyfikowanym zespołem,
umocniło nas na 7. pozycji.
Trzech zawodników zdobyło
komplet punktów: M. Krzyżanowski,
M. Marchlewski i B. Szarmach. Nie miał
swojego dnia M. Czerniawski, który
w parze z Bartkiem Szarmachem zdobył
pół punktu. – Zadowala mnie forma
Michała Krzyżanowskiego, którą szlifował, między innymi podczas 88. Indywidualnych
Mistrzostw
Polski
w Białymstoku (9-16 w końcowej klasyfikacji, przyp. – Ryszard Wątroba).
Wygrywając z najskuteczniejszym
zawodnikiem – Marcinem Woskowiczem, potwierdził swoją skuteczność!
Mam nadzieję, że utrzyma ją do końca
sezonu – podsumowuje prezes klubu.

Fot. Waldemar KosoWsKi

rySzard WątrOBa

Zanotowało jedno zwycięstwo i aż sześć
remisów, w tym pięć bezbramkowych!
Najlepszym strzelcem turnieju
został Adam Nader (sołectwo Sowinko)
– 5 bramek, najlepszym zawodnikiem
– Michał Saganowski (sołectwo Kłos), a
najlepszym bramkarzem – Mariusz
Wiśniewski (sołectwo Dargiń). Dwaj
pierwsi otrzymali piłki nożne, trzeci –
rękawice bramkarskie.
Zwycięzcy imprezy otrzymali
Puchar Starosty Koszalińskiego –
Mariana Hermanowicza! Zespoły z
miejsc II-VIII – okolicznościowe pucha-

ry! Trzy pierwsze miejsca premiowane
były – po raz pierwszy – bonami o
wartości: 700, 500 i 300 zł.
Puchary, bony oraz okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe
wręczali: burmistrz Polanowa – Grzegorz Lipski oraz prezes Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie –
Ewa Pęczak, którym towarzyszyli
wszyscy ci, którzy pozostali, do końca
tej udanej imprezy! A pozostała większość z otwierających turniej!
rySzard WątrOBa
Fot. aleksander andrzejewski

Oldboje na podium
22

lutego, w Mielnie, po raz 13.
rozegrano halowy turniej
Piłkarski Oldbojów o Puchar Burmistrza Mielna. zwycięzcy poprzedniej
edycji – oldboje Stowarzyszenia Victoria Sianów, zajęli tym razem drugie
miejsce.
Grano systemem „każdy z
każdym”, 12-minutowe sptkania.
Podopieczni Krzysztofa Gorta – kolejno
– pokonali oldbojów: Saturna Mielno
1:0 (bramka – Łukasz Berkowski), Darłovii Darłowo 1:0 (Ł. Berkowski), Gwardii
Koszalin 5:0 (Ł. Berkowski – 2, Jarosław
Skrzypkowski – 2 i Krzysztof Rzeszutek), przegrali z oldbojami Almiru
Słupsk 0:1, pokonali oldbojów Strażaka
Koszalin 4:1 (Ł. Berkowski – 3 i K. Gort) i

przegrali z oldbojami Sztormu Chłopy
1:3 (Ł. Berkowski).
Królem strzelców turnieju został
Łukasz Berkowski – strzelec 8 bramek!
Gratulujemy!
Skład Stowarzyszenia Victoria
Sianów: Arkadiusz Borak – Łukasz
Berkowski, Krzysztof Gort, Waldemar
Grześczak, Tomasz Rutkowski, Krzysztof Rzeszutek, Jarosław Skrzypkowski i
Tomasz Skupiński.
Turniej wygrali oldboje Sztormu
Chłopy, przed oldbojami: Stowarzyszenia Victoria Sianów, Gwardii Koszalin,
Almiru Słupsk, Saturna Mielno, Darłovii Darłowo i Strażaka Koszalin.

Gminny zakład Komunalny, ul. Armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor),
94 31 85 373 (administracja).

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).

rySzard WątrOBa
JaCeK WóJCiK

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
Komunalnej – 94 348 44 44.

Gospodarki

Ważne teLefOny:
Gminny zakład Komunalny
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 – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

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).

