T

rzy propozycje w Sianowie
i sześć w sołectwach – to
projekty zakwalifikowane
pod głosowanie mieszkańców
w II edycji Budżetu Obywatelskiego!
Wszystkie bardzo ciekawe
i potrzebne mieszkańcom.
To Wy zadecydujecie, które
z zadań będą w 2021 roku realizowane przez samorząd. Nie zwlekajcie i głosujcie, bo czasu jest coraz
mniej.
Jednocześnie składamy
serdeczne podziękowania wszystkim Autorom projektów. Przede
wszystkim za kreatywność i pomysłowość, za to że sprawy sołectw
i osiedli są Wam bliskie! Budżet
Obywatelski to narzędzie, dzięki
któremu razem z Wami możemy
realizować inwestycje wybrane
przez Was i dla Was.
Powodzenia!

do 8 liStoPada mieSzkańcy mają SzanSę!

B.O. – głosujcie!

AGAtA SzeWczyk

Na www.sianow.pl/Budżet Obywatelski znajdziecie opis każdego zadania wraz z wizualizacją graficzną jego planowanej lokalizacji!
LISTA PROJEKTÓW MIEJSKICH
w II edycji Budżetu Obywatelskiego

2. Tomasz Przygudzki (Sianów) – Rozbudowa
SkateParku przy boisku „Orlik 2012” w Sianowie. Wartość projektu 75 tys. zł.

2. Gabriela Klepuszewska (Szczeglino) – Innowacyjny plac zabaw – mały świat dziecka.
Wartość projektu 74 848 zł.

6. Janina Kulon, (Skibno) – Modernizacja
boiska wiejskiego w Skibnie. Wartość projektu 73 tys. zł.

Ranking PeRły SamoRządu 2020

Nasz burmistrz wyróżniony
Wśród najlepszych włodarzy z całego kraju wyłonionych przez kapitułę Rankingu, wyróżnienie w kategorii włodarzy gmin miejsko-wiejskich otrzymał maciej Berlicki, burmistrz
gminy i miasta Sianów. – nie byłoby tego wyróżnienia, gdyby nie praca zespołu ludzi,
którym serdecznie dziękuję – podkreśla burmistrz.

Dzień Zaduszny

11 XI

Wolontariusze
wspierają
Seniorów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie rozpoczyna
drugą edycję akcji „Wolontariusze
wspierają Seniorów”. Każda osoba
zainteresowana akcją pomocową
może skorzystać z „Listu do Seniora”,
który można wydrukować samodzielnie lub skorzystać z dostępnych
materiałów w MGOPS.
Koordynatorem akcji (dawców
i biorców pomocy jest Paulina
Zapołoch tel. 94 30 670 37;
poniedziałek – piątek w godz. 7:00
– 14:00).

4. Monika Łucyk (Ratajki) – Ra(ta)jska Wiata
– Integrująca Przestrzeń Rekreacyjna. Wartość projektu 75 tys. zł.
5. Jadwiga Dubaniewicz (Wierciszewo) – Rekreacyjne serce wsi Wierciszewo. Wartość
projektu 57 tys. zł.

2 XI

Andrzejki

LISTA PROJEKTÓW SOŁECKICH
w II edycji Budżetu Obywatelskiego
1. Zuzanna Apanel (Grabówko) – Zielona
siłownia – pomysł na cudownie, mile
i aktywnie spędzony wspólnie czas. Wartość
projektu 55,5 tys. zł.

Święto Zmarłych

29 XI

3. Tomasz Sadowski (Węgorzewo Koszalińskie)
– Rodzinne miejsce spotkań nad Stawem.
Wartość projektu 75 tys. zł.

1. Anna Walińska (Sianów) – Budowa dojazdu
do miejsc postojowych oraz miejsc postojowych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1,
a budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sianowie. Wartość projektu 75 tys. zł.

1 XI

Święto Niepodległości

3. Joanna Klonowska (Sianów) – Miejsce rekreacji i relaksu w sercu Sianowa. Wartość
projektu 75 tys. zł.

W

wyjątkowych, epidemiologicznych okolicznościach, odbyła się ósma już
edycja bezpłatnego Ogólnopolskiego Rankingu „Perły Samorządu”,
organizowanego przez Dziennik
Gazeta Prawna i Deloitte.
W ramach tegorocznego
rankingu Kapituła Rankingu
oceniała zgłoszenia nadesłane przez
samorządy w kategoriach: najlepszy samorząd, najlepszy włodarz,
lider dobrych praktyk. Dodatkowo,
na uroczystej konferencji transmitowanej 12 października z Gdańska,
ogłoszono wyniki rankingu Skarbnik Samorządu 2020 oraz konkursu
Medialna Perła Samorządu 2020.
Wyróżnienie to jest o tyle
cenne, iż szczególnej analizie poddano m.in. zaangażowanie włodarzy
w życie lokalnej społeczności, działalność w organizacjach krajowych
i międzynarodowych zrzeszających
samorządy, sposób zarządzania
budżetem jednostki samorządowej
oraz kierowanie urzędem,
czy sposób komunikacji włodarzy
z mieszkańcami. Dodatkowo
Kapituła weryfikowała skuteczność
i pomysłowość włodarzy, a także
kreatywne i ambitne podejście do

kluczowych wyzwań demograficznych, społecznych i środowiskowych.
Gmina Sianów od lat prezentuje się jako atrakcyjna i dynamicznie
rozwijająca się jednostka. Na sukces
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
wpłynęła w szczególności szeroka
działalność w ramach polityki
senioralnej, środowiskowej i sportowej oraz sprawne zarządzanie
budżetem. Wszystkie te działania
sprawiają, że w gminie Sianów
dobrze się żyje i jesteśmy samorządem przyjaznym mieszkańcom
i dającym możliwości na wszechstronny rozwój.

– Wyróżnionym być przyjemnie, ale to konsekwencja pracy z
pasją. Jak widać przynosi to efekty
– przyznał burmistrz. – Znalazłem
się wśród dziesięciu najlepszych

włodarzy z całego kraju w kategorii
gmin miejsko-wiejskich. Nie byłoby
tego wyróżnienia, gdyby nie praca
zespołu ludzi, którym serdecznie
dziękuję.

2

z ratusza

Trudne
czasy
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Burmistrz Sianowa w Komitecie
Koordynacyjnym Cittaslow
17 października w Orvieto
we Włoszech odbyło się
zgromadzenie Światowej
Sieci Miast Cittaslow,
w której od 2017 roku
uczestniczy Sianów jako
jedyny w województwie
zachodniopomorskim.

Ż

yjemy w trudnych czasach.
Nie chcę tu pisać o moim
zdaniu w kwestiach korona
wirusa, czy pandemii (czasem
w innych miejscach mówię czy piszę
co o tym wszystkim myślę). Jest
jednak jeden aspekt, który widoczny
jest w tak aktywnych gminach czy
środowiskach, jak w sianowskim
samorządzie. To kontakty między
ludźmi, to otwartość i aktywność
ludzi, to pomoc innym w różnych
formach, to zwykła ludzka interakcja czy życzliwość.
W czasach tak ogromnych
ograniczeń to wszystko zanika.
Choć nie jest łatwo słyszeć czy decydować – to zamknięte, to zamknijmy, tu nie wolno się spotkać, to
proszę Was wszystkich o wyrozumiałość. Jako Maciej Berlicki pewnie
w wielu sytuacjach postąpiłbym
inaczej, jako burmistrz, niestety,
muszę trzymać się obowiązujących
przepisów odpowiadając za innych
– nie za siebie. Nie bądźmy jednak
w tym obojętni, gdy sąsiad czy ktoś
obok nas potrzebuje pomocy, wsparcia czy zakupów. Zwyczajnie
pomóżmy!
Wiem, że w obecnej sytuacji
nasz kapitał, ten ludzki zanika.
Wiem, że więzy, emocje czy psychika
wielu osób w czasach pandemii jest
na granicy wytrzymałości.
I wszyscy czekamy aż zmieni się ta
rzeczywistość. Bo, że się zmieni
jestem pewien. Wtedy będziemy
„zszywać i cerować” to, co dzieje się
dziś, działo wczoraj i pewnie będzie
działo jutro. Nikt tylko nie wie ile to
potrwa.

Ze względu na sytuację związaną
z pandemią COVID-19 obrady transmitowane były zdalnie w ponad 20 krajach
na całym świecie. Głównym tematem
obrad były działania solidarnościowe
w sieciach krajowych, prowadzonych
na rzecz mieszkańców w czasie pandemii wirusa COVID-19.
Jednak najważniejszym punktem
programu było ogłoszenie wyników
wyborów do międzynarodowych
władz. Miło nam poinformować, iż
w skład Międzynarodowego Komitetu

Zdjęcie: źródło cittaslow Polska

Koordynującego Sieci Cittaslow został
wybrany burmistrz Sianowa Maciej
Berlicki.
To dla miasta i naszej wspólnoty
wielki zaszczyt. Na szczeblu międzyna-

rodowym doceniono działania włodarza, jego aktywność samorządową,
doświadczenie w działaniu i otwartość
na ponadlokalne wyzwania.
Gratulujemy serdecznie wyróżnie-

nia i życzymy wielu sukcesów w pracy
na rzecz sieciowania miast Cittaslow
w Europie i na świecie!
✗

nych meczy piłki nożnej 18+. Realizacja
przedsięwzięcia zwiększy możliwości
spotkań dzieci i młodzieży.
Realizacja działań społecznych

poprzez lokalne społeczności pobudza
do aktywizacji i integracji kolejne grupy
mieszkańców Gminy Sianów.
✗

Aktywni mieszkańcy
Maszkowa
c

hęć działania dla wspólnego
dobra i aktywność społeczna
stają się coraz bardziej popularne
wśród mieszkańców gminy Sianów. Po
inicjatywie lokalnej przeprowadzonej
w węgorzewie koszalińskim kolej
przyszła na Maszkowo.
Mieszkańcy tej miejscowości stali
się pomysłodawcami zadania „Mini
Orlik – odnowienie nawierzchni boiska”. Na to przedsięwzięcie Gmina

Sianów przekaże 8 tys. zł. Jeszcze w tym
roku zostanie nawieziona nowa ziemia
i wyrównany teren. Wstępne prace ręczne wykonają mieszkańcy w ramach
prac społecznych, mających na celu
integrację lokalnej społeczności
i promocję idei wolontariatu. Ostatecznie do prac zostanie również użyty
specjalistyczny sprzęt. Nowa nawierzchnia pozwoli przywrócić możliwość
rozgrywania w Maszkowie coniedziel-

ZAGRAJMY RAZEM W DĄBROWIE
w

drugiej połowie października udało się zrealizować
projekt „zagrajmy razem w Dąbrowie” sfinansowany przez Marszałka
województwa zachodniopomorskiego
w ramach konkursu „granty Sołeckie
2020”. Sołectwo otrzymało na ten cel
dotację 10 tys. zł, z której zakupiło betonowe stoły do gry w tenisa stołowego
oraz w piłkarzyki.
Mieszkańcy wspólnymi siłami
podjęli się montażu dostarczonych
elementów. Prace wymagały zarówno
dobrej organizacji, jak również silnych
rąk, przy ustawianiu ważących po
kilkaset kilogramów stołów. Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej przebiegało sprawnie. Mieszkań-

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

cy sołectwa nie mogą się już doczekać
pierwszych rozgrywek międzypokole-

OSieki

Powstanie nowa ulica
w

Osiekach będzie budowana
ul. Jeziorna wraz z odwodnieniem. gmina Sianów pozyskała 744
850 zł na tę inwestycję.
13 października wojewoda
zachodniopomorski
opublikował
zaktualizowaną listę zadań drogowych, zakwalifikowanych do dofinan-

Pomoc dla osób
w kwarantannie
W związku z działaniami osłonowymi
prowadzonymi w okresie rozpowszechniania coronawirusa COVID-19
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie przypomina, że
wciąż udostępniony jest dodatkowy
nr telefonu: 795 296 837 pod którym
pełniony jest dyżur: poniedziałekpiątek 15:30–19:00 oraz w sobotę
i w niedzielę w godzinach 8:00–19:00.

niowych na nowo zainstalowanych
urządzeniach.

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

AgAtA Szewczyk

sowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja realizowana będzie
w pierwszej połowie 2021 roku, a przetarg nieograniczony na wyłonienie
wykonawcy przeprowadzony zostanie
jeszcze w 2020 r.
Inwestycja zakłada budowę 285
metrów odcinka drogi, od skrzyżowania

z drogą powiatową do końca przebiegu
drogi gminnej, budowę chodnika, przebudowę zjazdów do posesji mieszkalnych oraz budowę kanalizacji deszczowej.
✗
AgAtA Szewczyk

W trakcie rozmowy telefonicznej pracownik MGOPS będzie odbierał zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy
szczególnie dla osób i rodzin znajdujących się w kwarantannie, które nie
mogą liczyć na pomoc bliskich oraz
osób starszych i niepełnosprawnych
samotnie zamieszkujących.
Przypominamy, że Ośrodek Pomocy
Społecznej działa (bez kontaktu osobistego) niezmiennie od poniedziałku
do środy w godz. 7:00–15:00; czwartek
7:00–16:00; piątek 7:00–14:00. Do
dyspozycji mieszkańców jest tel. 94 31
85 512 (bezpośrednie nr telefonów do
pracowników merytorycznych znajdują
się na stronie: www.mgops.sianow.pl)
Adres e-mail: mgops@sianow.pl
elżbietA Ałtyn
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Kolejne dotacje dla OSP
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informacje

Strażacy z Sianowa i Sieciemina otrzymali kolejne pieniądze
na modernizację swoich remiz.

J

eszcze nie skończyła się radość
po podpisaniu we wrześniu br.
umów na dotacje w kwocie
blisko 113 tys. zł. z WFOŚiGW w Szczecinie dla wszystkich pięciu jednostek
ochotniczych straży pożarnych z gminy
Sianów na niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie, a już
możemy poinformować o kolejnych
dwóch zdobytych grantach dla naszych
OSP.
W ostatnim tygodniu października
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie przyznał dotacje
w ramach nowego programu „Remiza”
na oba złożone wnioski przez OSP
z naszej gminy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie otrzymała blisko 13,8 tys. zł jako
refundację zakupu i montażu nowej
bramy garażowej, którą udało się zamontować w drugiej połowie października.
Łączny koszt wymiany bramy zamknął
się w kwocie 20 tys. zł – pozostałą kwotę

6,2 tys. zł OSP pozyskało z Komendy
Głównej Straży Pożarnej.
Dotychczasowa brama nie spełniała odpowiednich parametrów technicznych, a niedopasowany wymiar powodował znaczną lukę, która skutkował
dużym ubytkiem ciepła i dużą energochłonnością budynku. Dodatkowo
brama, poprzez nieodpowiednią wielkość w stosunku do otworu wyjazdowego, kilkukrotnie całkowicie wypadła
z otworu, w tym również na wóz bojowy
w trakcie wyjazdu do akcji pożarniczej,
uniemożliwiając wyjazd samochodu.
Strażacy ochotnicy z Sieciemina
pozyskali ponad 26,5 tys. zł na szereg
prac termomodernizacyjnych przy
remizie. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 29,5 tys. zł. Zakres
zaplanowanych prac dotyczy ocieplenia
dachu, wymiany oświetlenia na energooszczędne, wymiany instalacji elektrycznej, grzejników i wykonanie opaski
wokół budynku przy ocieplaniu ścian
przyziemia. Modernizacja przyczyni się

do osiągnięcia poprawy energochłonności budynku remizy oraz ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów
do atmosfery.
Nowe instalacje posiadać będą
odpowiednie parametry. Realizacja
termomodernizacji pozwoli m.in. na
zmniejszenie ilości paliwa spalanego na
potrzeby wytworzenia energii cieplnej
niezbędnej do ogrzania budynku. Prace
przy remizie potrwają do końca listopada br.
Na realizację programu „Remiza”
w 2020 roku Fundusz przeznaczył 300 tys. zł. Gminy i ochotnicze straże pożarne mogły
ubiegać się o dofinansowanie
m.in. w formie dotacji do 90%
kosztów, maksymalnie 30 tys. zł
na beneficjenta, z przeznaczeniem na szeroko zakrojone prace
termomodernizacyjne przy budynkach remiz.

Zawieszenie działalności placówek
wsparcia dziennego
O
d 24 października zawieszona została do odwołania działalność Dziennego Domu Senior+,
Klubu Senior+, ŚDS „Szansa” w Sianowie.
Kolejną grupą placówek, których

działalność została zawieszona są:
Sianowski Klub Integracji Społecznej
(SKIS) oraz Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Formie
Podwórkowej (Os. Słowackiego). Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego

podyktowana jest względami bezpieczeństwa w obliczu rosnącej skali zakażeń koronawirusa.
Więcej informacji o nowych
formach działań środowiskowych na
stronie: www.mgops.sianow.pl

Szczegółowe informacje na temat
projektu znajdą Państwo na stronie
www.sianow.pl, w zakładce urząd

– organizacje pozarządowe.
Zapraszamy!

Filmowa promocja obywatelskich NGO
Pomimo panującej epidemii,
działania projektowe
w ramach przedsięwzięcia
pn. „Obywatelskie NGO
– szansą rozwoju Powiatu
Koszalińskiego” nie zwalniają tempa.
Realizator projektu dofinansowanego ze środków FIO 2020, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska wraz z partnerami projektu: Gminą Sianów i Powiatem Koszalińskim, zapraszają organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego

do skorzystania z nieodpłatnego
doradztwa udzielanego w formie online. Dotychczas zrealizowano już kilka
stacjonarnych szkoleń dla przedstawicieli NGO o tematyce dotyczącej m.in.
współpracy samorządu z NGO, tworzenia ofert i rozliczania zadań przez rezultaty, budowania wizerunku organizacji
oraz komunikacji w zespole.
W ramach projektu, do końca listopada br., powstanie wyjątkowy materiał
filmowy promujący aktywne i inspirujące działania podejmowane przez
społeczników z naszego powiatu. Film
stanowić będzie ciekawy i atrakcyjny
środek przekazu o pozytywnych inicjatywach, o szerokim zakresie działalności
NGO z terenu powiatu, pobudzać będzie

do aktywnego działania pozostałych
członków naszej powiatowej społeczności. Dodatkowo film stanowić będzie
zwieńczenie pracy, uhonorowanie zaangażowania poszczególnych społeczników w ciekawe inicjatywy społeczne.
Organizacje pozarządowe z terenu
powiatu koszalińskiego zainteresowane
współpracą gorąco zapraszamy do
kontaktu – tel. 697 141 849, e-mail:
obywatelskie.ngo@gmail.com

Zapraszamy na konsultacje
b

urmistrz Gminy i Miasta
Sianów zaprasza wszystkie
zainteresowane organizacje do wzięcia
udziału w konsultacjach Programu
współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2021.
Zapraszamy przedstawicieli sektora pozarządowego do zapoznania się
z treścią projektu programu współpracy
na 2021 rok, wypełnienia ankiety
konsultacyjnej i włączenia się w prace
nad ustaleniem ostatecznych zapisów
dokumentu. Projekt programu dostępny jest na stronie www.sianow.pl oraz

Konsultacje trwają
do 6 listopada.
BIP UGiM oraz w siedzibie urzędu na
tablicy ogłoszeń. Wypełnione ankiety
należy przesyłać drogą listową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie,
ul. Armii Polskiej 30, 76 -004 Sianów
lub elektroniczną na adres: adebowska@sianow.pl bądź składać w Skrzynce
Podawczej Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie.
Dodatkowo, 5 listopada o godz.
12.00 zapraszamy chętnych społeczników i członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego do udziału
w publicznym spotkaniu konsultacyjnym on-line. Instrukcję udziału w spotkaniu oraz link do spotkania dostępne
będą w Referacie Rozwoju po uprzednim telefonicznym kontakcie pod nr
tel. 94 34 69 513.
✗

✗

USUwamy aZbeSt
Gmina Sianów informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sianów – etap IX", która pochodzi w 50 proc. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50 proc. ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
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Festiwal w czas

Od 9 do 11 października odbył się 7. Folk Film F
obowiązywały nas obostrzenia sanitarne.

Z

aczęliśmy w piątek 7. konkursem Krótkich Filmów o Wsi
KOKOFY. Wpłynęło 58 filmów,
a jurorzy, którym przewodniczyła reżyser
Katarzyna Klimkiewicz, po burzliwych
obradach doszli do porozumienia i przyznali nagrody: I miejsce – „Narodziny”
– Natalia Dudkiewicz, II miejsce
– „Oddech” – Aneta Siurnicka, III miejsce

Wyprawa dla przyszłości
30

września do brzegu przystani w Osiekach przybiły kajaki bohaterów rejsu „Wyprawa dla przyszłości”. Głównym przesłaniem wyprawy Przemyśl – Osieki
było zwrócenie uwagi na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które chcą uczestniczyć we wszystkich obszarach życia na równi z osobami sprawnymi. Bohaterem tej

W Węgorzewie
Koszalińskim
zorganizowano
piknik, który był
podziękowaniem
mieszkańcom
za ich aktywność
na rzecz rozwoju
miejscowości.

wyprawy pozostaje bezapelacyjnie nasz Przyjaciel – Mariusz
Zimnowłocki, któremu w przygodzie każdego dnia towarzyszył tata Włodzimierz. Mariusz po raz kolejny udowodnił,
że bariery są do pokonania przepływając polskimi rzekami
w kajaku w ciągu miesiąca 1400 kilometrów.
✗

– „Jestem piękna” – Maja Mowlik. Wyróżnienie zdobyły filmy: „Babie lato” – Karoliny Aksinowicz i „Kobieta” – Joanny
Szymczak.
Można było również wziąć udział
w wernisażu wystawy „Film – literatura
– film” w galerii Zorza. Zaraz po wernisażu odbyła się gala wręczenia nagród
i projekcja filmu „Hanoi – Warszawa”
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sach pandemii

Festiwal. W inny niż dotychczas sposób, gdyż
w reżyserii przewodniczącej konkursowego jury Katarzyny Klimkiewicz.
Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserką, która opowiedziała o swoim życiu
i twórczości.
W sobotę i niedzielę, skupiliśmy się
na filmach, było ich łącznie 6 a na każdy
był bezpłatny wstęp. Dziękujemy, że jak
zawsze byliście z nami, w mniejszym

gronie, ale wspieraliście nas. Dzięki Wam
istniejemy i dla Was jesteśmy.
Do zobaczenia za rok, miejmy
nadzieję, że już w normalnych warunkach i większym gronie.
✗
AGNIESZKA MADEJ
fot. Waldemar KosoWsKi
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Rozmaitości
Projekt „Maszyny na start”

Flagi na maszt

Powstały zestawy zimowe

S

towarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sianowska Akademia Seniora
oraz Sołectwem Skibno, w ramach
projektu finansowanego ze środków
Rządowego Programu ASOS 2014
– 2020 „BO JAK NIE MY TO KTO”
25 września zorganizowało patriotyczną akcję rozdawania flag biało-czerwonych. Flagi w tym roku zostaną powieszone przez mieszkańców Skibna na ich
domach z okazji Święta Niepodległości
11 listopada.
Celem akcji jest budowanie tożsa-

K

lub Rodziny, działający przy
Centrum Kultury w Sianowie w projekcie „Maszyny
na Start”, po kolejnym spotkaniu dorobił się pięknych zestawów zimowych.
W reżimie sanitarnym i z zachowaniem wytycznych GIS, uczestniczki
projektu „Maszyny na Start spotkały się
na warsztatach krawieckich.
Tematem spotkania były przeróbki
krawieckie: podszywanie nogawek od
spodni, skracanie odzieży, obszywanie
dziurek do guzików, wszywanie
zamków bieliźnianych i krytych.
Każde spotkanie to duża dawka
wiedzy, technicznych wskazówek i rad
instruktor Grażyny Myszko, która dzieli
się swoim doświadczeniem, których
ciężko szukać w książkach, czy instrukcjach.
Spotkania są bezcenne gdyż,
oprócz praktycznych umiejętności,
nawiązują się przyjaźnie i integracja
między mamami, które po całym tygodniu pracy i obowiązków domowych
mogą zrelaksować się w „babskim
gronie” i zrobić, coś dla siebie.
Kolejne kreatywne, a zarazem
pożyteczne spotkanie uczestniczek

projektu „Maszyny na Start”, dofinansowano ze środków programu "Działaj
Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Nauka dla Środowiska
– Ośrodek Działaj Lokalnie w Koszalinie.

mości patriotycznej mieszkańców.
Organizatorzy akcji w świetlicy wiejskiej w Skibnie rozdali flagi wszystkim
mieszkańcom którzy tego dnia się
po nie zgłosili. Darmową flagę Polski
o wymiarach 70 na 112 cm, trzonek oraz
metalowy uchwyt mógł otrzymać każdy
mieszkaniec bezpłatnie.
MIlena SzCzepańSKa-zaKRzeWSKa

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów, Gmina Sianów, a także
naszemu fundatorowi Działaj
Lokalnie

SianowScy Seniorzy Sprzątnęli laS
sianowscy seniorzy po raz kolejny pokazali swoją moc.
po akcji rozdawania biało-czerwonych flag, zabrali się za sprzątanie lasu
i uświadomienie ludziom, iż należy dbać o wspólne dobro. Uczestnicy projektu „centrum aktywności Senioralnej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Sianowska akademia Seniora, spotkali się 3 października w przytoku,
gdzie podzieleni na kilkuosobowe grupy ruszyli oczyścić las. Masa zebranego
plastiku, szkła oraz papieru trafiła na wysypisko. pełne worki śmieci pokazują, iż należy w dalszym ciągu prowadzić edukację ekologiczną wśród kierowców, animatorów leśnych wędrówek czy grzybobrania.
projekt „centrum aktywności Senioralnej”, który potrwa do końca bieżącego roku realizowany jest przez
Stowarzyszenie Sianowska akademia
Seniora, dzięki środkom pozyskanym
z rządowego programu aSoS 2014
-2020.

Twoja opinia jest ważna
W
związku z pracami prowadzonymi przez Urząd
Gminy i Miasta Sianów nad sprawozdaniem dotyczącym monitoringu
Lokalnego Programu Rewitalizacji
umożliwiliśmy Państwu wyrażenie
swojej opinii na temat postępu działań
w ramach tego programu. Wypełnione
Przez Państwa ankiety będą cennym

źródłem informacji i uwag. Udostępniliśmy Państwu ankietę w formie papierowej (BOI UGiM Sianów, Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów oraz
jej Filie) oraz w formie elektronicznej
(strona internetowa UGiM Sianów).
Serdecznie zapraszamy Państwa
do wyrażenia swojej opinii. Ankieta
dostępna będzie od do 6 listopada.

Zebrane informację posłużą do
oceny skuteczności podejmowanych
działań rewitalizacyjnych, w celu
poprawy sytuacji mieszkańców Gminy
Sianów. Wyniki badania będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Sianów i w raporcie
z monitoringu Programu.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Rodzinnie do Gdańska

✗

Fot. AlicjA Andrzejczyk

U

czestniczki projektu Sianowski Klub Integracji Społecznej wraz ze swoimi rodzinami wzięły
udział w wyjeździe edukacyjno-animacyjnym do Gdańska.
Znaczną część wyjazdu uczestnicy
spędzili z przewodnikiem poznając
zabytki i historię Gdańska. W programie weekendowego wyjazdu (3-4
października) znalazło się zwiedzanie
Starego Miasta: ulicy Długiej, Ratusza
Głównego, Długiego Targu, Pobrzeża,
Bazyliki Mariackiej z wejściem na
punkt widokowy. Chwilą odpoczynku
i refleksji był rejs na Westerplatte.
Ciekawą atrakcją, szczególnie dla młod-

szych uczestników, było Zwiedzanie
Ośrodka Kultury Morskiej wraz z interaktywną wystawą. Wyjazd zakończył
się zwiedzaniem Statku Muzeum
Sołdek oraz Spichlerzy Gdańskich.
Wycieczka jest częścią programu
aktywizacji i integracji realizowanego
w Klubie w ramach projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 20142020.
Więcej informacji o realizowanych
projektach
na
stronie:
www.mgops.sianow.pl
RobeRt SUSzCzaK
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Kultura

Remonty świetlic i bibliotek Kinomaniacy do kina!
W

iemy, że w obecnej sytuacji
związanej z CoViD-19 ograniczacie swoje wyjścia z domu, ale
pamiętajcie – kino zorza ciągle funkcjonuje, starając się o najlepsze filmy
dla Was! Staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszym Widzom, w całym
kinie dostępne są środki do dezynfekcji,
pracownicy noszą maseczki bądź przyłbice, a na sali kinowej trzeba zachować
odstęp – wszystko to robimy dla Was,
abyście czuli się bezpiecznie.
Wśród kin funkcjonujących lokal-

C

entrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta
Sianów jest zarządcą 24
budynków użyteczności publicznej
w gminie Sianów. Budynki te są
w różnym stanie i mimo bieżących
konserwacji oraz niewielkich prac
remontowych, które staramy się robić
na bieżąco, budynki te głównie z racji
wieku wymagają okresowo większych
nakładów finansowych.
ostatni czas dla nikogo nie jest łaskawy, ale CKiBP nie próżnuje. Pomimo
panującej sytuacji, przeprowadzono kilka
większych prac modernizacyjnych, które
mają na celu poprawę bezpieczeństwa
oraz estetyki obiektów. Do tej pory udało
nam się m.in. wymienić pokrycie dachowe i drzwi wejściowe w świetlicy wiejskiej
w Maszkowie; wzmocnić strop w filii
bibliotecznej w osiekach i udrożnić
wentylację; wymienić maszt przyłącze-

niowy linii energetycznej w ratajkach,
naprawić pokrycie dachowe, częściowo
powymieniać instalacje elektryczne.
Gdy była taka potrzeba wymienialiśmy tynki, a ściany wewnętrzne
i zewnętrzne zostały pomalowane. Do
kilku świetlic zostały również zakupione grzejniki.

Czasu nie tracimy i staramy się go
wykorzystać najlepiej jak potrafimy.
zakres prac jest bardzo duży, ale mamy
nadzieję, że do końca roku kalendarzowego uda nam się wykonać wszystkie
założenia związane z remontami.
✗
AgnieSZKA MAdej

Ałbena Grabowska w bibliotece

nie jesteśmy swego rodzaju ewenementem – nie mamy baru z popcornem
i szeleszczącymi przekąskami, dbamy
o komfort naszych Widzów i kameralną
atmosferę.
Kino bez Widza nie istnieje, a my
chcemy każdego dnia poprawiać dla
Was jakość naszych usług, zmieniać się,
ulepszać, wchodzić na wyższe poziomy
rozpowszechniania sztuki filmowej.
Bądźcie z Nami, wspólnie przetrwamy!
eMiliA PoźleWicZ

Warsztaty czytelnicze
Wreszcie, po długiej nieobecności maluchów, w październiku w sianowskiej
bibliotece gościliśmy grupę Biedronek, Pszczółek i Żabek z sP nr 2 w sianowie.
W ramach akcji cała Polska czyta Dzieciom i zbliżającego się Dnia zwierząt
przygotowałyśmy dla naszych małych czytelników spotkanie ze zwierzętami. nasze warsztaty zaczęliśmy od wspólnego przeczytania książki Doroty
Gellner „Historia zwierzaka z wieszaka”, następnie gimnastykowaliśmy się
przy książce erica carle „Od stóp do głów”. na zakończenie naszego spotkania odpowiadaliśmy na zagadki oczywiście o zwierzętach.

7

października, w ramach
dyskusyjnego Klubu Książki,
w sianowskiej bibliotece gościła Ałbena grabowska, popularna i nagradzana pisarka książek dla dorosłych, ale
też i dla dzieci.
Pisarsko zadebiutowała powieścią
„Tam, gdzie urodził się orfeusz”. Wspomina w niej wakacje spędzone w Bułgarii, bardzo ciepło opisuje piękno kraju,
z którego pochodzi jej matka. Autorka
swoje nietypowe imię zawdzięcza
bułgarskim korzeniom. zdobyła szerokie grono czytelników, również w naszej
bibliotece, cyklem „Stulecie winnych
– ci, którzy przeżyli”, „Coraz mniej
olśnień”, „Lady M”, „Lot nisko nad
ziemią”, „Alicja w krainie czasów”,
„Matki i córki”.
Pisarka nie zapomniała również
o najmłodszych czytelnikach – książki
z serii „Julek i Maja” mogą pełnić funkcje terapeutyczne. Są adresowane nie

Fot. waldEmar KosowsKI

tylko do dzieci, ale również do rodziców.
Prywatnie Ałbena Grabowska jest dr.
med., specjalistą neurologiem, epileptologiem, a także autorką wielu publikacji
z zakresu padaczki.

Pisarka mieszka w Brwinowie
k/Warszawy, z którym związany był
między innymi Jarosław iwaszkiewicz.
✗
MoniKA olSZAK

SPoTKANie z PiSArzeM
W

ramach
dyskusyjnego
Klubu Książki, 16 października, w sianowskiej bibliotece odbyło
się spotkanie z grzegorzem Kasdepkę
– autorem około 50. książek dla dzieci
i młodzieży.
Autor od samego początku nawiązał kontakt z uczestnikami spotkania
– uczniami klasy trzeciej SP nr 2
w Sianowie. od samego początku też
zaangażował dzieci w spotkanie i sprawił, że odważnie brały w nim czynny
udział. Wyszła z tego całkiem fajna
lekcja języka polskiego i matematyki.
Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały
zagadki o gatunkach literackich,
związkach frazeologicznych oraz zadania logiczno-matematyczne. odpowiedzi na nie oczywiście znajdziemy
w książkach autora. Było śmiesznie
i jak to z dziećmi bywa, bardzo głośno.
Ale autor jawił się jako człowiek otwarty, z dystansem do siebie i swojej twórczości, a do tego z fajnym poczuciem
humoru.
Pisarz zaskarbił sobie sympatię
małych i dużych czytelników. Był wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”. Współpracuje z wieloma wydawnictwami
literackimi
TeKST i foT. MoniKA olSZAK

Banksterzy
na ekranie
22

października na ekranie
Kina Zorza w Sianowie
można było obejrzeć film Banskterzy,

Fot. Edyta IwanIEc

a książka pod tym samym tytułem jest
dostępna w sianowskiej bibliotece.
Autorem jest Adam Guz, doradca
finansowy, jedna z najbardziej znanych
postaci polskiego biznesu. Akcja książki
rozgrywa się w siedzibie GoBanku,
gdzie zapada decyzja o wprowadzeniu
do oferty nowego produktu. Prezes
Adam „Siekiera” stawia wyłącznie na
bezdusznych, głodnych sukcesu
młodych bankierów, którzy potrafią
przekonać nawet najbardziej opornych
klientów. Takich jak Artur i Mateusz,
którzy rozkręcają wspólny biznes. Mają
plany, rodziny i mnóstwo energii.
Potrzebują jeszcze tylko pieniędzy.
Atrakcyjna oferta GoBanku przyciąga
i wydaje się idealnym rozwiązaniem.
Nieświadomi konsekwencji kredytobiorcy wpadają w brutalny mechanizm
manipulacji, w którym ludzkie dobro
nie ma żadnego znaczenia. Kto za tym
wszystkim stoi?
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sport

Paweł spisak
27

września, w Baborówku (woj. wielkopolskie),
zakończyły się trzydniowe zawody LOTTO Baborówko
Horse Sale Show 2020, w ramach
których rozgrywane były Mistrzostwa
Polski WKKW seniorów i młodych
jeźdźców oraz finał Pucharu Polski
WKKW, rozgrywany w tym roku
w 4 kategoriach wiekowych!
Konkurs w ramach Mistrzostw
Polski seniorów we wszechstronnym
konkursie konia wierzchowego, wygrał
Paweł Spisak (Jeździecki Klub Sportowy
Dako-Galand Skibno), startujący na
koniu Banderas. Wygrał przed Mateuszem Kiempą (SCSJ Coval Pogórze)
z koniem Libertina i Małgorzatą Korycką z koniem Canvalencia.
Zwyciężając w Baborówku, Paweł
Spisak przeszedł do historii jeździectwa
w Polsce! Dołączył bowiem do najbardziej utytułowanego – w tej konkurencji

ośmiokrotny
mistrz!

– Bogusława Jareckiego, który również
ma na koncie osiem tytułów mistrza
Polski! Brawo!
Mający przed sobą piąty start
w zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli – Paweł Spisak powiedział: – „Odczuwam ogromną satysfakcję, że udało się obronić tytuł mistrzowski, że po raz ósmy zdobyłem mistrzostwo Polski i że wyrównałem rekord
pana Jareckiego.
To były jedne z trudniejszych zawodów, w jakich brałem udział. (…) Obrona
tytułu zawsze jest trudna. Rywale coraz
mocniej naciskają, chcą wreszcie pokonać lidera. Odczuwa się też dużą presję
ze strony kibiców. Wierzą, że zwycięska
seria to będzie moja niekończąca się
opowieść. I te oczekiwania też trzeba
umieć dźwignąć.
Przez pandemię, ten sezon jest dziwny, przejściowy. Znakiem zapytania było

między innymi, optymalne wstrzelenie
się z formą. Ale udało się. Teraz trzeba
powoli kończyć sezon i myśleć o przygotowaniach do Tokio”. (Krzysztof Marczyk:
„Spisak wyrównał rekord Jareckiego”:
„Głos Koszaliński”, 30 września 2020 r.).
Warto przypomnieć, że na WKKW
składają się: ujeżdżenie, próba terenowa
(kros) i skoki.
Warto też dodać, że – wspomniany
wyżej – najtrudniejszy konkurs zawodów w Baborówku – wygrał Yoshiaki
Oiwa (Japonia) na koniu Calle 44, który
objął prowadzenie po ujeżdżeniu, by po
próbie terenowej oddać je na krótko
Pawłowi Spisakowi, a dzień później
odebrać. Drugie miejsce, najlepsze – co
już wiemy – z Polaków, po znakomitej
próbie terenowej i próbie skoków,
z tylko jedną zrzutką, zajął Paweł Spisak
z koniem Banderas, a trzecie – Harald
Ambros (Austria) z koniem Lexion.
RySzaRd WąTROBa

Fot. Waldemar KosoWsKi

SP nr 2 w Sianowie

PROMOCJA TenISA STOłOWeGO!
25

Fot. maciej adamczyK

września, w ramach akcji
promocyjnej Polskiego
związku Tenisa Stołowego „Spotkaj się
z Mistrzem”, Klub Sportowy darz Bór
Karnieszewice, zorganizował spotkanie z uczniami klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie.
Zawodnicy klubu: Andrzej Świerczek i Andrzej Wąsowicz, zaprezentowali grę pokazową dla 95 uczniów,
w trakcie której prowadzący (prezes
KS Darz Bór Karnieszewice – Zbigniew
Kuszlewicz) przedstawił zasady gry

w tenisa stołowego oraz rys historyczny
tej dyscypliny sportu.
Duże zainteresowanie grą mistrzów, zaowocowało licznym udziałem
uczniów w grach przy stołach, połączonych z konkursami. Po każdym konkursie, dzieci były nagradzane upominkami, ufundowanymi przez Polski
Związek Tenisa Stołowego i Klub Sportowy Darz Bór Karnieszewice. Były
także niespodzianki! Jedną z nich był
kulinarny poczęstunek dla wszystkich
uczestników spotkania.

Zaangażowanie połączone z pozytywnym entuzjazmem uczniów, zwiastuje osiągnięcie podstawowego celu
pomysłodawców i organizatorów tego
spotkania – promocji tenisa stołowego.
Organizatorzy akcji promocyjnej
oczekują na chętnych do nauki gry
w tenisa stołowego na profesjonalnym
sprzęcie klubowym i pod okiem wysokiej klasy trenerów.
✗
RySzaRd WąTROBa

NIecOdzIeNNy
fINał Meczu!

Koniec rundy juniorów
Debiutujący w i Klasie Juniorów Młodszych ZZPn/ oddział Koszalin zawodnicy Victorii po siedmiu kolejkach rozgrywek, meczem
w Szczecinku z miejscowym MKP, zakończyli rundę jesienną.
– niestety w ostatnim meczu
rundy jesiennej doznaliśmy dotkliwej
porażki 2:8 (1:3). Podsumowując jednak
całą rundę – moim zdaniem – osiągnęliśmy więcej, niż sobie założyliśmy.
naszym celem w tej rundzie było
bowiem ogranie indywidualne zawodników i zgranie drużyny. Drużyny, która
prawie w całości złożona jest z zawodników, którzy do startu ligi nie mieli
styczności z piłką 11-osobową, a większość z nich, nigdy nie trenowała
w żadnym klubie! na siedem gier,
wygraliśmy 2, zremisowaliśmy 1 i ponieśliśmy 4 porażki, zdobywając przy tym
22 bramki, tracąc 21 – podsumował całą
rundę jesienną trener Wiktor Piątek.
Teraz kilkumiesięczna przerwa
zimowa, w trakcie której młodzi zawodnicy będą ciężko pracować na treningach.
✗

Kibice, którzy stawili się na Stadionie
Miejskim w Sianowie, po to, aby obejrzeć I-ligowy mecz oldbojów miejscowego Stowarzyszenia Victoria
Sianów z Gryfem Kamień Pomorski,
z pewnością na długo zapamiętają to
spotkanie!
Goście, którzy przybyli do Sianowa
w siedmioosobowym składzie, po
minucie gry i straconej bramce, strzelonej przez Tomasza Tesmera, postanowili zejść z boiska! Z pewnością gospodarzom, których grzecznościowo
– w zastępstwie za Krzysztofa Gorta
– prowadził w tym spotkaniu Jacek
Surówka, przyznane zostaną trzy
punkty i trzy bramki, ale nie o to przecież chodzi w obchodzącej swoje
30-lecie Pomorskiej Lidze Oldbojów!
Stowarzyszenie Victoria Sianów:
Zbigniew Banasiak – łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr Kierzek, Marek Kocaba,
Krzysztof Miętek, Piotr Motyl, Marek
łuczak, Tomasz Skupiński, Jacek
Surówka, Janusz Szawurski, Tomasz
Tesmer i Marek Walker.

INFORMATOR
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41,
94 345 52 42 lub 94 345 52 43
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne (GZK
w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekretariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 94
346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny)
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72
76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

