28. Finał WOŚP W SianOWie

Dziękujemy

Dzień finałowego
grania poprzedzony
jest wielotygodniowymi przygotowaniami, ale każdy kto
w nich uczestniczy
wie, że warto. Dziękujemy wolontariuszom i tym, którzy
wrzucili symboliczną
złotówkę. Każda pomoże ratować czyjeś
życie.

65 122,29 zł

G

ranie dla WOŚP rozpoczęliśmy 11 stycznia Wielkoorkiestrowym Turniejem
Badmintona. A 12 stycznia 2020
roku Terenową Integracją dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sianów 2020, w imprezie tej uczestniczą posiadacze pojazdów terenowych.
O godzinie 8 w hali sportowej
przy SP nr 2 w Sianowie rozpoczęły
się Halowe Wielkoorkiestrowe
Turnieje Piłkarskie Juniorów
i Seniorów.
Od godziny 9 na ulicach Sianowa spotkać było można wolontariuszy kwestujących do puszek, którzy

1luteGo
Charytatywny Turniej
Piłki Nożnej „Gramy
Dla Kamila”

11luteGo
677. rocznica nadania
praw miejskich Miastu
Sianów – Gala Sianowskich
Rybogryfów

10-21luteGo
Ferie zimowe

29luteGo
Spartakiada Rodzinna
Przedszkolaków
w SP nr 2

byli pod opieką strażaków z OSP
Sianów. 28.Finał WOŚP rozpoczął
się o godzinie 16 w kinie Zorza
występem dzieci z sekcji teatralnej
pod opieką animatora Elżbiety
Malczewskiej-Giemzy i wokalnej
– pod opieką Zosi Karbowiak działających przy Centrum Kultury
w Sianowie. Na scenie wystąpił
zespół rockowy ELGIPEMY z Pałacu
Młodzieży w Koszalinie prowadzony przez Zbigniewa Dubiellę. Odbywały również się liczne licytacje,
podczas których można było wylicytować przedmioty pozyskane od
sponsorów oraz od samego Jurka
Owsiaka.
Na scenie kina Zorza mogliśmy
również wysłuchać mini koncertu
utalentowanego Top Boy’a. Ostatnim elementem było „Światełko do
nieba”.
WOŚP wspierała impreza
towarzysząca w Zespole Szkół
w Dąbrowie i Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie. Na dzień 23 stycznia uzbieraliśmy kwotę 65.122,29 zł.
Dziękujemy wszystkim sponsorom,
ludziom gorącego serca, wolontariuszom, mieszkańcom za hojność
i wsparcie bez którego nigdy nie
uzbieralibyśmy takiej kwoty.
Z gorącym siema!
MONIka OlSzak

Budżet pełen pomysłów
I

edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta
Sianów przerosła nasze oczekiwania! Do Budżetu Obywatelskiego
zgłoszono 18 projektów, z czego 6 to
projekty o charakterze miejskim,
a 12 o charakterze sołeckim (realizowane na wsiach).
Pomysły są bardzo zróżnicowane tematycznie i rodzajowo. Dotyczą m.in. zagospodarowania terenów rekreacyjnych, tworzenia
placów zabaw, zielonych siłowni,
miejsc integracji mieszkańców
(wiat grillowych, drewnianych
z wyposażeniem), doświetlenia
miejscowości/osiedli, ogrodzeń
miejsc użyteczności publicznych
czy też remontów chodników lub
położenia płyt jumbo.
Za wszystkie pomysły i aktywność dziękujemy mieszkańcom

i autorom projektów!
W kolejnym etapie złożone
projekty zadań będą weryfikowane
przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego. To członkowie Komisji
dokona oceny formalnej i merytorycznej wniosków.
Listy zakwalifikowanych do
głosowania projektów miejskich
i sołeckich pojawią na stronie
www.sianow.pl w zakładce Budżet
Obywatelski już 14 lutego 2020 r.,
a elektroniczne głosowanie na
wybrane projekty, potrwa od 14 do
29 lutego 2020 r.
Wnioskodawcom negatywnie
ocenionych projektów będzie przysługiwać prawo do złożenia dowołania, na co będą mieli czas od 4 do 10
lutego 2020 r.
Początek marca – będzie to ten
moment, gdy poznamy autorów

zwycięskich wniosków! Do realizacji w 2020 roku, zostaną wybrane te
zadania, które otrzymają w głosowaniu największą liczbę głosów
mieszkańców.
Przypomnijmy: na I edycję
Budżetu Obywatelskiego przezna-

Uwaga! FOtOraDar w Sianowie
N

admierna prędkość odpowiada za najwięcej
wypadków drogowych w Polsce.
Dlatego, aby wzmocnić bezpieczeństwo, na naszych drogach przybędzie fotoradarów. także w Sianowie.
Urządzenie stanie przy ul.
Łużyckiej, naprzeciwko posterunku
policji, czyli tam, gdzie dawniej był
zamontowany. W tym właśnie miejscu w przeciągu ostatnich 5 lat
doszło do 16 potrąceń na przejściu
dla pieszych. O przywrócenie
pomiaru prędkości na drodze,
a tym samym ograniczenie pręd-

czono 120 tys. złotych, z czego na
realizację zadań sołeckich 60 tys.
i tyle samo na zadania miejskie.
Zadania muszą być realizowane na
terenie będącym własnością
Gminy i mieć charakter inwestycyjny.

kość przejeżdżających tam samochodów (rekordzista miał na liczniku 130 km/h), zabiegały władze
samorządu wspólnie ze Strażą
Miską oraz policją.
Nowe fotoradary na polskich
drogach staną w miejscach szczególnie niebezpiecznych i o dużym
natężeniu ruchu. Wybrali je specjaliści z Instytutu Transportu Samochodowego, którzy przez pół roku
jeździli po Polsce i m.in. przy pomocy dronów badali typowane miejsca. 6 nowych urządzeń zostanie
zlokalizowanych na drogach krajowych, ale i wojewódzkich oraz
powiatowych. Fotoradary mają
pojawić się przy polskich drogach
w czwartym kwartale 2020 roku.
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Budżet
obywatelski

W

sferze publicznej pewne
działania zawsze narażone
są na krytykę czy po prostu

różne oceny. Tak jak zresztą w życiu,
nie wszystko co robimy jest dobrze
oceniane przez innych (tylko czy aby
sami dla siebie, jeśli nikogo nie krzywdzimy, nie jesteśmy ważniejsi?).
Tym razem napiszę o czymś, co może
nie budzi wielkich kontrowersji,
jednak jest różnie oceniane.
Chodzi o budżet obywatelski,
który pierwszy raz uruchomiliśmy
w sianowskim samorządzie.
I pojawiły się głosy. A to, że dopiero
teraz, a nie kilka lat wcześniej. A to, że

Są unijne środki na wymianę pieca

Likwidujemy „kopciuchy”
Gmina Sianów
uzyskała ponad
226 tysięcy złotych
na dotacje dla
mieszkańców, którzy zechcą zlikwidować źródła ciepła
opartego o spalanie
węgla. wsparcie
indywidualne
wynosi 7500 zł.

O

znacza to likwidację pieca lub
kotła węglowego i podłączenie do istniejącej sieci
ciepłowniczej lub zastąpienia zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Oczywiście
podstawą jest wymiana w pierwszej
kolejności na jednostkę wytwarzającą
energię ze spalania gazu – dotyczy to
obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie
korzystanie z energii gazowej jest
uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej
kolejności inne źródła ciepła spełniające
normy.

Wartość całego projektu wynosi
ponad 450 tysięcy złotych.
O wsparcie w wysokości 7500
złotych (kwota ryczałtowa na jedno
gospodarstwo domowe), ubiegać się
będą mogły osoby fizyczne:
– będące właścicielem domów
jednorodzinnych
– będące właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– będące najemcą mieszkań
w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego
oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).
Rozpoczęcie realizacji projektu
zaplanowano na marzec 2020 roku.
Wówczas podany zostanie termin naboru wniosków od mieszkańców oraz
rozpocznie się kampania promująca
projekt, zachęcająca do ubiegania się
o dotacje. Realizację projektu przewidziano na lata 2020-2021.

jest to niepotrzebny, bo poróżni
mieszkańców mniejszych i większych
miejscowości. Jeśli dodamy do tego
krytykę kwoty (tak, wiem 120 tys. zł
nie jest szczytem możliwości) i to,
że stawiamy na zadania inwestycyjne, a nie „przejadanie” środków, to
pojawi się obraz bezsensowności
naszych działań.
Ale czy aby na pewno ten obraz
jest prawdziwy?

Unijne pieniądze na budowę targowiska w Sianowie

W

lutym zostanie podpisana
umowa na budowę targowiska miejskiego „Mój rynek”
w Sianowie. Inwestycja warta ponad
730 tys. zł zostanie zrealizowana na
placu w pobliżu kina Zorza.
Gmina Sianów złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Zachodniopomorskiego wniosek o przyznanie pomocy przy realizacji budowy

Nie, ponieważ i ilość złożonych
wniosków – 18 (a czas na ich składanie był naprawdę krótki) i pomysły
(bardzo różne, a większość dotyczy
terenów wiejskich) świadczą o tym,
że inicjatywa stworzenia budżetu
obywatelskiego jest dobra.
Jak wyjdzie w głosowaniu
czy realizacji, zobaczymy. Jednak
po raz kolejny cieszę się, że mamy
aktywnych mieszkańców, którym
warto zaufać.

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

Gala
Rybogryfów
11 lutego, o godzinie 17,
w Kinie Zorza odbędzie
się uroczysta gala
„Sianowskich Rybogryfów”.
Przypadnie w 677. rocznicę nadania praw miejskich miastu Sianów.
Nagrody jak co roku rozdane zostaną w trzech kategoriach: za działalność dla rozwoju Gminy i Miasta
Sianów, za osiągnięcia sportowe,
za działalność społeczną.
Zapraszamy!

targowiska lub obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów.
Ideą budowy targowiska miejskiego „Mój rynek” jest poprawa

konkurencyjności
producentów
rolnych na terenie Gminy Sianów.
Realizacja inwestycji podniesie standard i jakość oferowanych usług
i wesprze lokalny rynek.
W ramach inwestycji, w okolicy
Kina Zorza, powstanie budynek hali
targowej na 6 stanowisk z sanitariatem
oraz toaletą publiczną. W tym celu przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic

Tylnej z Placem Pod Lipami (droga
jednokierunkowa). Przewiduje się
również zagospodarowanie przestrzeni
wokół targowiska wraz z montażem
małej architektury.
Wartość projektu to 739 860,99 zł.
Dofinansowanie wyniesie: 470 773,00
zł.
Zakończenie realizacji inwestycji
przewiduje się na grudzień 2021 roku.

Bezpieczny z odblaskiem
S

traż Miejska w Sianowie,
wspólnie z Posterunkiem Policji w Sianowie, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i miasta
Sianów zorganizowała akcję „Bezpieczny Rowerzysta 2020”.
Każdy kto przyszedł 21 stycznia na
plac przy ul. Morskiej w Sianowie otrzymał kamizelkę odblaskową lub odblask.
Od 31 sierpnia 2014 roku każdy
pieszy, poruszający się po zmroku po
drodze poza obszarem zabudowanym,
ma obowiązek używania elementów
odblaskowych. Nawet niewielki
element odblaskowy może zapobiec
tragedii i uratować życie.

fot. Waldemar KosoWsKi

Zmiany w systemie odbioru śmieci

O

dbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie od
godziny 6:30 według podanego na stronie www.sianow.pl harmonogramu.
Odpady segregowane, problemowe, budowlane i biodegradowalne
przyjmuje także Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80. Punkt
czynny w poniedziałki i czwartki 8 – 16
oraz w soboty 10 – 16.

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie www.sianow.pl oraz pod
numerami telefonu:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów tel.
(94) 346 95 39, (94) 346 95 11 (w sprawie
opłat).
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. ul. Komunalna 5,
75-724 Koszalin, tel. 94 348 44 22, 26,
e-mail: selektywne@pgkkoszalin.pl
zmieszane@pgkkoszalin.pl
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Bądź aktywnym obywatelem
13

lutego w siedzibie Stowarzyszenia Pracownia Pozarządowa w Koszalinie, ul. Dworcowa 2
odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne na temat programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje z nowego programu dla organizacji
społecznych mogą się ubiegać m.in.
stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne
czy koła gospodyń wiejskich. Dotacje
będą przyznawane na działania
w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet Funduszu
wynosi 30 mln euro. Konkurs dotacyjny
rusza na początku lutego 2020 r.

Hej kolęda, kolęda!
T

radycją Dziennego Domu
Senior+ są spotkania organizowane co roku dla wspólnego kolędowania w gronie przyjaciół i rodziny.
Dzięki temu w radosnej atmosferze, u progu Nowego Roku, zabrzmiały
słowa najpiękniejszych polskich kolęd
i pastorałek. Seniorzy, pełniący rolę
gospodarzy, serdecznie przywitali
wszystkich „Kolędników”, w tym Marcina Posmyka – zastępcę burmistrza
Gminy i Miasta Sianów, Włodzimierza
Zimnowłodzkiego – przewodniczącego
Komisji Społeczno-Oświatowej Rady

Miejskiej, Magdalenę Gostyńską, Martę
Nowak i Tomasza Przygudzkiego
– radnych miejskich oraz Ryszarda
Sobczyńskiego – radnego powiatowego,
grupę dziecięcych talentów muzycznych, a przede wszystkim członków
swoich rodzin i przyjaciół, którzy przybyli na to wydarzenie.
Opiekę muzyczną nad „kolędowaniem” po raz kolejny sprawowała
Wiesława Sobczyńska, a nad całością
czuwał zespół pracowników MGOPS.
Fot. Magdalena Rzeszutek

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia programu, zasady
pierwszego konkursu dotacyjnego,
a także wyzwania związane z obszarami wspieranymi przez Fundusz oraz
inspirujące przykłady działań. Część
spotkania będzie miała charakter
warsztatowy. Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli przedstawić wstępne pomysły na projekty
i skonsultować je z prowadzącymi.
W spotkaniu mogą wziąć udział
większe i mniejsze organizacje (z minimum rocznym stażem działania)
zarówno z Zachodniopomorskiego, jak
i sąsiednich województw.
Zgłoszenia są przyjmowane do 6

lutego 2020 poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie: http://
aktywniobywatele.org.pl/ruszamy-wpolske/
Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania udziela Monika
Widocka, tel. 889 079 015, mail: mwidocka@pracowniapozarzadowa.pl
W sprawach dotyczących programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy i założeń spotkania prosimy
o kontakt z Olgą Sokołowską tel. 22 536
02 42, mail: osokolowska@batory.org.pl
Więcej informacji o programie Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy:
www.aktywniobywatele.org.pl
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Małe miasto z wielkiM se
Okazuje się że sianowian
nie trzeba dużo namawiać
i hasło wielkoorkiestrowe
„wszystkie ręce na pokład”
poskutkowało tym, że
wszyscy położyli na pokład
nie tylko ręce, ale i serca.

65 122,29 zł
Kwota zebrana w Sianowie
to kolejny sukces :)

BR AW O!
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Śpiewający przegląd
4 grudnia 2020 roku odbyła się kolejna edycja Sianowskiego
Przeglądu Kolęd i Pastorałek, na którym zaprezentowały
się dwadzieścia dwa zespołu z całego regionu!
Okres wieczoru wigilijnego, aż
do Uroczystości Trzech Króli,
przeżywano w polskiej tradycji
tzw. „święte wieczory”. Był to
czas rodzinnych i przyjacielskich
spotkań, które wypełnione były
ciepłem, miłością i tajemnicą
emanującą ze stajenki betlejemskiej. I tak też było w Sianowie.
Dziękujemy, że byliście z nami.
To był fantastyczny czas.
Przypomnijmy, że na scenie zaprezentowały się następujące zespoły:
1. Bursztyn z Mielna
2. Złote Nutki z Koszalina
3. Biadule z Kinowa
4. Stokrotki z Koszalina
5. Sąsiedzi zza miedzy z Wyszeborza
6. Marzenie z Jeżyc

7.
8.

Babki Ali z Chłopów
Stowarzyszenie Lechici
z Koszalina
9. Rosiczki z Sieciemina
10. Bursztyny z Sianowa
11. Jarzębiny ze Świeszyna
12. Ostrowianie z Ostrowic
13. Popowianie z Popowa
14. Dobrowianki z Dobrowa
15. Radość z Tychowa
16. Słoneczko z Niemicy
17. Olszyna z Żydowa
18. Nasze Wspomnienia
z Ostrowic
19. Kwiat Paproci z Wierciszewa
20. Bukowianki z Bukowa Morskiego
21. Śródmieście z Koszalina
22. Wrzosy z Warszkowa.
Serdecznie zapraszamy za rok!
Fot. Waldemar KosoWsKi
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Jubileusz Złotych Godów
31 grudnia, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sianowie, jubileusz
Złotych Godów obchodzili Elżbieta i Antoni Kozaneccy.

J

ubilaci mogą się poszczycić
50-letnim stażem małżeńskim.
Wychowali czworo dzieci, mają
dziewięcioro wnucząt i dwoje prawnucząt, od których mają wsparcie, miłość
i szacunek.
Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za wspólne pokonywanie przeciwności
losu i podejmowanie codziennego trudu
w imię wartości, do których odwołuje
się przysięga małżeńska – miłości, wierności i uczciwości, Jubilaci zostali
odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskiej. Aktu dekoracji
dokonał burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Kapuścińska życzyła Jubilatom wielu dalszych wspólnie przeżytych lat, zdrowia, pogody ducha i aby
każdy kolejny dzień był lepszy od dnia

poprzedniego. Do życzeń dołączyli się
wszyscy obecni na uroczystości.
Były gratulacje i pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Całości dopełniły
kwiaty i toast wzniesiony lampką szam-

pana za zdrowie Jubilatów na dalsze
szczęśliwe lata wspólnego pożycia.
Gratulujemy!
Mirosława KapuścińsKa
Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka

pomoc na czterech,
a nawet ośmiu kołach
o

środki wsparcia Dziennego
w sianowie otrzymały dwa
samochody – ważne wsparcie, pozwalające na rozwiązanie problemu komunikacyjnego, który dotychczas w dużym
stopniu uniemożliwiał dostęp osób
niepełnosprawnych do świadczonych
tam usług i terapii zajęciowej.
Dzięki zaangażowaniu środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Gmina Sianów kupiła 8-osobowy bus
do przewozu osób niepełnosprawnych
z przeznaczeniem na świadczenie
dowozu domowników Środowiskowego
Domu Samopomocy „Szansa”.
W trakcie XVII Sesji Rady Miejskiej 19 grudnia 2019 r. przed ratuszem
zaprezentowany został piękny, nowy
samochód spełniający wszystkie wymogi związane z bezpiecznym przewozem
osób na wózkach inwalidzkich. Drugi
z samochodów został włączony w transport osób niepełnosprawnych korzystających z usług Dziennego Domu
Senior+ w Sianowie. Zakup samochodu
był możliwy dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Koszalinie, bez którego
aplikowanie o środki PFRON byłoby
niemożliwe.
regina BanasiaK
Fot. robert SuSzczak

w skrócie
inForMacJa DLa osÓB
niepełnosprawnYcH

3185 512 wew. 44). Wniosek oraz szczegółowe zasady udzielania pomocy
można pobrać na stronie:
https://www.mgops.sianow.pl/niepelnosprawni/
w zakładce GMINNY PROGRAM

poMoc
żYwnościowa
gminny ośrodek informacji dla osób
niepełnosprawnych w sianowie
informuje, że od 16 stycznia ruszył
gminny program Działań na rzecz
osób niepełnosprawnych. Informacji
udziela Pani Monika GrzywaczŻukowska (Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul.
Słowackiego 3a Sianów 76-004 tel. 94

Miejsko-gminny ośrodek pomocy
społecznej w sianowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014
– 2020 europejskiego Funduszu
pomocy najbardziej potrzebującym.
Skierowania wydawane są w siedzibie
Ośrodka w p. 107 i 117. Miejsce wyda-

wania żywności: PCK Koszalin od
3.02.2020 r.
Uprawnionymi do otrzymywania
bezpłatnej żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie
gospodarującą nie przekracza 1.402,00
zł netto, dla rodzin – na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty
1.056,00 zł netto.
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Inspirujące spotkania z literaturą
Sianowska
biblioteka wraz
z koszalińskim
Wydawnictwem
KryWaj przez cały
2019 rok realizowała projekt pt.
„Wtorkowe spotkania z literaturą”.

P

rzez ten okres nasi czytelnicy
mieli okazję poznać twórczość Bogusława Janiczaka,
Mariusza Pikulskiego, Lidii Nowosad,
Huberta Okonowicza, Ewy Pietrzak,
Darii Kowalik. Był to niezapomniany
czas z poezją i powieścią.
Koszalińskie
Wydawnictwo
KryWaj jest już na rynku od 6 lat, a na
swoim koncie ma ponad 200 książek
i kilkadziesiąt spotkań autorskich
i promocji. Za sukcesem firmy stoi
Krystyna Wajda, którą można zaliczyć
bez dwóch zdań do ludzi „pozytywnie
zakręconych”. I właśnie ukoronowaniem naszych spotkań 17 stycznia 2020
roku był wieczór z twórczością Krysty-

ny Wajdy, poetki i pisarki, która kilka
lat temu postanowiła wydać swoje wiersze. Tak zaczęła się jej przygoda
z wydawnictwem.
– Ponieważ nie chciałam chodzić

i się prosić, założyłam własne wydawnictwo – wyjaśnia autorka. – Początkowo myślałam, że będę wydawać tylko
własne książki, to się jednak szybko
zmieniło. Swoich pozycji mam na koncie

Nasze rozmowy „kręciły się” wokół
powieści „Zawirowania”, „Cena zauroczenia” i „Chcę znowu się śmiać”.
Edyta Robakowska-IwanIEc,
MonIka olszak

Ebooki w bibliotece, czyli
książka przez internet
c

Czas
na
zmiany

entrum kultury i biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta
wraz z bibliotekami powiatu koszalińskiego przedłużyła umowę z koszalińską biblioteką Publiczną i przystąpiła
do projektu – Powiatowa czytelnia
E-booków legimi.
Dla naszych czytelników oferujemy bezpłatny dostęp do wypożyczalni
ebooków Legimi, obejmującej 18 000
tytułów, które czytelnicy mogą czytać
na smartfonie lub tablecie. To drugi

Kochani cały czas zmieniamy się dla Was. Tym
razem w ruch poszła
smutna, biała ściana
w bibliotece. W zeszłym
tygodniu ruszyła praca
nad jej „wizerunkiem”,
zajął się nią nikt inny jak
Cukin.
Zapraszamy na stronę
Centrum Kultury i sami
zobaczcie, jak pięknie
to wygląda.
A już 30 stycznia 2020
roku, o godz. 18 w Galerii Zorza odbędzie się
niesamowity wernisaż
prac Cukina.
Serdecznie zapraszamy!

Fot. Tomasz Żuk

zapraszamy do lektury
kataRzyna
Puzyńska

„Pokrzyk”
„Pokrzyk” to jedenasta część serii
pt. „lipowo”.
Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały
psychologiczne, ale także powieści
z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie
i szwedzkiej królowej gatunku, Camilli
Läckberg.
We Wnykach wszyscy wierzą, że
jak ktoś odwiedzi stary dwór pod lasem,
to umrze. Klątwa jest nieubłagana.
Dotknie każdego, kto przekroczy próg.

już kilkanaście. Są to przede wszystkim
tomiki wierszy, antologii, zbiór baśni.
– Podchodzę do tego z dystansem.
Bardzo ciekawi mnie odbiór czytelników i ich opinie – dodaje autorka.

Weronika Podgórska trafia tam zupełnym przypadkiem. Wkrótce okazuje się,
że będzie musiała wrócić, i to w towa-

rzystwie osoby, której nienawidzi.
W tym samym czasie niedaleko umiera
pewna staruszka. Przy jej ciele przyłapano emerytowaną komisarz Klementynę Kopp. Kopp podejrzana jest już
o jedno morderstwo.
Aspirat Daniel Podgórski nie
wierzy w jej winę, mimo że dawna koleżanka sama przyznała mu się do
wszystkiego. Policjant rozpoczyna
śledztwo na własną rękę, ryzykując
oskarżenie o przekroczenie uprawnień
służbowych. Depcze mu po piętach
prywatny detektyw badający makabryczny wypadek sprzed czterdziestu
jeden lat. Szybko okazuje się, że sam ma
coś do ukrycia. Wydarzenia nabierają
tempa, kiedy nocą słychać w lesie strzały, a stara maska klauna pęka na kawałki. Kto jeszcze zginie? Jak te wszystkie
sprawy są ze sobą związane?

projekt realizowany w naszej bibliotece,
zachęcający do korzystania z ebooków,
pierwszym jest Ibuk.libra, gdzie dostępne są ebooki o charakterze naukowym
i popularnonaukowym, Legimi, to ebooki o charakterze beletrystycznym.
Aby otrzymać kod i uzyskać możliwość korzystania z e-booków należy
zgłosić się do biblioteki. Zapraszamy do
biblioteki, gdzie udzielimy wszelkich
informacji.
MonIka olszak
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Sukcesy tenisistów stołowych Darz-Boru
Remis z wiceliderem KAMIX-em ATS
Małe Trójmiasto
Rumia i powrót do
czołówki „Rankingu
indywidualnego”
Bartosza Szarmacha! To ostatnie
sukcesy karnieszewickich tenisistów
stołowych.
11 stycznia 2020 r. – beniaminek
I ligi – urwał punkt wiceliderowi, remisując z nim 5:5!
Punktowali: Bartosz Szarmach,
który wygrał obie gry pojedyncze,
a wspólnie z Marcinem Czerniawskim,

także grę deblową oraz Marcin Marchlewski, który wygrał jedną grę pojedynczą, a wspólnie z Tomaszem Taborem,
także grę deblową.
Nie punktował Michał Krzyżanowski, który swoje gry pojedyncze przegrał
2:3! W pojedynku z Pawłem Lemańskim
przegrał wszystkie trzy sety na przewagi!
Przypomnijmy, że w pierwszej
rundzie KS Darz Bór Karnieszewice
uległ u siebie – grając gościnnie w sali
sportowej Szkoły Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej – zespołowi z miejscowości Rumia 4:6.
Warto przypomnieć także, że przeciwnik karnieszewiczan uległ im w
pierwszym meczu, w bezpośredniej
walce o I ligę w 2017 r. 6:4 w Sianowie.
Wtedy to jednak nie wystarczyło do
awansu! Rewanż przyniósł bowiem
zwycięstwo tenisistom stołowym z Trójmiasta!

Prezes KS Darz Bór Karnieszewice,
Zbigniew Kuszlewicz, komentując ostatnie spotkanie napisał:
– Tym razem jest się z czego
cieszyć. Remis z klubem, będącym
czołówce po pierwszej rundzie, a do
tego dwa pojedynki singlowe rozstrzygnięte w piątym secie na naszą niekorzyść, potwierdzają zwyżkową formę
naszych zawodników.
Teraz kolej na rewanż z klubem
z Gorzowa Wielkopolskiego, który rozegramy 25 stycznia w naszej Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie.
Dodać trzeba, że lider Kamix-u
– Alan Woś, to aktualnie drugi tenisista
stołowy w „Rankingu indywidualnym”
grupy północnej, a lider Darz Boru
– Bartosz Szarmach, jest na czwartym
miejscu!
Gratulujemy remisu!
RySzaRd WąTRoBa

Mecz z KAMIX-em ATS Małe Trójmiasto Rumia rozegrany w Suchej Koszalińskiej 14 września
Fot. Waldemar KosoWsKi
2019 r.

KS Sieciemin po raz pierwszy!
18

stycznia 2020 r., w Sianowie,
w hali sportowo-widowiskowej przy miejscowej Szkole Podstawowej nr 2, rozegrano 14. Halowy Turniej
Piłkarski Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów.
W gościnnej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr
2 w Sianowie wystąpili: Grupa Sędziów
Koszalin, KS Sieciemin, KS SKIBNO,
Stowarzyszenie Victoria Sianów I,
Stowarzyszenie Victoria Sianów II, KS
Victoria Sianów, UKS Victoria SP 2
Sianów oraz zespół pod nazwą Pietraszkiewicze Sianów.
Grano systemem „każdy z każdym”.
Mecze sędziowali: Kazimierz Kowalski,
Marcin Leśniewski i Ireneusz Zubkowicz. Opiekę medyczną zabezpieczał
Sebastian Kulesza.
Pierwsze miejsce – z pięcioma
zwycięstwami, jednym remisem i jedną
porażką zajęła drużyna KS Sieciemin!

To pierwsze zwycięstwo tego klubu
w historii turnieju! Drugie miejsce zajęli
piłkarze Stowarzyszenia Victoria
Sianów II. Trzecie miejsce zajęła drużyna grająca pod nazwą Pietraszkiewicze.
Zwycięzcy otrzymali puchar
burmistrza Gminy i Miasta Sianów
– Macieja Berlickiego, który wręczyli:
Barbara Pietraszkiewicz, Krzysztof
Gort, Sebastian Kulesza i Henryk Malinowski.
Wyróżnieni zawodnicy: najlepszy
piłkarz – Łukasz Berkowski (Stowarzyszenie Victoria Sianów II), król strzelców – Adam Nader (KS Sieciemin), strzelec 8 bramek oraz najlepszy bramkarz
imprezy – Arkadiusz Borak (Pietraszkiewicze), otrzymali odpowiednio: piłki
nożne i rękawice bramkarskie, ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie.
Były bramkarz KS Victoria Sianów
– Henryk Malinowski, który przybył
z pucharem fair play i rękawicami

bramkarskimi, wręczył je drużynie UKS
Victoria SP 2 Sianów, którą gościnnie,
wspierał w bramce Łukasz Szmajdziak
oraz broniącemu bramki Stowarzyszenia Victoria Sianów I – Dawidowi
Pawelcowi!
Po turnieju, był czas na spożycie
ciepłej, smacznej zupy, serwowanej
w szkolnej stołówce!

Organizatorów (Krzysztofa Gorta
i Ryszarda Wątrobę) wsparli: Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie z Burmistrzem – Maciejem Berlickim, Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Sianowie z dyrektor
– Katarzyną Budnik, Milena Szczepańska-Zakrzewska, Grażyna Wątroba
– prowadząca sekretariat turnieju oraz
Kazimierz Kowalski, Sebastian Kulesza,

Marcin Leśniewski, Henryk Malinowski, Ireneusz Megiel, Jerzy Piątek,
Wiktor Wątroba i Ireneusz Zubkowicz
TeKST i FoTo:
RySzaRd WąTRoBa

Turniej poświęcony jest pamięci
zmarłego 27 grudnia 2005 r. byłego
piłkarza, trenera, nauczyciela, zasłużonego i honorowego sędziego – w tym
szczebla centralnego – obserwatora
i działacza piłkarskiego. I nie tylko!

Najlepsi w turnieju samorządowym
11

stycznia w Sławnie odbył się
iii Samorządowy Turniej
Piłkarski „orkiestrowe Granie”. Cel
szczytny, liczy się pomoc, a co ważne
na sportowo. Turniej rozpoczęto od
„wpisowego” do puszki dla fundacji
WoŚP.
Do turnieju przystąpiło łącznie
siedem drużyn z dwóch województw:
pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Gospodarz: Miasto Sławno, Gmina
Sławno, Gmina Postomino, Gmina
Darłowo, Gmina Kobylnica, Gmina
Malechowo i Gmina Sianów. Mecze
rozgrywano po 10 minut, systemem
„każdy z każdym”. Sędzią głównym był
Krystian Witkowski.

Ostatni mecz turnieju zadecydował o zwycięstwie w turnieju. Zespoły
z Darłowa i Sianowa miały wszystkie
mecze wygrane, a lepszy bilans bramkowy przy remisie pozwalał gminie
Sianów zwyciężyć w turnieju. I tak też
się stało! Mecz stał na wysokim poziomie – mnóstwo sytuacji podbramkowych i znakomite interwencje bramkarskie. Na kilka sekund przed końcem
meczu z pustej bramki piłkę wybił
Tomasz Woźniak czym uratował zespół
od pierwszej porażki. Należy podkreślić,
że jedną z najładniejszych bramek
w rozgrywkach zdobył Piotr Starzecki,
uderzając z pierwszej piłki wybitej
z autu po krótkim rogu bramki drużyny

z Malechowa. Zbigniew Banasiak
wyjmował piłkę ze swojej bramki tylko
czterokrotnie, zostając najlepszym
bramkarzem turnieju.
Zespół Gminy Sianów reprezentowali: Zbigniew Banasiak (br.), Sebastian
Wroński (kpt.), Wojciech Drejski, Piotr
Starzecki, Tomasz Woźniak, Robert
Kowalczyk i Krzysztof Grochowina
(pracownik samorządowy z Koszalina
– wystąpił gościnnie za zgodą organizatora). Puchar przechodni trafił do
gminy Sianów!

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.

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).

SeBaSTian WRońSKi
Fot. Um W słaWnie,
sebastian WrońsKi

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).

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).

