
– Gmina Sianów od lat stara się
o unijne dotacje na budowę kanali-
zacji – mówi sekretarz Gminy 
i Miasta Sianów Henryk Lubocki. 
– Kanalizacja jest bardzo potrzebna,
bez tego cywilizacyjnego dobro-
dziejstwa w gminie żyje duża część
mieszkańców. Inwestycja obok
osiągnięcia efektu ekologicznego 
i zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców ma za zadanie stworzyć warun-
ki do dostosowania gospodarki
wodno-ściekowej do gospodarki
rynkowej, zapewniając przy tym
bezpieczeństwo i wysoką jakość
usług. Będzie to zawsze jednym 
z najważniejszych celów inwesty-
cyjnych naszego samorządu 
– podsumowuje sekretarz. 

Inwestycja obejmować będzie
budowę systemu kanalizacji grawi-
tacyjnej i tłocznej o długości 
2,24 km wraz z trzema przepom-
powniami ścieków w Kędzierzynie.
Realizację zadania zaplanowano na
lata 2021-2022, a jego wartość całko-
witą oszacowano na 2 688 952,80 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wynosi 1 692 071,42 zł
(85 proc. kosztów kwalifikowalnych
zadania). 

Przypomnijmy, to już szósta
inwestycja z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej, realizowana 
w gminie z dofinansowania
perspektywy finansowej 2014-2020
RPO WZ. Zrealizowano już dwa
zadnia pn. „Rozbudowa ujęcia wody
wraz ze stacją uzdatniania wody 
w Sianowie” oraz „Budowa wodo-

ciągu magistralnego na trasie
Sianów – Osieki”.

Ponadto, w roku 2020 realizo-
wane będą trzy kolejne zadania
inwestycyjne dotyczące budowy
sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowej w ulicach
Węgorzewskiej, Leszczynowej,
Słowackiego (pod nowe osiedle
mieszkaniowe w ramach programu
rządowego Mieszkanie+) oraz zada-
nie „Kanalizacja sanitarna i tłocz-

na w miejscowościach Kłos 
i Gorzebądz”.

Obecnie, sieć kanalizacyjna 
w samorządzie wynosi 58 282,7 m
długości. Wybrana do dofinansowa-
nia inwestycja zwiększy długość
km sieci o 2,24 km i tym samym
umożliwi ponad 122 mieszkańcom
Kędzierzyna kompleksowe podłą-
czenie do systemu kanalizacji tłocz-
nej transportującej ścieki do
oczyszczalni ścieków w Jamnie.

NOwy prOjEkt w ZakrESIE GOSpOdarkI wOdNO-ścIEkOwEj

Mieszkańcy czekali na to!
projekt Gminy Sianów „kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości kędzie-
rzyn” uzyskał dofinansowanie i został wybranych do realizacji. Stało się to moż-
liwe w wyniku zwiększenia dofinansowania w ramach rpO wZ 2014-2020.
Inwestycja wpłynie na poprawę jakości życia 122 mieszkańców tej miejscowości. 

W PRZYPADKU
ZAUWAŻENIA U SIEBIE

OBJAWÓW 
CHOROBOWYCH 

COVID 19 – DZWOŃ! 

TEL. CENTRALA SANEPID 
– 94 342 40 85

Sekcja Epidemiologii 
– wew. 227

2 688 952,80
złotych 

to koszt inwestycji, 
a jej dofinansowanie
to 85 proc. Kosztów
kwalifikowanych.

1czerwca
Gminny Dzień Dziecka

6czerwca
Spotkanie rowerowe „Pod
pretekstem rozpoczęcia 
sezonu rowerowego”, czyli
rajd Mokre – Sieciemin 

11czerwca
Boże Ciało

21czerwca
Pierwszy dzień lata 
– najdłuższy dzień roku

fot. Waldemar KosoWsKi

„Naród który
traci pamięć,

traci
sumienie”

(Zbigniew Herbert)

Obohaterach trzeba pamię-
tać! 75 lat temu zakończy-

ła się dla większości świata 
ii wojna światowa. W Sianowie
pamiętamy o polskich ofiarach, 
o krwi przelanej przez polskich
żołnierzy na wszystkich frontach
tej tragicznej wojny. Bez Polski 
i Polaków, bez naszej nieustępliwo-
ści i upartości, bez odwagi 
i męstwa, dziś Świat mógłby wyglą-
dać inaczej. Chwała Bohaterom! 

I nawet jeśli w obecnym, „dziw-
nym” czasie wiązankę składałem
sam, nie odbyły się też żadne
uroczystości, nie zmienia to faktu,
że musimy pamiętać! 

musimy pamiętać OGŁOSZENIE 

Rozliczamy
stypendia
szkolne 

Wzwiązku z zagrożeniem
epidemiologicznym

rozliczenia związane z przyzna-
nym stypendium szkolnym dla
uczniów z Gminy Sianów będą
przyjmowane od 1 do 10 czerwca
2020 roku w godz. 10.00 do 12.00, 
w wejściu do Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sianowie.

Dokumenty rozliczeniowe
będą tylko przyjmowane, spraw-
dzenie dokumentów nastąpi 
w późniejszym czasie, w przypadku
wątpliwości osoba rozliczająca
będzie się kontaktować telefonicz-
nie. Proszę wpisać aktualny numer
telefonu.

W indywidualnych przypad-
kach można kontaktować się 
telefonicznie pod numerem 
tel. 94 34 89 944 w celu umówienia
wizyty.

Prosimy o zachowanie dystan-
su między osobami oczekującymi. 

ZeSPół AdminiStRAcyjnej 
ObSłuGi OśWiAty W SiAnOWie



w
tym roku z uwagi na zaist-
niałą sytuacje epidemiczną
zachęcamy wszystkich

uczestników konkursu do wsparcia
swymi podróżami turystyki krajowej 
i podróży po Polsce. Nie jest to jednak
warunkiem uczestnictwa w konkursie,
w konkursie mogą brać udział zdjęcia
nadesłane tradycyjnie jak co roku z całe-
go świata. Konkurs cieszył się ogromną
popularnością w poprzednich latach 
– finalnie powstały już cztery fantastycz-
ne foldery ze zdjęciami mieszkańców
oraz sympatyków Sianowa.

Do końca września 2020 r. czeka-
my na Państwa zdjęcia z torbą „Jestem
z Sianowa” – może być to torba z edycji
2016 (niebieska), 2017 (żółta), 2018
(turkusowa), szarą 2019 lub tegoroczna
(zielona). 

Torby można odbierać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów – w Biurze
Obsługi Interesantów. Liczymy na
Państwa kreatywność oraz pomysły.

Każde zdjęcie winno być opatrzone
informacją dotyczącą autora, miejsca
wykonania zdjęcia oraz danymi umoż-
liwiającymi kontakt z osoba biorącą
udział w konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbę-
dzie się w ramach jednej kategorii 
– najbardziej kreatywne zdjęcia. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
pod koniec 2020 roku. 
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Gminny Punkt Informacji dla Osób

Niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

Oczywiście ostatnie miesiące to
czas inny niż codzienność do
której się przyzwyczailiśmy.

Różnego typu ograniczenia, ogólny
kryzys w finansach publicznych 
– to jedne z wielu efektów pandemii.
Oczywiście ograniczenia zostają
powoli wycofywane, nie wiem jednak
jak duży wpływ na przyszłość będzie
miało to, co się dzieje. Bo to, że będzie
miało wie chyba każdy.

Z punktu widzenia samorządu to
też trudny czas w którym musieliśmy
podejmować różne decyzje. Znaleźliś-
my się w sytuacji, gdy nasz ambitny
budżet zakładał wiele zadań inwesty-
cyjnych. większość z tych projektów
otrzymała dofinansowanie zewnętrz-
ne. Pytanie więc brzmi: wycofać się 
z takich zadań? Jak patrzymy na
Polskę wiele samorządów ograniczyło
drastycznie działania inwestycyjne. 

W naszej gminie zdecydowaliś-
my jednak inaczej. Skoro do wielu
zadań szykowaliśmy się od lat, 
a pracownicy wykonali ogromną
pracę od przygotowania projektów po
skuteczne wnioski o dofinansowanie,
to szkoda rezygnować. Dodatkowo,
pomimo spadających dochodów
nasza polityka finansowa od lat
nauczyła nas oszczędnego gospodaro-
wania środkami. 

I tak właśnie teraz wygląda
sianowski samorząd – wiele cieka-
wych inwestycji, które na lata służyć
będą mieszkańcom. Kryzys, choć
ogromny, minie. A Sianów po raz
kolejny będzie o krok dalej niż inni.
Bo lepiej być odważnym w rozwoju
niż tylko marudzić i krytykować, co
tak często słyszymy w dyskusjach
publicznych.

Rozwój 
w czasach
kryzysu?

z ratusza SIaNów kOcha pOlSkę 

rozpoczynamy V edycję konkursu
„sianów kocha Polskę”. 

dROGA GłAdKA jAK Stół
Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skwierzynka. 
W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną na odcinku 335 metrów 

– od skrzyżowania z drogą powiatową do wiaduktu kolejowego w obrębie ulicy
Prostej w Koszalinie. Przyczyni się to do poprawy warunków komunikacyjnych 
i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców Skwierzynki do Sianowa. 

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
oraz ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, profilowanie poboczy drogi
oraz terenów zielonych pasa drogowego, przebudowę istniejących zjazdów i prze-
pustu, wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego. 

Wykonawca został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego. Koszt
prac to ponad 700 tys. zł, w tym 411 tys. zł stanowi dofinansowanie Wojewody
Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

KAmienie ZASyPią dZiuRy
trwają sukcesywne dostawy materiału kamiennego przeznaczonego do

remontu dróg gminnych na terenie Gminy i miasta Sianów. Do tej pory wyko-
nawca dostarczył około 500 ton kruszywa na drogi gminne w sołectwach i na
terenie miasta Sianów. Kruszywo jest dostarczane do sołtysów, kryz wskazują
drogi wymagające bieżącej naprawy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
i użytkowników drogi.

chOdniK jeSt POtRZebny
na przełomie maja i czerwca rozpoczną się realizacje dwóch inwestycji na

terenie miasta Sianowa. Pierwsza z nich to budowa II etapu chodnika przy ul.
Węgorzewskiej w Sianowie. Zakres zadania będzie obejmował m.in.: budowę chod-
nika o długości ok. 800 m, przebudowę i oczyszczenie rowu przydrożnego, budowę
i przebudowę zjazdów z drogi powiatowej nr 3545Z, budowę i przebudowę prze-
pustów pod zjazdami, budowę odwodnienia – ścieków korytkowych podchodni-
kowych. Wykonawca: Firma BAUTRA Sp. z o. o., wykona pracę za łączną kwotę

wynoszącą 331 490,56 zł brutto. Druga inwestycja dotyczy przebudowy 80 metro-
wego odcinka drogi gminnej ul. Strzeleckiej. W pasie drogi gminnej zostanie wyko-
nana kanalizacja deszczowa wraz ze zmianą nawierzchni istniejącej drogi z płyt
betonowych na kostkę betonową. Wykonawca: P.P.U.H. FUKS, Krystian Mendziak,
wykona prace za kwotę 104 550,00 zł brutto. 

POWStAje PARKinG
Obecnie trwają prace związane z realizacja inwestycji polegającej na budo-

wie 44 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Słowackiego 13
w Sianowie. Inwestycja prowadzona jest 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.

dbAmy O beZPiecZeńStWO
Realizowany wspólnie z powiatem koszalińskim remont ulicy dworcowej

w Sianowie do miejscowości Skibno oraz drogi w Skibnie (do drogi wojewódzkiej
nr 203) powoli zbliża się do końca. Będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo dla
pieszych, rowerzystów i kierowców. 

Epidemia nie przerwała inwestycji

Zdjęcia należy przesyłać na adres poczty
elektronicznej 
promocja@sianow.pl
lub przesłać pocztą w wersji papierowej 
na adres: Gmina Sianów, 
ul. armii polskiej 30, 76-004 Sianów 
lub przynieść osobiście do pokoju nr 13.

fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

fot. Waldemar KosoWsKi
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w
iększość dzieci w Polsce 
i na świecie pozbawionych
jest nawet wirtualnego

kontaktu ze swoim nauczycielem, 
w zamian otrzymują z wielu przedmio-
tów tematy zagadnień, linki do filmów,
zadania w podręcznikach, ćwiczeniach.
Z pomocą mamy i taty zasiadali
codziennie do wielkiej narodowej pracy
domowej. Szerzy się frustracja rodzi-
ców, zniechęcenie uczniów i bezradność
dyrektorów.

Istnieją jednak chlubne wyjątki,
takie szkoły jak „podstawówka” w małej
miejscowości, w naszym województwie,
w Sianowie. Szkoła Podstawowa nr 2
trzy dni po zamknięciu placówek zorga-
nizowała w klasach szóstych spotkanie
online na platformie e-learningowej. 
W niedzielę uczniowie przetestowali
portal i w poniedziałek, 16 marca, zaczę-
ły się ,,normalne lekcje”. 

W tydzień nauczyciele wykonali
tytaniczną pracę, poświęcili prywatny
czas, noce, weekendy, aby przystąpić do
pracy z dziećmi w taki sposób, jakby
odbywała się w szkolnej klasie. Dyrek-
cja na podstawie specjalnie opracowa-
nych umów wypożyczyła dzieciom do
domów dziesiątki laptopów. Wycho-
wawcy skontaktowali się z operatorami
telefonii komórkowych i rozesłali infor-
macje o możliwości korzystania za 1 zł

z szybkiego internetu. Powstały instruk-
cje o logowaniu i uczestnictwie w zaję-
ciach. Nauczyciele sami zorganizowali
sobie szkoleniowe rady online, aby
podzielić się wiedzą, którą zdobywali
podczas webinariów. Jedni drugim
pomagali, wspierali i udzielali instrukcji
o każdej porze dnia i nocy. Dyrekcja
szkoły przygotowała specjalny plan dla
wszystkich uczniów, który pomógł
rodzicom zorganizować plan dnia dziec-
ka. 

Każdy uczeń od poziomu 1 do klasy
ósmej ma codziennie zajęcia ze swoimi
nauczycielami. Rodzice nie są obciążeni

pracami, które muszą wykonać z dziec-
kiem. Obowiązkiem jest tylko zapew-
nienie uczniowi miejsca do pracy. Jeśli
w rodzinie jest kilkoro dzieci, które
potrzebują dostępu do komputera w
tym samym czasie, lekcje są nagrywane
i wysyłane w postaci linku, który przez
7 dni jest aktywny. Dzięki temu ucznio-
wie mogą otworzyć całą lekcję, powtó-
rzyć często to, co jeszcze nie do końca
zrozumieli.

Jaki jest tego efekt? W Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sianowie, nie ma
zagrożenia, że nie będzie zrealizowana
podstawa programowa. Znajomi

nauczycieli, którzy mają dzieci 
w innych szkołach w Polsce posyłają
swoje pociechy na zajęcia online do
Sianowa. Przykładem może być Lena,
krakowianka, która od 16 marca chodzi
do szkoły w Sianowie siedząc w swoim
krakowskim mieszkaniu. Uczniowie
mają normalny plan zajęć online,
nauczyciele w dzienniku Librus mają
specjalną rubrykę, w której zaznaczają
obecności na Zoomie. Wszystko działa
tak jak w normalnej szkole. Wymaga to
od nauczycieli sporo pracy, ale dzięki
bezpośrednim łączeniom z klasą nie
sprawdzają setek nadsyłanych prac, nie

odbierają dziesiątek sms-ów, nie otrzy-
mują maili i nieskończonej ilości powia-
domień na messengerze. Każde dziecko
w szkole wie, że w konkretnym dniu, 
o pewnej godzinie, pod numerem ID jest
jego nauczyciel. Można o wszystko
zapytać, porozmawiać i pobyć z kolega-
mi. Lekcji nie przerywa im szkolny
dzwonek, pracują bez presji, często 
w piżamach, niejednokrotnie proszą
nauczyciela, aby pozostał z nimi jeszcze
chwilę.

Mury szkolne tymczasem odpo-
czywają od hałasu, stroją się na koniec
pandemii. W sianowskiej podstawówce
klasy przechodzą remont, montowane
są nowe ekrany dotykowe, malowane
są barierki i ściany. Szkoła w Sianowie
zmieniła się już na zawsze. Panie dyrek-
torki Katarzyna i Agnieszka, uczniowie,
nauczyciele i pracownicy mogą stać się
prawdziwymi ekspertami jak prowa-
dzić nauczanie w czasie zarazy. To
bezcenna wiedza na nastającą, niemoż-
liwą do przewidzenia nową rzeczywis-
tość, w której przyjdzie nam żyć.
Obudziliśmy się wszyscy pewnego dnia
i zdaliśmy sobie sprawę, że długo,
bardzo długo nie wrócimy do starej
szkoły. 

nAucZyciel mAtemAtyKi, 
AnnA jeSiOnOWSKA
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Od dnia 18 maja Żłobek Gmin-
ny, Przedszkole Gminne oraz

oddziały przedszkolne w szkołach
prowadzonych przez Gminę Sianów
zostały otwarte dla dzieci potrzebują-
cych opieki w przypadku pracujących

rodziców. Od poniedziałku zaczną
uczęszczać dzieci zgłoszone poprzez
ankietę opublikowaną na stronach
jednostek. Przypominamy, że potrzebę
opieki w następnych tygodniach nale-
żało zgłosić do dyrektora placówki

wypełniając ankietę do 15 maja 2020
roku. 

Od 25 maja korzystają z opieki
także uczniowie klas 1-3. Zajęcia dla
uczniów klas 4-8 w tym roku szkolnym
nie zostaną wznowione.

Przedszkola, żłobek 
i szkoły otwarte

Kreatywni mieszkańcy Wiercisze-
wa otrzymali 5 tysięcy złotych na zakup
maszyn krawieckich i tkanin, dzięki
którym wolontariacko szyją maseczki
ochronne oraz fartuchy dla potrzebują-
cych mieszkańców gminy Sianów 
i powiatu koszalińskiego. Jako młoda,
roczna organizacja silnie zaangażowana
w życie lokalnej społeczności, KGW 
w Wierciszewie Kreatywnych Mieszkań-
ców nie zawiesiła swoich działań na czas
trwania epidemii. W ramach projektu
„Szyjemy na zdrowie!” zaplanowano
wesprzeć aż dwa tysiące osób. Poprzez
współpracę z sianowskim samorządem
Koło Gospodyń dystrybuuje maseczki
nie tylko do indywidualnych osób, ale
również do koszalińskiego szpitala oraz
do innych placówek na terenie powiatu
koszalińskiego. Przedsięwzięcie jest
oddolną inicjatywą członkiń Koła, 
w odpowiedzi na stale występujące
zapotrzebowanie na maseczki wielora-
zowe zgłaszane przez różne instytucje. 

Stowarzyszenie Ekologiczny
Rozwój Wsi Kłos postanowiło wykorzys-
tać wsparcie finansowe oferowane 
w ramach konkursu MIKRODOTACJE
na rozwój instytucjonalny organizacji.
Zakup sprzętu biurowego (przenośnego
laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego),
niezbędnego do prowadzenia działań
statutowych, umożliwi pełne i sprawne
wykonywanie czynności związanych 
z prowadzeniem i rozliczaniem projek-

tów, prowadzeniem skutecznej promo-
cji rozległej działalności Stowarzyszenia
oraz zwiększy liczbę osób, które będą
mogły uczestniczyć w projektach 
i wydarzeniach realizowanych przez
SERW Kłos. W ciągu niedługiego, półto-
rarocznego okresu funkcjonowania
Stowarzyszenie zdążyło już zaprezento-

wać się jako aktywna organizacja
pozarządowa, dzięki zorganizowaniu
takich przedsięwzięć jak warsztaty
rękodzielnictwa, wielopokoleniowe
wydarzenia integrujące lokalną
społeczność, czy wspólne wekowanie
autorskich przetworów pod szyldem
„Zdziełano w Kłosie”.

miKROdOtAcje dlA KReAtyWnych 
Od początku maja dwie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Sianów realizują projekty, dofinansowane w ramach
konkursu Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia fio w województwie zachodniopomorskim 2020. Są to: koło Gospodyń
wiejskich w wierciszewie kreatywnych Mieszkańców oraz Stowarzyszenie Ekologiczny rozwój wsi kłos.

zDa(l)ne naUczanie
Miliony uczniów na świecie, a setki tysięcy w polsce, od po-
czątku wiosny zdanych jest na nauczania jakiego nigdy wcześ-
niej nie mieli okazji doświadczyć. test na koronawirusa kojarzy
nam się jedynie z chemiczną próbką, ale ma jeszcze jedno zna-
czenie. to prawdziwy sprawdzian dla wszystkich nauczycieli,
którzy pierwszy raz w historii edukacji przeszli na nauczanie on-
line. jak ten test zdali? różnie. 
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uWAGA
ROlnicy!

Ruszył nabór wniosków o przyzna-
nie dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany mają-
cej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie. Termin składania wniosków
upływa 25 czerwca 2020 r. 

***
Przypominamy również, że w tym

roku resort rolnictwa przedłużył termin
składania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie do 15 czerwca 2020 r. 

***
Każdy rolnik posiadający 10 ha

zobowiązany jest do zrobienia planu
nawożenia azotem; mniejsi mogą go
zrobić tzw. bilans azotu, zaś obowiązek
wykonania planu mają: gospodarstwa
posiadające powyżej 100 ha użytków
rolnych lub powyżej 50 ha upraw inten-
sywnych (np. pszenicy, kukurydzy,
rzepaku czy buraków) lub powyżej 60
(dużych jednostek) zwierząt.

***
Zachęcamy do skorzystania z usług

doradczych Moniki Piszak podczas
dyżurów w SIOP w każdy poniedziałek
od godz. 9:00 do 14:00. Telefon kontak-
towy 608 401 736.

D
la bezpieczeństwa naszych
Czytelników, wprowadziliś-
my kilka istotnych zmian 

w funkcjonowaniu naszych placówek.
Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Dokonamy wszelkiej staranności, aby
wizyta w bibliotece była szybka i speł-
niająca Państwa oczekiwania.

1. Biblioteka oraz jej filie na terenie
Gminy i Miasta Sianów będzie funkcjo-
nowała wyłącznie jako wypożyczalnia. 

2. W bibliotece może przebywać
maksymalnie jeden czytelnik. Pozos-
tali czytelnicy proszeni są o oczekiwa-
nie w kolejce w wyznaczonych miejs-
cach. 

3. Każdy z Czytelników ma obowią-
zek noszenia maseczki i rękawiczek 
w bibliotece.

4. Przed wejściem do biblioteki i jej
filii obowiązkowa dezynfekcja rąk. 

5. Nadal pozostają zamknięte: czytel-
nia prasy i stanowiska komputerowe.

6. Nie ma możliwości wypożycze-
nia czasopism. 

7. Czytelnicy nie mają wolnego
dostępu do półek, zbiory biblioteczne
podaje wyłącznie bibliotekarka. 

8. Wszystkie książki zwrócone
przez czytelników poddawane są

kwarantannie. Kwarantanna będzie
trwała minimum 10 dni w odrębnym
pomieszczeniu przy zachowaniu wszel-
kich środków bezpieczeństwa.

9. W trakcie działania biblioteki
wprowadzamy obowiązkowe przerwy
celem dezynfekcji pomieszczeń:

– od godziny 13:00 do 13:30 
– od godziny 15:00 do 15:30 
– od godziny 18:30 do 19:00

10. Biblioteka i jej filie nie będzie
prowadzić żadnych zajęć edukacyjnych
ani kulturalnych. 

11. Biblioteka i jej filie będą praco-
wać według dotychczasowych godzin
pracy:

– wtorek – piątek od godziny 11:00
do 19:00 

– sobota od godziny 8:00 do 16:00.
Zapraszamy!

fot. Waldemar KosoWsKi

BIBlIOtEkI w GMINIE SIaNów OtwartE 
dla cZytElNIków

czekamy na was
5 maja ponownie otworzyliśmy bibliotekę w Sianowie i filie 
biblioteczne na terenie gminy Sianów. czekamy na was i myślimy
o waszym bezpieczeństwie.

Po wielu miesiącach oczekiwa-
nia ogłoszono wyniki rządo-

wego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych. Po raz kolej-
ny organizacje pozarządowe z terenu
naszej gminy sięgnęły po dotacje! 

Dzięki dofinansowaniu możliwe
będzie prowadzenie dla naszych senio-
rów zajęć edukacyjnych, artystycznych,
sportowych, sąsiedzkich czy też kultu-
ralnych. 

Łącznie pozyskano blisko 363 tys.
zł, które to zostaną wydatkowane jesz-
cze w 2020 r. 

Cieszymy się razem z seniorami 
i gratulujemy serdecznie zwycięskim
organizacjom! To duży sukces dla
rozwoju społecznego całej gminy. 

Na 300 wybranych do dofinanso-
wania projektów w kraju, aż 3 realizo-
wane będą w naszej wspólnocie. 
– Ważne jest, by w czasie epidemii
otwierać się na potrzeby osób starszych,
powoli wyciągać ich z izolacji, dawać
uśmiech i nadzieję. Wierzymy, iż dzięki
dofinansowaniu z programu ASOS
będzie to możliwe, seniorzy łatwiej znio-
są skutki epidemii, a my z powrotem
będziemy mogli z całych sił ich wspierać
w działaniu i akcjach pomocowych! 
– podsumował Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Wyniki rządowego programu dostępne
pod linkiem: http://senior.gov.pl/aktual-
nosci/pokaz/489

SENIOrZy Z kOlEjNyMI dOtacjaMI Na dZIaŁalNOść 

Aktywni ponad wiek

GratulujEMy 
SErdEcZNIE: 

– Sianowskiej akademii Seniora
– Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi
Sucha koszalińska 
– towarzystwu przyjaciół Ziemi Sianow-
skiej.363 tys. zł 

pozyskano 
na działalność aktywizu-

jącą seniorów 
z naszej gminy.

zdjęcia Waldemar KosoWsKi
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w OBIEktywIEApetyt na życie
3 maja józef białous – mieszkaniec
Sianowa skończył 100 lat.

Jubilat urodził się na terenach obecnej Białorusi skąd, jako młody mężczyzna,
przyjechał do Polski. Tu założył rodzinę i w 1953 roku osiedlił się w Sianowie. Całe
życie zawodowe był związany z Sianowską Fabryką Zapałek, gdzie do emerytury
zajmował stanowisko magazyniera. Pan Józef mimo poważnych problemów zdro-
wotnych wciąż jest osobą aktywną. Jest otoczony opieką bliskich (szczególnie córki
Krystyny) oraz grona przyjaciół. Korzysta z prawa do usług opiekuńczych, świad-
czonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Z okazji tych szczególnych urodzin 
Panu Józefowi życzymy dalszych lat 
w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.
Janusz Machała, 

przewodniczący Rady Miejskiej
w Sianowie

Maciej Berlicki, 
burmistrz Gminy i Miasta

Sianów

Nadal
szyjemy
maseczki! 

Sianowskie seniorki, wśród
których znalazły się również

emerytowane krawcowe, mają już na
swoim koncie kilka tysięcy maseczek
dla medyków. Są panie, które uszyły 
w okresie panującej pandemii ponad
1000 szt. masek każda. 

Im oraz pozostałym wolontariusz-
kom i wolontariuszom bardzo dzięku-
jemy.

Fot. Milena SzczepańSka-zakrzewSka

Prawo do uruchomienia hydrantów mają wyłącz-
nie służby GZK w Sianowie, służby Ratowniczej Straży
Pożarnej oraz osoby posiadające aktualna umowę na
pobieranie wody z hydrantów p.poż.

W związku ze stwierdzonymi przypadkami samo-
wolnego włączania się do sieci wodociągowych i pobie-
rania wody z hydrantów p.poż bez odpowiedniego
zezwolenia lub bez wystąpienia szczególnych warun-
ków jakimi jest pożar, czy bezpośrednie zagrożenie
życia apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na
zauważone przypadki kradzieży wody z ww. urządzeń
wodociągowych.

Każdorazowe niekontrolowane uruchomienie
hydrantu i intensywny pobór wody powoduje nagłe

spadki ciśnień w sieciach wodociągowych oraz zmianę
jakości wody.

tylko eliminując proceder kradzieży wody 
z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność 
i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców
Gminy i miasta Sianów.

Zakup wody z hydrantu możliwy jest tylko 
za zgodą i w obecności pracownika GZK w Sianowie,
zgodnie z dokonanymi ustaleniami na pobór wody 
z hydrantu ppoż. (za pośrednictwem przystawki
hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem) oraz ze
szczegółowym określeniem na jakie cele woda zostanie
przeznaczona. Z uwagi na wydajność ujęć wody na
każdą miejscowość przewiduje się max. 2 zestawy
hydrantowe.

OStrZEGaMy! 

obowiązuje zakaz Pobierania woDy
z hydrantów przeciwpożarowych!

Gminny Zakład komunalny w Sianowie informuje 
o zakazie bezumownego pobierania wody z hydrantów 

pożarowych zainstalowanych na sieciach wodociągowych 
na terenie całej Gminy i Miasta Sianów.

prosimy o niezwłoczne przekazywanie wszelkich 
informacji o takich zdarzeniach (nawet tych nocnych) 
na całodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne 
pod nr tel. 94 3185 335; 
lub po godz. 15.00 pod nr tel. 577 606 706, 
ewentualnie na adres e-mail: 
pogotowie.wodno-kanalizacyjne@sianow.pl

„kto bez uprzedniego zawarcia umowy, 
o której mowa a art. 6 ust. 1. pobiera wodę 
z urządzeń wodociągowych, podlega karze
grzywny do 5 000 zł.” 
(ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 28.1.)

� Tradycyjnie na terenie Sianowa, po okresie „zimnych ogrodników”
i „zimnej zośce” – kiedy to według tradycji ludowej mija okres ostatnich
wiosennych przymrozków – pracownicy Gminnego zakładu Komunalnego
posadzili w kilku miejscach na terenie miasta kolorowe kwiaty. 
Dziękujemy, nic tak nie poprawia nastroju jak widok ukwieconego 
Sianowa. 

� UrząD oTWarTy. zgodnie z zaleceniami można przyjść do magist-
ratu. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników została
zamontowana specjalna przesłona w urzędowym holu. obsługa intere-
santów przebiega sprawnie i, co najważniejsze, bezpiecznie.

� TrWa MoDernIzacja STaDIonU MIejSKIeGo W SIanoWIe. 
zdjęto murawę boisk oraz zdemontowano trybuny. Mimo panującej 
sytuacji prace budowlane przebiegają sprawnie i terminowo. 

� Burmistrza spotkał się ostatnio z dowódcą 3. Dywizjonu Przeciwlot-
niczego ppłk. Tomaszem Pankiem. Żołnierze tej formacji wyjeżdżają 
niebawem na półroczną misję do Iraku. Spotkanie to efekt wcześniej-
szego podpisania porozumienia pomiędzy samorządem sianowskim 
a 8. Pułkiem Przeciwlotniczym w Koszalinie. Gmina Sianów oraz 8. Pułk
Przeciwlotniczy będą ze sobą współpracować w celu stworzenia spo-
łecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozy-
tywnego wizerunku sił zbrojnych i służby wojskowej, patriotycznie wy-
chować młodzież oraz rozwijać jej predyspozycje do służby wojskowej.
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tegorocznej edycji wspiera-
ne będą projekty, które
inicjują współpracę miesz-

kańców na rzecz dobra wspólnego 
i które służą pobudzaniu aspiracji
rozwojowych, poprawie jakości życia.
W rezultacie podejmowane działania
mają przyczyniać się do budowania
lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą 
o organizacjach pozarządowych oraz
grupach nieformalnych, które podejmu-
ją wspólny wysiłek, aby w ich społecz-
nościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidziane
jest przyznanie dotacji na projekty,
realizowane przez organizacje pozarzą-
dowe i grupy nieformalne, które:

� zakładają współdziałanie
mieszkańców, dzięki któremu możliwe
jest osiąganie celów o charakterze
dobra wspólnego,

� wynikają z konkretnych
potrzeb danej społeczności,

� mają jasno określony cel,
dobrze zaplanowane działania, mierzal-
ne rezultaty i rozsądne koszty realiza-
cji,

� przewidują takie działania,
które będą kierowane do określonej
grupy odbiorców, a jednocześnie będą
służyć całej społeczności,

� będą realizowane wspólnymi
siłami mieszkańców i instytucji życia
lokalnego – samorządów, przedsiębior-
ców i organizacji społecznych,

� będą umiejętnie i w sposób
przemyślany angażowały zasoby lokal-
ne – naturalne, społeczne, ludzkie 
i finansowe,

� przewidują działania zmniej-
szające negatywne skutki epidemii. Te
negatywne skutki mogą dotyczyć
różnych obszarów, np. edukacji, sportu,
kultury, zdrowia, aktywności społecz-

nej. Mogą też dotyczyć różnych form
społecznego zaangażowania, np.:
konieczność zastąpienia działań eduka-
cyjnych ze świata realnego, przeniesie-
nia ich do przestrzeni online.

Konkurs adresowany jest do miesz-
kańców z terenu gmin: Będzino, Biały
Bór, Bobolice, Manowo, Mielno, Pola-
nów, Sianów, Świeszyno, Tychowo,
Ustronie Morskie, Miasto Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie
wniosków odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną poprzez genera-
tor wniosków dostępny pod adresem:
www.system.dzialajlokalnie.pl

UWaGa!
1. W tegorocznej edycji programu

istnieje możliwość realizacji inicjatyw
dotyczących przeciwdziałania epidemii
i/lub jej negatywnym skutkom. Dla
edycji 2020 odpowiedzi na poszczególne
pytania z wniosku mogą być krótsze,

mniej obszerne, bez pogłębionych
analiz. Istnieje możliwość wstawienia
odpowiedzi „Nie dotyczy” (nieobowiąz-
kowe pytania z wniosku to: 15.f, 15.i, 15.j,
16, 21). W 15.a powinny się znaleźć zapi-
sy mówiące o tym, jak projekt przeciw-
działa epidemii i/lub negatywnym skut-
kom.

2. Jeśli projekt nie dotyczy przeciw-
działania epidemii i/lub jej negatyw-
nym skutkom należy uzupełnić wszyst-
kie pola formularza wniosku.

termin składania wniosków
kończy się 4 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z
regulaminem konkursu, formularzem
wniosku dostępnym w generatorze:
www.system.dzialajlokalnie.pl

Na wszelkie Państwa pytania odpo-
wie Marta Czerwińska oraz Urszula

Sadłowska pod numerem telefonu: 
94 347 82 05 lub adresem email:
marta .czer winska@ndsfund.org 
i urszula.sadlowska@ndsfund.org

Zachęcamy do poszukiwania inspi-
racji do działań na stronie: www.dzia-
lajlokalnie.pl

Zapraszamy serdecznie do składa-
nia wniosków!

kolejna eDycja Działaj lokalnie
Fundacja Nauka dla środowiska we współpracy z lokalnymi samorządami ogłasza kolejną edycję lokalnego
konkursu Grantowego w ramach programu „dZIaŁaj lOkalNIE” polsko-amerykańskiej Fundacji wolności
i akademii rozwoju Filantropii w polsce.

Gminny Ośrodek informacji
dla Osób niepełnosprawnych

w Sianowie informuje mieszkańców 
o możliwości składania wniosków 
do Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób niepełnosprawnych
(PFROn) na sprzęt i każde urządzenie,
które ułatwią dostęp do informacji 
w ramach Programu Aktywny Samo-
rząd 2020.

Przedmiotem dofinansowania

może być komputer (stacjonarny lub
mobilny) oraz/lub współpracujące z
nim urządzenia i dedykowane oprogra-
mowanie, umożliwiające ograniczanie
skutków rodzaju i stopnia niepełnos-
prawności (z uwzględnieniem urządzeń
brajlowskich).

Informacje dotyczące osób którym
dedykowana jest pomoc w programie,
kryteria które muszą spełnić, dokumen-
ty jakie należy przygotować, wysokość

wkładu własnego oraz maksymalne
kwoty dofinansowania dostępne są na
Portalu informacyjnym Systemu Obsłu-
gi Wsparcia finansowanego ze środków
PFRON.

Osoby zainteresowane otrzyma-
niem dofinansowania odsyłamy na
stronę internetową, gdzie znajdą
Państwo wszystkie niezbędne informa-
cje oraz dokumenty do złożenia wnios-
ku: https://portal-sow.pfron.org.pl

/opencms/export/sites/pfron-sow/
sow/baza-wiedzy/informator/osoby-
niepelnosprawne/sprzet-elektroniczny/

mARiA OZimeK-muŻ

nie masz komputera? dofinansują ci zakup! 

tErMINy prZyjMOwaNIa
wNIOSków:

1 marca 2020 – 31 sierpnia 2020

Zespół miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

rozpoczął przyjęcia uczestników zajęć
opiekuńczo-terapeutycznych w dzien-
nym domu Senior + oraz w Klubie
Senior +. Nowe, surowe zalecenia wyni-
kające z reżimu sanitarnego, zostały
określone w rekomendacjach Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego. 

Dostosowanie działalności do
wszystkich wymogów sanitarnych
zakończyło się sukcesem i podopieczni
mogą od kilku dni cieszyć się ze wspól-
nego pobytu. 

28 maja wznowił działalność
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Szansa” w Sianowie. Wszystkie
pracownie i przyległy do placówki teren
zielony czekały na domowników. 

Od 29 maja wznowił swoją działal-
ność Dzienny Dom Senior + oraz Klub
Senior +. Tu również będą obowiązywa-
ły nowe zasady związane z reżimem
sanitarnym. Mamy jednak nadzie-ję, że
oferta placówek będzie tak atrakcyjna,
że Seniorzy bez trudu zniosą te ograni-
czenia. Wszystkie informacje o nowych
wymogach sanitarnych uczestnicy
zajęć otrzymują po przybyciu do
placówki.

Zapraszamy
seniorów 
częściowe poluzowanie obostrzeń związanych 
z epidemią koronawirusa pozwoliło na wznowienie
działalności placówek wsparcia dziennego. 

Zmiany 
w funduszu
alimentacyjnym
Od 1 października 2020 r. obowiązywać będzie nowe
kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą 
z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakre-
sie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 (poz. 875) świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekro-
czy kwoty 900 zł. 
Oprócz wzrostu progu dochodowego do przepisów
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen-

tów wprowadza się również mechanizm przeliczania
wysokości świadczenia w przypadku przekroczenia
tegoż kryterium. Dzięki wykorzystaniu tego mechaniz-
mu w przypadku przekroczenia kryterium dochodo-
wego prawo do świadczeń będzie przysługiwało, tyle że
w zmniejszonej wysokości.
Opisane wyżej zmiany będą miały zastosowanie przy
ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od
dnia 1 października 2020 r. Do tego czasu mają zasto-
sowanie przepisy dotychczasowe.

Świadczenie
wychowawcze
500+
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, 
że prawo do świadczenia wychowawczego osobom
uprawnionym, wychowującym dziecko 
do 18. roku życia zostało ustalone do maja 2021 roku.
Informację o przyznaniu świadczeń wnioskodawcy
otrzymali drogą elektroniczną. 

Aktualnie Dział Świadczeń przyjmuje wnioski wyłącz-
nie od osób, które nie miały ustalonego prawa do
świadczenia 500+ (np. urodzenie dziecka). 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie wypłaty
świadczeń są realizowane zgodnie z harmonogramem
dostępnym na stronie: www.mgops.sianow.pl
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ZapraSZaMy dO lEktury 

Karolina Wilczyńska, 
„Zaplątana miłość”

to pierwsza część życiowej
historii, która wciąga

czytelnika w losy bohaterów.
Opowieść o samotnej, bardzo
zapracowanej matce, która chce
dać dziecku wszystko co najlepsze,
jednak ich relacje zostają poddane
ciężkiej próbie. We wzruszający
sposób opisana jest ich samotność,
zagubienie, tęsknota za miłością,
czułością i bliskością. Trudna rela-
cja Tamary z własną mamą, brak
pozytywnych wzorców nie poma-
ga w znalezieniu klucza do 
serca zbuntowanej nastolatki. 
W pewnym momencie brak czasu,
wzajemne pretensję powodują
rozłam rodziny, bohaterki oddalają
się od siebie i tu z pomocą przy-
chodzi im biały domek i mieszka-
jąca tam babcia Róża. Wspaniała
staruszka, która nie ocenia, nie krytykuje, ale swoimi słowami daje do myślenia. 

„Tylko poplątała Wam się ta miłość. Jak ta włóczka. (...) Tak czasami jest. A jak
się poplącze, to trzeba postępować uważnie i delikatnie. Można szarpać, ale wtedy
się zerwie. Lepiej rozplątać.”

Zatrzymaj się na chwilę i poczuj klimat urokliwej miejscowości w Górach
Świętokrzyskich. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. Warto odwiedzić Jagodno.

edytA iWAniec

o
d tego dnia, już po raz 17.,
organizowany był Tydzień
Bibliotek, pod hasłem „Zasma-

kuj w bibliotece”. Niestety, w tym roku
wszystkie imprezy miały inny charak-
ter. Mieliśmy przygotowanych dla Was
kochani czytelnicy mnóstwo atrakcji:
spotkania autorskie, konkursy, zabawy,
nawet biblioteczny teatrzyk. Niestety, ze
względu na zaistniałą sytuację, w tym
roku, wspólnie z czytelnikami, święto-
waliśmy w przestrzeni wirtualnej. 

W tegorocznym Tygodniu Biblio-
tek zabraliśmy Was w wirtualną
podróż. Do zabawy zaprosiliśmy
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
Macieja Berlickiego, który w niesamo-
wity sposób przeczytał utwór Jana
Brzechwy „Na straganie”. Kolejnego
dnia zespół Centrum Kultury przeczytał
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. 

Każdego dnia uchylaliśmy drzwi
do filii bibliotecznych na terenie gminy

Sianów. Irena Zagulak-Jankowska
zaprosiła nas do Karnieszewic, gdzie
zrecenzowała wybrane tytuły książko-
we, zachęcają do ich czytania. 

Janina Kulon pokazała uginające
się półki z nowościami książkowymi 
w Skibnie. 

Bożena Strzałkowska zapraszała
do odwiedzenia bibliotek w Osiakch 
i Wierciszewie, zabawnie czytając utwo-
ry dla dzieci. 

Do biblioteki w Węgorzewie zapra-
szała Violetta Kasprowicz, która przy-
gotowała ciekawą prezentację ukazują-
ca historię filii bibliotecznej. 

Na zakończenie naszej przygody
Bogusia Łojewska zaprosiła nas do filii
bibliotecznej w Siecieminie, proponując
książki tam się znajdujące. O wszyst-
kich naszych wydarzeniach możecie
Państwo przeczytać i posłuchać na stro-
nie https://www.facebook.com/cksia-
now/.

biblioteka w czasach epidemii 
nie POddAłA Się
8 maja to dzień Bibliotekarza i Bibliotek – święto obchodzone od 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy polskich. w tym roku jednak było to wyjątkowe święto. 

2czerwca, o godz. 16, zaprasza-
my pełnomocników ds. współ-

pracy z nGO i organizacje pozarządo-
we oraz kluby sportowe z terenu
powiatu koszalińskiego na webina-
rium. Poprowadzi je Artur Gluziński,
ekspert w dziedzinie współpracy
międzysektorowej. Spotkanie dotyczyć
będzie skutków epidemii w kraju, zapi-
sów Specustawy w odniesieniu do
zadań zleconych (realizacji wskaźników,
poniesionych kosztów, aneksowania

umów), Tarczy Antykryzysowej dla III
sektora i nowego programu Narodowe-
go Instytutu Wolności dot. Wsparcia
Doraźnego NGO’s w zakresie przeciw-
działania skutkom COVID-19. 

Osoby zainteresowane udziałem
prosimy o zgłaszanie się poprzez link
rejestracyjny dostępny na stronach
Powiatu Koszalińskiego i Gminy Sianów,
do dnia 2 czerwca, do godziny 13. W celu
dołączenia do spotkania należy pobrać
na swoje urządzenie aplikację Zoom. 

Webinarium zorganizowano 
w ramach projektu „Obywatelskie NGO
– szansą rozwoju Powiatu Koszalińskie-
go” objętego Honorowym Patronatem
Starosty Koszalińskiego.

W imieniu Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
i partnerów: Powiatu Koszalińskiego
i Gminy Sianów serdecznie zaprasza-
my!

Zapraszamy organizacje pozarzą-
dowe z terenu powiatu koszalińskiego

do wzięcia udziału w projekcie pn.
„Obywatelskie NGO – szansą rozwoju
Powiatu Koszalińskiego”. W ramach
przedsięwzięcia przygotowano szeroką
ofertę wsparcia dla NGO, w tym m.in.

szkolenia, warsztaty, doradztwo, dostęp
do infrastruktury Powiatowego
Centrum Organizacji Pozarządowych 
w Sianowie oraz udział w pracach nad
aktami prawa lokalnego.

nGO radzi sobie z cOVid-19

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu tel. 697 141 849, 
e-mail: obywatelskie.ngo@gmail.com 
Na adres e-mail otrzymacie szczegółowe instrukcje, a w dniu spotkania 
prześlemy tzw. unikatowy numer spotkania „Meeting Id” oraz hasło, dzięki
którym możliwym będzie podłączenie do webinarium.

Dyskusje 
o książkach
w Internecie

dKK ostatnie swoje spotkanie 
w bibliotece przy stole, między książ-
kami i kawą odbyło się w lutym prze-
dyskutowaliśmy wtedy książkę pt.
„Ocalenie”.

Na kolejne spotkanie byliśmy
umówieni w marcu, aby porozmawiać
o książce Twardocha „Drach”. Niestety,
koronawirus zadecydował inaczej. Ale
klubowicze nie poddają się i dyskutują
on-line, na utworzonej grupie dyskusyj-
nej, bo przecież literackich tematów do
rozmów nigdy nie brakuje i przez Inter-
net dzielą się swoimi opiniami o książ-
kach. 

Nasi klubowicze z okazji „Tygodnia
bibliotek” podzielili się z nami swoimi
zdjęciami. Mimo wirtualnego kontaktu
z utęsknieniem czekamy na powrót
naszych tradycyjnych spotkań i wresz-
cie będziemy robić to, co kochamy
najbardziej – dyskutować godzinami 
o książkach...



Powoli żegnamy się z covidem,
jednak Szpital Wojewódzki 

w Koszalinie cały czas potrzebuje
naszej pomocy.

Nasze cudowne dziewczyny 
z Klubu po raz kolejny naostrzyły
nożyczki, naoliwiły maszyny i obiecały
uszyć kolejne 150 fartuchów ochron-
nych dla personelu medycznego. Już
dostarczyłyśmy pierwszą partię. 

W Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów tnie-
my materiał, a potem szyjemy 
w domach. Fartuchy po dostawie trafia-
ją do sterylni szpitalnej, a następnie na
oddziały.

Wielkie DZIĘKUJĘ dla: 
Joanny Lorenc, Katarzyny Siwek,

Patrycji Kanadys, Anny Wrońskiej,
Anny Niszczoty, Katarzyny Janczyszyn,
Karoliny Sławińskiej.

Bardzo cieszymy się, że do naszego
zespołu #mynafartuchy dołączyły kolej-
ne osoby o wielkich serduchach: Wiolet-
ta Kołaczek, Nina Mrówczyńska 
z Koszalina, Ewa Kapłon z Iwięcina,
Hania Iwanisik i Koło Gospodyń Wiej-
skich z Wierciszewa z panią Jadwiga
Dubaniewicz. 

Najtrwalsze przyjaźnie zdarzają się
w najtrudniejszych czasach, więc ciesz-
my się że, wspólna praca i pomoc dla
innych może dać tyle satysfakcji

Jeśli masz maszynę i chcesz być
częścią fantastycznego zespołu – Czeka-
my na Ciebie. 
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teleFOny AlARmOWe:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347 51 40. 
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04, 
kom. 603 262 371. 
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85 335. 
miejska energetyka cieplna – 993, 94 347 44 01,
94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880. 
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24. 
Pogotowie energetyczne – 991, 94 348 37 71. Numer
alarmowy z telefonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej – 94 348 44 44.

WAŻne teleFOny:
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 Po-
licji.
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).

droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do bazy
Kłos – 94 342 54 17.
droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód drogowy
w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122 (dyżury
od 5.00 do 22.00).

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

INFOrMatOr

XXiV Ogólnopolski turniej judo
pamięci ewy Krause przełożony na
wrzesień 2020 roku.

Uczniowski Klub Sportowy TORI
oraz Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
informują, że XXiV Ogólnopolski
turniej judo dla dzieci oraz Puchar
Polski dla młodziczek i młodzików,
który miał zostać zorganizowany 31
maja, został przełożony na wrzesień
2020 roku.

Turniej poświęcony jest pamięci
larysy ewy Krause, tragicznie zmarłej
judoczki, piątej zawodniczki Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie, współzałoży-
cielce UKS „TORI” oraz patronce szkoły.
Zawody są współfinansowane ze środ-
ków Urzędu Gminy i Miasta w Siano-
wie.

Zawody zostały przełożone ze
względu na wprowadzony w naszym
kraju stan epidemiczny.

Rywalizacja przełożona 

nadal szyjemy 

18
maja weszły w życie zapi-
sy w sprawie ustanowie-
nia określonych ograni-

czeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii. Nastą-
pił kolejny etap, nowej rzeczywistości
sportowej, ułatwiający sportowcom
powrót do codziennego trenowania 
i uprawiania sportu.

zostały udostępnione
sale i hale sportowe. 
Liczba osób korzystających 

z obiektów została uzależniona od
metrażu powierzchni (np. na obiektach
do 300 m² może być 12 osób i trener,
na obiektach od 301 m² do 800 m² może
przebywać 16 osób i 2 trenerów). Usta-
nowiono też zasady bezpieczeństwa 
i reżimu sanitarnego. 

Są to: 
a. weryfikacja uczestników i zgłasza-

nie osób wchodzących na obiekt,
b. brak możliwości korzystania 

z szatni i węzła sanitarnego (poza
WC),

c. dezynfekcja urządzeń po każdym
użyciu i każdej grupie,

d. korzystanie z osobistego sprzętu
treningowego lub dezynfekcja po
użyciu,

e. obowiązkowa dezynfekcja rąk dla
wchodzących i opuszczających
obiekt,

f. 15-minutowe odstępy czasowe
pomiędzy grupami,

g. szczegółowe wytyczne Polskich
Związków Sportowych dotyczące
formuły prowadzenia zajęć. 

W Sianowie, od 20 maja, otwarto
halę sportową przy Szkole Podstawowej
nr 2. Kluby sportowe prowadzą tam
treningi badmintona oraz tenisa stoło-
wego. Szczegółowych informacji nt.
działania obiektu udziela sekretariat
szkoły pod nr tel. 94 31 85 218.

zwiększono limit 
osób korzystających 
z infrastruktury
otwartej. 
Oznacza to iż, boiskach otwartych

w gminie, na sianowskim Orliku 
i stadionie sportowym w jednym czasie
może przebywać 14 osób + 2 trenerów. 

Istnieje też możliwość podzielenia
boisk pełnowymiarowych na dwie
części. Wówczas na każdej połowie
może w tym samym momencie przeby-
wać 16 osób i 3 trenerów. Przy podziale
pełnowymiarowych boisk należy zacho-
wać pięciometrową strefę buforową.
Nadal obowiązują wszystkie zasady
bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego
(takie same jak w przypadku hal i sal
sportowych).

W Sianowie, Orlikiem opiekują się
Lokalni Animatorzy Sportu: Wojciech
Drejski tel.516 564 382 i Krzysztof
Mietek tel. 606 400 920, odpowiadają
za harmonogram działania obiektu 
i trenujące na nim grupy sportowców. 

Stadionem miejskim zawiaduje
Dział techniczno-Komunalny w Gmin-
nym Zakładzie Komunalnym w Siano-
wie, tel. 94 31 85 639.

Zapraszamy wszystkich chętnych
na boiska i do wspólnego trenowania!

Bo przecież sport to zdrowie, a dziś
jest ono nam wszystkim bardzo
potrzebne!

sPort w sianowie
Zachęcamy do aktywności, przypominamy o bezpieczeństwie


