
Po raz pierwszy w Parku
Miejskim, w godz. 17–20,
odbędzie się finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Sianowie. Gwa-
rantujemy moc atrakcji,
wyjątkowe przedmioty do
licytacji i o godz. 20 świa-
tełko do nieba – pokaz
sztucznych ogni. Zaprasza-
my wszystkich ludzi o go-
rących sercach. W przy-
padku niesprzyjających
warunków pogodowych
impreza zostanie przenie-
siona do hali gimnazjum.
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Na przyszły rok gmina Sianów przy-
gotowała niezwykły kalendarz. Dlaczego
niezwykły? Bo w całości stworzyli go naj-
młodsi mieszkańcy Sianowa i sołectw.
Dzieci wzięły udział w konkursie pla-
stycznym, w którym zadaniem było
przedstawienie ulubionych miejsc z te-
renu gminy dowolną techniką arty-
styczną. – Zainteresowanie uczestników
zabawy przeszło nasze oczekiwania.
Zgłoszono w sumie ponad sto prac –
mówi Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.
– Tematyka była różna. Prace przedsta-
wiały zabytkowe kościoły, ratusz, spływy
kajakowe. Poziom był naprawdę wysoki. 

Do ostatniej chwili dla laureatów kon-
kursu fakt zwycięstwa był niespodzianką.
O tym, że ich prace pojawią się w kalen-
darzu, dowiedzieli się w dniu jego uka-
zania.

W sianowskim ratuszu zorganizowano
dla nich spotkanie. Zwycięzcy otrzymali
nagrody rzeczowe i jako pierwsi w gminie
świeżo wydrukowany kalendarz. – Chcie-
liśmy zrobić coś nietypowego i zaanga-
żować do tego dzieciaki. Udało się zrobić

wspólnie nowy projekt, dlatego też po-
mysł będziemy w kolejnych latach konty-
nuować. Może nie będą to rysunki, ale

szczegółów na razie nie zdradzę – podsu-
mowuje Maciej Berlicki. 

Konkurs dowiódł, że w naszej gminie
jest wiele utalentowanych osób, a ich
prace są niewątpliwą ozdobą  przyszło-
rocznego kalendarza.

Celem konkursu było  zwrócenie
uwagi na piękno naszej małej ojczyzny i
okazało się urokliwe detale naszego re-
gionu zostały dostrzeżone przez wrażli-
wych, młodych artystów.

Kalendarze z autografami autorów
prac zostaną wystawione na licytację pod-
czas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Sianowie. �

Tak widzą 
nas młodzi

Poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego „Gmina i Miasto Sianów widziane
oczami dzieci”. Dwanaście najpiękniejszych prac ozdobiło kalendarz gminny na
2013 rok. To wspaniała pamiątka dla młodych artystów.

Laureaci konkursu prezentują swoje prace na kolejnych kartach kalendarza. Fot. Waldemar Kosowski

� Martynę Puzio, filia Biblioteki Publicznej GiM w Węgorzewie, kl. III � Katarzynę Nowakowską,
kl. II Gimnazjum Gminnego w Sianowie � Kornelię Kapłon, kl. VI Szkoły Podstawowej w Iwięcinie
� Laurę Kapłon, kl. I Gimnazjum Gminnego w Dąbrowie � Oliwię Kopczyńską, filia Biblioteki
Publicznej GiM w Węgorzewie � Natalię Chmielnicką, kl. VI Szkoły Podstawowej w Iwięcinie 
� Lucynę Rusak, kl. II c Gimnazjum Gminnego w Sianowie � Natalię Tulin, kl. III Gimnazjum 
w Dąbrowie � Olę Siergiej, kl. I a Gimnazjum Gminnego w Sianowie � Agatę Maciejewską, 
kl. I a Gimnazjum Gminnego w Sianowie � Paulinę Straszak, kl. II c Gimnazjum Gminnego 
w Sianowie � Magdalenę Woźniak, kl. III a Gimnazjum Gminnego w Sianowie.

Nagrodzone prace zostały wykonane przez:

W tylu egzemplarzach wydrukowany
został kalendarz gminy na rok 2013.
To wyjątkowe wydawnictwo otrzy-
mują głównie mieszkańcy gminy. Tra-
dycją jest, że to prezent dla seniorów
na spotkaniu wigilijnym.

1000



wodociągi 
zmodernizowane

W poniedziałek, 10 grudnia, GWiK za-

kończyło wymianę fragmentu sieci

wodociągowych wraz z przyłączami

do budynków w Skibnie na odcinku

od miejsca zasilania sieci z ujęcia

wody do SM „Skrzat”. W ramach prac

wykonano 720 m sieci wodociągo-

wych o średnicach 63 i 110 mm wraz

z hydrantami i armaturą, wymieniono

na nowe 20 przyłączy wodociągowych

o łącznej długości 280 m o średnicach

od 32 do 40 mm. Stara sieć została

wyłączona z eksploatacji. Łączny koszt

prac wyniósł 100 tys. złotych.

Akcja zima
W przypadku konieczności podjęcia

działań w zakresie zimowego odśnie-

żania dróg, poniżej podajemy telefony

alarmowe do zarządców, którzy orga-

nizują i koordynują prace na drogach:

TeLeFONY ALARMOwe
�� DROGA kRAJOwA – Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

Oddział w Szczecinie, Rejon Koszalin

(94) 345 52 73, kom. 882 166 245
�� DROGA wOJewóDZkA Rejon

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

(94) 34 27 831

�� DROGi POwiATOwe – Powia-

towy Zarząd Dróg w Koszalinie Sekcja

Drogowa w Manowie (94) 31 832 24;
(94) 34 244 85, (94) 34 244 45; 728
549 255

�� DROGi GMiNNe – Urząd

Gminy i Miasta w Sianowie (94) 346
95 44

�� ZB ABk SiANów (teren miasta)

(94) 31 85 357; (94) 3185 639; 500
267 555; 500 267 556.
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z ratusza

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

W tym roku śnieg i mróz na-

wiedziły naszą, i nie tylko naszą,

gminę już na początku grudnia.

Oczywiście każdy poranek, szcze-

gólnie w odległych zakątkach te-

renów, może przyprawiać o stres.

Jednak wynajęta przez gminę w ra-

mach przetargu firma w miarę

możliwości starała się dotrzeć 

w każde miejsce, gdzie przejazd

był utrudniony. Nie będzie tak, że

całkowicie usunięty zostanie śnieg

czy błoto pośniegowe. Czasami po

udrożnieniu przejazd będzie utrud-

niony. W samym Sianowie pra-

cownicy ZBABK każdego dnia od

bardzo wczesnych godzin poran-

nych pracowali wszędzie tam gdzie

mają prawo. Czyli gdzie ?

Na drogach i chodnikach gmin-

nych lub w miejscach, gdzie

odśnieżanie należy do obowi-

ązków właścicieli nieruchomości,

a ci podpisali umowy z zakładem.

Niestety, często dzieje się tak,

że uwagi o braku reakcji na zimę

trafiają do mnie, a dotyczą innych

zarządców. Po raz kolejny główny

problem mamy na drogach powia-

towych, po raz kolejny akcja zima

w jej pierwszym etapie dla Powia-

towego Zarządu Dróg nie istniała.

Niestety, jako całkowicie odrębna

jednostka, gmina ma ograniczony

wpływ na działania PZD. Oczywi-

ście zgłaszamy uwagi, ale… pozo-

stają bez reakcji.

Jednak zbliżające się święta Bo-

żego Narodzenia to m.in. czas wy-

baczania. Wybaczmy, może na-

stępnym razem będzie lepiej. 

A sam czas świąt niech będzie 

pięknie biały… ale bezproble-

mowy.

Zima!

Na starcie w Przytoku stawiły
się załogi 44 samochodów tere-
nowych i 6 quadów. Wyjątkowo
ciężka z powodu obfitych
opadów śniegu trasa rajdu liczyła
62 kilometry. Było aż 50 punktów
kontrolnych. Celem zlotu była
zbiórka pieniędzy na leczenie 13-
letniej Paulinki, uczennicy sia-
nowskiego gimnazjum. Zebrano
10 tysięcy złotych! Rywalizacja
trwała kilka godzin, a podczas
wręczenia nagród dla najlep-
szych obecna była Paulinka i jej
rodzice.

Za część pieniędzy organiza-
torzy imprezy kupili dziew-
czynce wymarzonego laptopa, a
resztę przekazali rodzicom na le-
czenie córki. W słynącej z wielu
dobroczynnych działań sianow-
skiej gminie zebrana kwota jest
rekordowa.

W ubiegłym roku, podczas Te-
renowej Integracji dla Choinki,
udało się zebrać 9 tysięcy 250 zło-
tych na leczenie małego Adrianka
z Sianowa. �

Charytatywnie po bezdrożach
8 grudnia na terenie gminy Sianów odbył się charytatywny Zlot dla Choinki. Miłośnicy
terenówek i quadów po raz kolejny połączyli swoją pasję z niesieniem pomocy. Zebrali
ponad 10 tys. złotych!

11 grudnia, podczas spotkania w sianowskim ratuszu, organizatorzy zlotu przekazali Paulince laptopa, a jej ro-
dzicom pieniądze na leczenie córki. Fot. Waldemar Kosowski

Stowarzyszenie 4x4 Sianów, oraz

koszalińska firma Ice Servis 4x4

dziękują wszystkim którzy pomogli

w organizacji zlotu.

Podziękowania
W klasie turystyk: 1. Zbigniew Peczyński, 2. Marcin

Kaufman, 3. Bartosz Jankowski; w klasie wyczyn: 1. To-

masz Zawistowski, 2. Piotr Makosa, 3. Tomasz Złotowicz,

w klasie ekstrem mechanik: 1. Jacek Matyszczuk, 2.

Tomek Gołka, 3. Daniel Kapłon; w klasie ekstrem elektryk:

1. Hubert Smukała, 2. Zdzisław Pabisiak, 3. Arkadiusz

Klimczak; w klasie quad: 1. Andrzej Zając, 2. Kamil Wo-

ropaj, 3. Rafał Grzywacz

wyniki rajdu

w SkRócie

Życzę Państwu 
Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych

ciepłem, miłością i magią. 
Niech te Święta niosą ze sobą wiele 

radości i spokoju w rodzinnym gronie.
W Nowym Roku życzę pomyślności 
i spełnienia osobistych zamierzeń.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Gawłowski 
Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Regionu 

Zachodniopomorskiego PO RP

Dających radość i odpoczynek cudownych Świąt Bożego Narodzenia,

Pełnego wzajemnej życzliwości spotkania przy wigilijnym stole,

Rodzinnego ciepła, wewnętrznego spokoju i wiary w przyszłość,

Radości, pokoju oraz błogosławieństwa Bożego,

a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2013 roku

mieszkańcom gminy i miasta Sianów

życzą

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Stefan Turowski
Przewodniczący

Rady Miejskiej

Roman Szewczyk
Starosta 

Koszaliński

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku

2013
życzymy mieszkańcom

Ziemi Sianowskiej
wszelkiej pomyślności 

oraz spełnienia marzeń
– tych wielkich 
i tych małych.

Niech towarzyszy Wam 
na co dzień szczęście, 
zdrowie i dostatek!

Niech nadchodzące Święta
upłyną w radosnej 

atmosferze wzajemnej 
życzliwości i zaufania, 
w kręgu najbliższych, 

przyjaciół i znajomych!

Dariusz Kalinowski
Przewodniczący Rady       

Powiatu Koszalińskiego
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A żeby Święty Mikołaj zdążył odwiedzić z
podarkami maluchy na całym świecie, ma
swoich pomocników. Nie inaczej jest i w Sia-
nowie. Rozdawać prezenty pomogli mu bur-
mistrz Maciej Berlicki i jego zastępca Marcin Po-
smyk. Mikołajowa drużyna odwiedziła
wszystkie jednostki oświatowe w gminie. Siwo-
brody obdarował wszystkie dzieci słodkimi pre-
zentami. 

W przedszkolu w Szczeglinie dzieci wiedziały,
że oprócz mikołajowych prezentów będzie
jeszcze... niespodzianka. Tak też się stało. Do
przedszkola  przyjechał Kazimierz Salik z Fun-
dacji „Vicus Melior” z workami pełnymi klocków.
Zabawa była wyśmienita.

Maluchy z Przedszkola Gminnego czekała
jeszcze inna atrakcja. Choć Mikołaj zjawił się u
nich, prezentów nie było. Burmistrz i wicebur-
mistrz wręczyli dzieciom słodycze i przeczytali
mikołajową opowieść. Dzieciom podobała  się
wizyta, ale czekały na zabawkowe niespo-
dzianki. Jednak Mikołaj, jak szybko pojawił się w
przedszkolu, tak szybko znikł i prezentów nie
zostawił. Przedszkolaki odkryły listy, które zo-
stawił  im „uciekinier – Mikołaj”. Zaprosił dzieci
do Łaz, by tam go poszukały. Przedszkolaki
przyjęły zaproszenie i wyruszyły w podróż. W
Łazach okazało się, że sprytny Mikołaj udeko-
rował drogę i schował się w lesie. Zostawił dla
dzieci zadania do wykonania. Przedszkolaki mu-
siały odpowiadać na trudne pytania, wykonywać
trudne ćwiczenia, tańczyć, robić mikołajowe fi-
gury. Mikołaj bacznie obserwował dzieci z
ukrycia, sprawdzał czy grzecznie wykonywały
jego polecenia. Dzieci starały się bardzo. Mikołaj
docenił ich wysiłki i powitał na morskich wy-
dmach. Dzieci spacerowały z Mikołajem po
plaży, następnie wrócili razem do przedszkola, a
tam... wielka niespodzianka! Ogromne worki z
prezentami! Przedszkolaki uradowane i
szczęśliwe rozpakowały prezenty bawiły się
nimi przez cały dzień.

6 grudnia Mikołaj zjawił się też na terenie
osiedla nr 2 w Sianowie. Odwiedził tam grzeczne
maluchy, które licznie zgromadziły się przy sia-
nowskim ośrodku zdrowia. To najlepszy dowód
na to, że w naszej gminie mieszkają najgrzecz-
niejsze dzieci!

�

Mikołaj odwiedził dzieci
Roboty, jak co roku, święty w czerwonym kubraku miał mnóstwo. Ale nie mógł nie zawitać do naszej gminy.
Przecież tu mieszkają najgrzeczniejsze dzieci!

Zbliża się czas cudów, dlatego życzymy
wszystkim, by cuda, na które czekamy cały rok 

spełniły się właśnie w te Święta. 
Tak, jak gwiazda wskazywała królom miejsce

Cudu Bożonarodzeniowego, tak niech wszystkim
świeci przez cały rok, oświetlając codzienną 
drogę i pokazując właściwe drogowskazy. 

Wesołych Świąt życzą

dyrektor i pracownicy 
Zespołu Administracyjnej

Obsługi Oświaty 
oraz dyrektorzy szkół 

i przedszkoli 

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła 
i nadziei 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2013 roku 

życzą

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości 

i radości 
oraz błogosławieństwa Bożego w każdym

dniu nadchodzącego Roku
życzy

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sianowie
wraz z pracownikami

Radosnych 

i rodzinnych świąt 

przy 

syto zastawionym 

stole 

życzy      

Gospodarstwo 

Rybackie DADOŃ                            

Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 
a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności 
oraz wielu miłych chwil 
spędzonych w gronie rodziny. 
życzy
Zespół firmy Arka

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu

serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła 

oraz chwil zadumy. 
Niech radość i pokój Świąt 

Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego 
i zawodowego spełnienia towarzyszą 

Państwu przez cały Nowy Rok.

Zarząd oraz Biuro Fundacji
Środkowopomorska Grupa Działania

pracownicy
Banku

Spółdzielczego 
w Sławnie 

Oddział 
w Sianowie  
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Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się 
Nowego Roku 2013
pragniemy złożyć 

Wszystkim Mieszkańcom 
Miasta Sianów 

moc gorących życzeń,
zdrowia, szczęścia, wszelkiej

pomyślności...

Zarząd i Pracownicy
GANZ POLSKA Sp. z o.o.

Radosnych, 
spokojnych 

i rodzinnych 
Świąt Bożego 

Narodzenia
oraz dużo 
szczęścia 

i pomyślności 
w Nowym 
2013 roku. 

życzy „MATYSZ-DREW”
TERTAK SKIBNO

Nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia niosą ze sobą

wiele radości 
oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy 
Państwu życzyć wiele zadowolenia 

i sukcesów 
z  podjętych wyzwań.

Zarząd i Pracownicy firmy Dega 
spółka Akcyjna

Serdeczne�życzenia�wielu�
radosnych�doznań

z�okazji�
Świąt�Bożego�Narodzenia,
wszystkiego�co�najlepsze�

w�każdym�dniu
nadchodzącego�

Nowego�Roku�wszystkim�
Mieszkańcom�

Gminy�i�Miasta�Sianów�
życzy�

Zarząd Darłowskiej Lokalnej 
Grupy Rybackiej w Dorzeczu Wieprzy,

Grabowej i Unieści

„Czy można cieszyć się Świętami
gdy doskwiera głód?” – pod takim

hasłem wolontariusze przeprowadzili
świąteczną zbiórkę żywności.

W akcji, która została zorganizo-
wana w dniach 7-8 grudnia w sklepie
Biedronka, wzięli udział wolontariusze
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie i Gimnazjum
Gminnego. Po raz kolejny mieszkańcy
Sianowa i gminy pokazali, że mają
wielkie serca i nie są obojętni na los
osób, którym żyje się trudniej. Pod-
czas świątecznej zbiórki żywności
udało się zebrać 259 kg produktów,
między innymi olej, konserwy mięsne
i warzywne, przetwory, cukier, mąkę,
makarony, słodycze oraz inne o dłuż-
szym okresie trwałości.

Zebrane artykuły zostaną przeka-
zane w formie świątecznych paczek
najuboższym rodzinom z dziećmi oraz

osobom  samotnym  i chorym z gminy
Sianów. Dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom za ofiarność, a wolontariu-
szom za ciężką pracę!

Halina iwanisiK

świąteczna pomoc 
potrzebującym

Dzięki hojności mieszkańców
gminy w domach osób uboższych
święta nie będą smutne.

Fot. Halina Iwanisik

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sianowie,
Gminny Ośrodek Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych i Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy
po raz piąty zorganizowały dla
osób niepełnosprawnych z terenu
gminy imprezę z okazji Między-
narodowego Dnia  Osób Niepe-
łnosprawnych. Uroczystość od-
była się w świetlicy w Skibnie.

Podczas uroczystości domow-
nicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy zaprezentowali taniec
belgijski, a następnie zaprosili
gości do nauki tego tańca. W za-
stępstwie Świętego Mikołaja poja-
wiła się Pani Mikołajowa, która
wręczyła wszystkim słodkie upo-
minki. Uczestnicy bawili się przy
muzyce, którą przygotował Marek

Dziedzic. Nie zabrakło też po-
częstunku, który przygotowały
członkinie Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich w Skibnie.

Spotkanie udało się zorgani-
zować dzięki wsparciu PFRON oraz
środków z Gminnego Programu.

MoniKa Grzywacz-ŻuKowsKa

Święto niepełnosprawnych
3 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Z tej
okazji osoby niepełnosprawne zostały zaproszone na imprezę integracyjną.

W tym dniu nie mogło zabrak-
nąć Marsza Mendelsona, wspól-
nego toastu, życzeń i kwiatów 
– 11 grudnia w Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się  uroczy-
stość jubileuszowa „Żelazne
Gody” Władysławy i Alojzego
Kucharskich z Sianowa.  Jubilaci
mogą się poszczycić 65-letnim
stażem małżeńskim. Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Miro-
sława Kapuścińska życzyła sza-
cownym jubilatom kolejnych,
szczęśliwych lat w zdrowiu, spo-
koju i radości, w gronie kocha-
jącej rodziny. Włodarz gminy,
burmistrz Maciej Berlicki i prze-
wodnicząca Rady Miejskiej 
Joanna Czerwińska wręczyli
parze małżeńskiej okoliczno-
ściowe dyplomy, list gratula-
cyjny, upominki, kosz pięknych
kwiatów oraz złożyli moc ser-
decznych życzeń. Uroczystość
odbyła się w miłej i rodzinnej at-
mosferze, a uśmiech goszczący na
twarzach jubilatów był dowodem
szczęścia i radości.

Wcześniej, bo 1 grudnia pół
wieku razem świętowali Krystyna
i Stanisława Solnica. Burmistrz

Maciej Berlicki udekorował zło-
tych jubilatów medalami „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”,
nadanymi przez prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

50 lat wspólnego życia to czas
obfitujący zarówno w piękne 

i szczęśliwe chwile, ale i niepo-
zbawiony trosk i problemów. 
Małżonkowie przez lata  pozna-
wali swoje  wady i zalety, uczyli
się sztuki kompromisu i wyba-
czania błędów. Ciężko pracując
dla dobra rodziny trwali w zło-

żonej przysiędze. Ich związek
funkcjonował w oparciu o szczere
uczucie, poszanowanie wartości
rodzinnych oraz wyrozumiałość 
i zaufanie.

Jubilaci przyjęli życzenia od
najbliższych, poczęstowali gości

pysznym ciastem i wypili sym-
boliczną lampkę szampana za
swoją pomyślność na dalsze
szczęśliwe lata wspólnego życia 
i doczekania w dobrym zdrowiu
następnych jubileuszy.

Mirosława KapuścińsKa

Żelazne i Złote Gody
Władysława i Alojzy Kucharscy świętowali jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego. 50 lat razem uczcili Kry-
styna i Stanisław Solnica. Gratulujemy i życzymy kolejnych lat w szczęściu i miłości!

Władysława i Alojzy Kucharscy. Fot. Waldemar Kosowski Krystyna i Stanisław Solnica. Fot. Waldemar Kosowski 

Wspólny taniec, a potem podarki od Pani Mikołajowej – zabawy 
w świetlicy w Skibnie było co niemiara. Fot. Waldemar Kosowski
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„Sianowskie Centrum Organi-
zacji Pozarządowych” to pomysł,
który zakładał uruchomienie in-
stytucji, oferującej wspólną infra-
strukturę do działalności organi-
zacji pozarządowych (między
innymi pomieszczenia z salą wy-
kładową) oraz ich kompleksowe
wsparcie w różnych dziedzinach.
Przedsięwzięcie, które rozpoczęło
się 1 czerwca tego roku,  pozwo-
liło rozwinąć ofertę oraz ustabili-
zować działalność organizacji
młodych i tych słabych infra-
strukturalnie. 

Dziesięć organizacji objętych
wsparciem, poprzez komplek-
sowe usługi (prawne, księgowe,
marketingowe), uzyskało po-
trzebną pomoc, rozszerzyło za-
kres swojej działalności i umoc-
niło swoją pozycję. 

Praktyczna pomoc specjali-
stów to tylko część projektu.
Drugą były szkolenia. Pomysło-
dawcy projektu przygotowali
pięć modułów szkoleniowych,
podczas których  członkowie po-

szczególnych organizacji mieli
możliwość uzyskania niezbędnej
wiedzy do kontynuowania dzia-
łalności społecznej i rozwoju or-
ganizacji. 

W sumie w szkoleniach udział
wzięło ponad 40 osób. W pro-
gramie szkoleń było m.in. budo-
wanie wizerunku organizacji po-
zarządowych, zarządzanie
projektami, czy pozyskiwanie
funduszy, czy wykorzystywanie
nowych technologii.

Działalność „Sianowskiego
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych” przewidziano na okres do
końca grudnia tego roku. 

TomasZ Tesmer

Centrum kończy
działalność

Swoją działalność kończy „Sianowskie Centrum Organizacji Po-
zarządowych” – program realizowany przez Gminę Sianów oraz
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. 

złotych na realizację projektu
przekazał Fundusz Inicjatyw
Społecznych

61 420

Podczas spotkania swoją obec-
nością zaszczycili nas dzieci pisa-
rza pani dr Anna Bojar-Fijałkow-
ska oraz kapitan żw. Czesław
Bojar-Fijałkowski, którzy przybli-
żali dzieciom postać pisarza, 
a także opowiadali o swojej pracy
i zainteresowaniach.  

Obchody 100 rocznicy urodzin
Gracjana Bojara-Fijałkowskiego 
w gminie Sianów rozpoczęto 24
października i trwały 5 tygodni.
W tym czasie zorganizowano
14 warsztatów edukacyjnych 
w szkołach, filiach biblioteki, oraz
w sianowskim przedszkolu. Celem
warsztatów było poznanie legend

związanych z ziemią sianowską, 
a także zabawy ekologicznymi
klockami i budowanie bajkowego
świata. Organizatorami jubileuszu
w gminie Sianów byli: Burmistrz
Gminy i Miasta Sianów, Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
oraz fundacja „VICUS Melior” 
z Grabówka 

Spotkanie w kinie było dosko-
nałą okazja do podsumowania
konkursu pod hasłem „Ilustru-
jemy legendy Gracja Bojara Fijał-
kowskiego”. Laureaci zostali ob-
darowani nagrodami w postaci
pluszowych misiów oraz klocków.

TomasZ PrZygudZki

Ilustrujemy legendy
Gracjana Bojara- 
-Fijałkowskiego

30 listopada w kinie „ZORZA” odbyło się podsu-
mowanie warsztatów związanych z obchodami
100. rocznicy urodzin znanego pisarza. 

Zakaz używania 
wyrobów 
pirotechnicznych
Wojewoda Zachodniopomorski

wydał rozporządzenie porząd-

kowe w sprawie ograniczenia uży-

wania wyrobów pirotechnicznych na

terenie województwa zachodniopo-

morskiego. Celem zapewnienia spo-

koju i bezpieczeństwa publicznego

oraz ochrony życia i zdrowia woje-

woda wprowadza się zakaz używania

wyrobów pirotechnicznych w miej-

scach publicznych na terenie woje-

wództwa zachodniopomorskiego.

Zakaz obowiązuje od dnia 17 grudnia

2012 r. do dnia 2 stycznia 2013 r.  z

wyjątkiem 31 grudnia 2012 r. i 1

stycznia 2013 r. Za złamanie zakazu

grozi kara grzywny. 

Rozporządzenie nie dotyczy po-

kazów pirotechnicznych organizowa-

nych przez profesjonalistów oraz uży-

wania petard sygnalizacyjnych oraz

rakiet przez uprawnione podmioty. �

Od 6 grudnia mieszkańcy Sianowa mogli poczuć na ulicach świą-
teczną atmosferę.

W obiektywie
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Projekt „Cool schools” realizo-
wany przez Gminną Organizację
Turystyczną w Sianowie skiero-
wany jest do uczniów dwóch
szkół wiejskich z terenu  gminy
Sianów – Szkoły Podstawowej 
w Suchej Koszalińskiej oraz Iwię-
cinie.  Zajęcia potrwają do końca
grudnia.

Inicjatywa to w sumie 136 go-
dzin zajęć z nauki języka angiel-
skiego poprzez ćwiczenia typowo
teoretyczne, 78 godz. warsztatów
teatralnych i 78 godz. logope-
dycznych, które mają przełamać
bariery w zakresie swobodnego
wysławiania się zamkniętej 
w sobie młodzieży. Przedsięwzię-
cie ma także umożliwić grupie
dzieci aktywnego kontaktu 
z żywym językiem poza regular-
nymi zajęciami szkolnymi, m.in.
poprzez organizację Dnia Kultury
Anglosaskiej dla kolegów, kole-
żanek i mieszkańców gminy.

Dzieci zakwalifikowane do pro-
jektu systematycznie uczestniczą
w proponowanych zajęciach. Do-
datkową atrakcją dla uczniów były
wyjazdy do Bałtyckiego Teatru

Dramatycznego w Koszalinie m.in.
na spektakle „Kajko i Kokosz” oraz
„Dziwaczek”.

Dlaczego warto uczyć się an-
gielskiego? Używa go ponad 1,5
miliarda ludzi na świecie, a mi-
liard ludzi się go uczy. Dzięki
znajomości języka angielskiego
uzyskasz dostęp do olbrzymiej
ilości aktualnej wiedzy (ok. 90
proc. z wszystkich stron 
www dostępnych w internecie
jest tylko w języku angielskim) 
i odnajdziesz się w niemal ka-
żdym obcym kraju.

Język angielski jest uznanym
językiem międzynarodowym 
– m.in. takich organizacji jak
NATO czy Narody Zjednoczone.

toMaSz teSMer

Nauka jest cool!
W gminie Sianów od września realizowany jest projekt „Cool schools” finansowany 
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jego ramach
organizowane są zajęcia językowe, teatralnych i logopedyczne.

Zajęcia w ramach projektu „Cool schools” to nie tylko nauka, ale też moc
świetnej zabawy. Fot. UM Sianów

Projekt „Cool schools” szacowany

jest na kwotę ok. 35,5 tys. zł 

z czego blisko 32 tys. organizacja

pozyskała z Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej w ramach

Programu Operacyjnego Fundusz

Inicjatyw Obywatelskich.

Finanse

Sukces Szkolnego

Schroniska 

Młodzieżowego 

z Iwięcina

Wielkie brawa. Iwięcińskie

Schronisko zajęło II miejsce w

rozgrywanym od pół wieku

konkursie współzawodnictwa

placówek tego typu.

W schronisku Tadeuszówka w Bor-

kowie koło Połczyna Zdroju odbyła się

konferencja podsumowująca pracę

schronisk działających w Polsce

będących członkami Polskiego Towa-

rzystwa Schronisk Młodzieżowych,

połączona ze szkoleniem dotyczącym

pozyskiwania środków na współpracę

polsko-niemiecko. Przybyli na nią

przedstawiciele schronisk z całej

Polski. Była to świetna okazja do za-

prezentowania swoich baz noclego-

wych oraz wymiany doświadczeń.

Drugiego dnia konferencji na-

stąpiło podsumowanie 52. Konkursu

Ogólnopolskiego Współzawodnictwa

Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

W naszym województwie II miejsce

zajęło Szkolne Schronisko Młodzie-

żowe im Kazimierza Nowaka działa-

jące przy Szkole Podstawowej w Iwię-

cinie. Nagrodę oraz list gratulacyjny 

z rąk Jana Krawczuka  odebrał Wło-

dzimierz Zimnowłocki, dyrektor

Szkoły Podstawowej w Iwięcinie.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

przy SP w Iwięcinie istnieje od 1985 r.

Początkowo było prowadzone Kura-

torium Oświaty w Koszalinie. Pod ko-

niec lat 90. przejął je powiat. W tym

też okresie wiele schronisk zrezygno-

wało ze swojej działalności. Schro-

nisko w Iwięcinie było jedynym 

w całym powiecie koszalińskim, które

poradziło sobie ze zmianami. W 2012

r. zostało przejęte przez Stowarzy-

szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwię-

cino. W lipcu 2012 r. stowarzyszenie

nadało mu imię Kazimierza Nowaka 

– przedwojennego redaktora, który

na rowerze przejechał całą Afrykę. 

W lipcu i sierpniu w schronisku noco-

wało około 300 osób z Polski i z za-

granicy.

WłodzIMIerz zIMnoWłockI

Projekt przygotowany przez
wychowawców świetlicy szkolnej
oraz OW TPD „Przystań” został
doceniony przez kapitułę kon-
kursu, która przyznała 5,9 tys.
złotych na jego realizację.

Przez pięć i pół miesiąca
trwania projektu jego uczestnicy
spotykali się na różnorodnych za-
jęciach. Do pomocy w realizacji
projektu włączyli się nauczyciele
i inni pracownicy szkoły.

Na warsztatach kulinarnych
przygotowywano wspólnie zdrowe
i smaczne posiłki, uczono się przy-
rządzania potraw, dekorowania
stołów. Dzieci same przyrządzały
sałatki, potrawy z ryb i drobiu.
Uczyły się jak samodzielnie przy-
gotować zdrowe smaczne śniadanie
do szkoły. Podczas spotkania 
z dietetyczką poznały wartości

odżywcze produktów, uczyły się
jak się zdrowo odżywiać. 

Uczestnicy projektu mieli
okazję wziąć udział w wielu wy-
cieczkach. Zorganizowano wy-
cieczkę na Noc Muzeów, do wy-
twórni lodów „Jaś” w Koszalinie
oraz Muzeum Wody. Były rajdy
rowerowe, nordic walking, spływ
kajakowy oraz wyjazd na basen
do Aqua Parku Jan w Darłówku.
Dzieci wzięły udział w warszta-
tach lepienia z gliny w „Zagro-
dzie Łucznika” w Dąbrowie oraz
w warsztatach pieczenia chleba.
Warsztaty kulinarne zakończyły
się wspólnym opracowaniem 
książki z przepisami na potrawy.

Nieoceniona okazała się
pomoc wolontariuszy.

Podczas realizacji projektu od-
było się także wiele konkursów

promujących zdrowy i ekolo-
giczny styl życia. W trakcie jed-
nego z nich zebranych zostało
prawie 250 kg plastikowych za-
krętek, które przekazane zostały
na pomoc dla chorego Antosia. 

W ramach projektu zostało wy-
danych ponad 2000 posiłków. Były
to śniadania, obiady i suchy pro-
wiant na wycieczki.Wszystkie dzia-
łania projektowe mogły się odbyć
dzięki środkom przekazanym przez
firmę Danone oraz dzięki spon-
sorom, którzy hojnie wsparli reali-
zację projektu „Z Danone o swe
zdrowie dbamy i przygody przeży-
wamy!”. Na szkolnym profilu na
facebooku, który poświęcony zo-
stał projektowi można zobaczyć,
co działo się podczas tych kilku
miesięcy, w trakcie których był re-
alizowany. �

Dzieciaki z Dąbrowy wiedzą, jak jeść zdrowo!
Zespół Szkół w Dąbrowie został w kwietniu jednym ze zwycięzców konkursu grantowego ogłoszonego w ramach programu „ Z Da-
none o swe zdrowie dbamy i przygody przeżywamy!”. 

Uczestnikami było 25 dzieci, ale działania projektowe objęły wszystkich
uczniów szkoły, a także ich rodziców. Fot. UMiG Sianów

Gmina Sianów wspólnie ze
Stowarzyszeniem Na Rzecz Roz-
woju Wsi Sucha Koszalińska za-
kończyły projekt „Centra Eduka-
cyjne w Gminie Sianów”.

Projekt finansowany był ze
środków Województwa Zachod-
niopomorskiego. Przedsięwzięcie
zakładało organizację dodatko-
wych zajęć z matematyki i języka
angielskiego w Skibnie, Suchej
Koszalińskiej oraz Iwięcinie.  Jego
celem było podniesienie umiejęt-
ności i kompetencji wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, połączone
z organizacją ich czasu wolnego.

Realizacja programu rozłożona
była w czasie od 1 kwietnia do 30
listopada. W tym czasie organi-
zowane były zajęcia z nauki
języka angielskiego i matematyki
dla 36-osobowej grupy dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich,
w wieku 10-12 lat. Łącznie w ra-
mach przedsięwzięcia przepro-
wadzono 132 godziny zajęć 
z każdego przedmiotu. Koszt ca-
łego przedsięwzięcia w kwocie
ok. 16 tys. zł sfinansowało Woje-
wództwo Zachodniopomorskie
oraz gmina Sianów. 

tt

Finał projektu Centra
Edukacyjne

Dzięki dodatkowym lekcjom uczniowie mieli szansę osiągnąć lepsze wy-
niki w nauce i zdobywać lepsze oceny. Fot. UMiG Sianów
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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 tele-
fonu komórkowego – 112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej – 94 348 44 44.
WaŻNe TeLefONy:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel.   94 318 53 48
od godziny 15:00 oraz w dni wolne 
od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie – 94
34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi
w Sianowie – 94 34 29 675.
Straż miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komen-
dant), 664 432 448 (strażnik).
miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004
Sianów – 94 31 85 512, fax 94 31 85
512.

zakład budżetowy administracja
budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (ad-
ministracja).
droga krajowa nr 6, od strony Kosza-
lina 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

Wigilie w obiektywie

– Którą z olimpiad wspomina
Pan najlepiej?
– Każdy start w Igrzyska niesie

za sobą inne emocje. Pierwszy
start w Atenach jest niezapo-
mniany, gdyż był spełnieniem
marzeń o występie olimpijskim.
Jednak najlepiej wspominam
Igrzyska w Hong Kongu. Zająłem
tam 19 miejsce, co jest jak do tej
pory moim najlepszym wynikiem
ze wszystkich trzech startów
olimpijskich. 

– Największy pech 
w karierze?
– Kiedy wynik osiągnięty w

ważnym starcie jest poniżej ocze-
kiwań można uznać taki start za
pechowy. Jednak porażki często
uczą więcej niż zwycięstwa i to
między innymi dzięki nim udaje
się później odnosić sukcesy. W
taki właśnie sposób staram się pa-
trzeć na swoje osiągnięcia i raczej
analizuję przyczyny porażki, aby
w przyszłości wyeliminować po-
pełnione błędy.

– Jeździec i wierzchowiec to
zespół, ale jak wiele zależy
od zawodnika, a ile od wierz-
chowca, którego dosiada?
– Bardzo trudno jest dokładnie

stwierdzić ile zależy od konia, 
a ile od jeźdźca. Na sukces pra-
cuje para. Dobry zawodnik bez
odpowiedniego konia nie ma
szans na wielkie sukcesy, ale rów-
nież słaby jeździec na dobrym
koniu nie jest w stanie zbyt wiele
zdziałać. Myślę, że powodzenie
zależy w połowie od konia jak i
jeźdźca.

– Czy w przypadku zawod-
nika ma znaczenie stosunek
emocjonalny, sympatia
mniejsza lub większa  do
zwierzęcia?
– Sport jeździecki opiera się na

wzajemnym zaufaniu dwóch ży-
wych organizmów.  Podczas za-
wodów koń i jeździec muszą
wzajemnie rozumieć się, tworzyć
jedną całość. Bez więzi emocjo-
nalnej i przywiązania do zwie-
rzęcia byłoby to niemożliwe. 

– Czy myśli Pan już  o kolejnej
olimpiadzie, czy są może ja-
kieś bliższe cele sportowe?
– Jak już wcześniej wspo-

mniałem jeździectwo to
współpraca człowieka z koniem.
Bez odpowiedniego konia nie
można planować startów na naj-
wyższym poziomie. Obecnie je-
stem na etapie poszukiwań mło-
dych obiecujących koni, które
będą rokowały na przyszłość.
Jeśli któryś z koni będących w
mojej stajni poprzez starty w za-
wodach potwierdzi swoje możli-
wości na pewno będę starał się
zdobyć kwalifikacje do kolejnego
olimpijskiego startu. 

– Jakie były pierwsze wnioski
i refleksje po występie w
Londynie?

– Z całą pewnością Igrzysk w
Londynie nie mogę zaliczyć do
najbardziej udanych. Jednak brak
sukcesu nie zależał od formy
sportowej. Kontuzja Waga unie-
możliwiła mi ukończenie za-
wodów. Jest to jednak czynnik ,
na który nie miałem wpływu i
muszę się z tym pogodzić. Je-
ździectwo jest sportem, który
można uprawiać bardzo długo,
mam zatem nadzieję, że będę
miał jeszcze wiele okazji aby po-
kazać na co mnie stać.

– Czego Pan sobie życzy w
nadchodzącym roku? 
– Przede wszystkim zdrowia

dla najbliższych i koni. Ze
wszystkim innym na pewno
można sobie poradzić.

– Skoro hippoterapia to do-
skonała metoda lecznicza, to
czy tak częsty kontakt z
końmi zmienił jakoś Pana na
przestrzeni lat? 
– Trudno jest oceniać samego

siebie. Jest to raczej pytanie do
osób z mojego otoczenia. Mogę
jedynie powiedzieć, że konie i je-
ździectwo uczą pokory, cierpli-
wości i wytrwałości. To są chyba
te cechy, które pewnie posiadam
dzięki koniom.

– zgodnie z tradycją za-
pewne porozmawia Pan w
dzień wigilijny ze swoimi
wierzchowcami. O czym
będzie rozmowa? 
– Poproszę swoje konie o pełne

zaangażowanie podczas startów
w zawodach. (śmiech)

ROzmaWIał: CezaRy SOłOWIJ 

Sukces jeszcze przede mną
Rozmowa z Pawłem Spisakiem, najbardziej utytułowanym zawodnikiem WKKW-isty
ostatnich lat w naszym kraju

Wielkie 
granie serc 
w Sianowie!
6 stycznia w gościnnej hali

sportowo-widowiskowej
Gimnazjum Gminnego im.
Ireny Sendlerowej w Sia-
nowie, odbędą się Wielkoor-
kiestrowe Halowe Turnieje 
Piłkarskie Juniorów i Se-
niorów.
Warunkiem uczestnictwa odpo-

wiednio: w XI Wielkoorkiestrowym
Halowym Turnieju Piłkarskim Ju-
niorów i w X Wielkoorkiestrowym
Halowym Turnieju Piłkarskim Se-
niorów będzie wrzucenie do puszki
minimum 5 zł (juniorzy) i minimum
10 zł (seniorzy) na konto grającej
„do końca świata i jeden dzień
dłużej” Wielkiej Orkiestry Świ-
ątecznej Pomocy. Ponadto, aby móc
wystąpić w turnieju seniorów trzeba
mieć ukończone minimum 16 lat i
zgodę rodziców, bądź prawnych
opiekunów.

Nie należy zwlekać ze zgłoszeniem,
bowiem w wielkoorkiestrowych tur-
niejach – ze względów organizacyj-
nych – udział wziąć będzie mogło
maksymalnie osiem zespołów ju-
niorów i dwanaście zespołów se-
niorów. Decydować będzie kolejność
zgłoszeń. 

Uwaga: z uwagi na charytatywny
cel imprezy, tylko zwycięskie ze-
społy uhonorowane zostaną pucha-
rami Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów.

Turniej juniorów rozpocznie się 
o godz. 9 natomiast seniorów o godz.
14. Zgłoszenia przyjmują organiza-
torzy turniejów: Sebastian Bober (tel.
797-411-094) i Ryszard Wątroba (tel.
604-400-355).

RySzaRd WąTROba

Osiągnięcia
Czterokrotny Mistrz Polski Senio-
rów. Sześciokrotny medalista Mi-
strzostw Polski Seniorów WKKW.
Igrzyska Olimpijskie w Hong Kongu
(2008) – Paweł Spisak zakwalifiko-
wał się do finału olimpijskiego kon-
kursu. Ostatecznie zajął 19. pozy-
cję. Igrzyska Olimpijskie w Atenach
(2004) – debiut olimpijski, Paweł
Spisak zakwalifikował się i wystar-
tował, jako najmłodszy polski 
jeździec.
Finał Pucharu Świata (2009) – 7
pozycja Pawła Spisaka, to najwy-
ższa lokata, jaką polski zawodnik
zajął w historii Finałów Pucharu
Świata.
Od 2006 roku niezmiennie jest naj-
wyżej klasyfikowanym polskim
WKKWistą, w rankingu FEI.

Spotkanie wigilijne w Gimnazjum Gminnym w Sianowie. Sołecka wieczerza wigilijna w Skibnie.
Spotkanie opłatkowe i poświęcenie
remizy OSP w Sianowie
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Grand Prix jest sponsorowane
przez Bank Spółdzielczy w Sław-
nie. Składa się z trzech edycji,
czyli cyklu trzech turniejów roz-
grywanych w Sianowie, Pola-
nowie i Sławnie. 

Na turnieju rozgrywanym 
w Sianowie można było zdobyć
medale, dyplomy oraz drobne
upominki. Po zakończonym 3.
turnieju w Sławnie, zostaną roz-
dane cenne nagrody rzeczowe dla
zwycięzców poszczególnych ka-
tegorii cyklu GP.

W pierwszej edycji wzięli
udział zawodnicy z Sianowa, Po-
lanowa oraz Sławna. Sianów re-
prezentowali: Jakub Krok, Michał
Krok, Norbert Markowski, Hu-
bert Wiorek, Dominik Orze-
chowski, Szymon Bober, Martyna
Matejek, Klaudia Matyszczuk,
Michalina Surówka, Oliwia Do-
magała, Karolina Jankowska, Par-
tycja Kuszmar, Patrycja Czacho-
rowska, Zuzanna Rębas, Klaudia
Orzechowska, Martyna Kowal-
czyk, Oliwia Olszewska, Mateusz
Łodkowski, Kacper Ciszek, Ma-
teusz Witczak, Mateusz Sobczak,
Maciej Małachowski, Konrad Wa-
gner, Dominik Grzywacz, Kornel
Grzywacz, Ernest Hoppe (naj-
młodszy uczestnik turnieju, 4
lata), Sandra Rałowicz, Klaudia
Orzechowska,

Przedstawiciele Sianowa grali
we wszystkich kategoriach wie-
kowych. Droga wielu z nich do
wygranej była trudna i długa, in-
nych krótsza i łatwiejsza, jednak
myślę, że wszyscy  z hali wyszli
zadowoleni.

Martyna Kowalczyk zdobyła
złoty medal w kategorii gry poje-
dynczej dziewcząt klas 1-2 SP.

Patrycja Kuszmar zajęłą pierw-
sze miejsce w kategorii gry poj-
hedunczej dziewcząt klas 3-4 SP. 

Klaudia Matyszczuk – drugie
miejsce w grze pojedynczej
dziewcząt klas 5-6 S.P. 

Jakub Krok/Michał Krok – 3
miejsce w grze podwójnej
chłopców w klasach 5-6 SP. Ma-
ciej Małachowski – drugie miejsce
w grze pojedynczej chłopców klas
gimnazjalnych, a Mateusz Łod-
kowski – 3 miejsce w tej kategorii. 

W grze podwójnej chłopców
kategorii klas gimnazjalnych 
1 miejsce zajęła para Mateusz
Łodkowski/Mateusz Witczak. 

W grze mieszanej klas gimna-
zjalnych zwyciężyła para Maciej
Małachowski/Hanna Barańska.  �

Wyjątkowy turniej – jeden z trzech 
9 grudnia w hali Gimnazjum Gminnego w Sianowie odbyło się Grand Prix
Sianów o główną  nagrodę Banku Spółdzielczego  w Sławnie. 

styczeń 2013
5 stycznia, godz. 10 

� VII Halowy Turniej Piłkarski Senio-

rów  im. Feliksa Pietraszkiewicza (Gim-

nazjum Gminne).

6 stycznia, godz. 9 
� XI Wielkoorkiestrowy Halowy Tur-

niej Piłkarski Juniorów (Gimnazjum

Gminne). 

6 stycznia, godz. 14 
� X Wielkoorkiestrowy Halowy Tur-

niej Piłkarski Seniorów (Gimnazjum

Gminne).

19 stycznia, godz. 9 
� Finał Grand Prix Amatorów w bad-

mintonie o Puchar Burmistrza Gminy

i Miasta w Sianowie (Gimnazjum

Gminne).

KalenDaRz imPRez

Robert Kowalczyk: 
Chcieliśmy bardzo podziękować

prezes banku Aleksandrze Bu-

kowskiej za wsparcie tak wspa-

niałej inicjatywy jaką jest Grand

Prix  w badmintonie najmłod-

szych. Dyrektorowi Gimnazjum

Gminnego w Sianowie Krzyszto-

fowi Sosnowskiemu za udostęp-

nienie obiektów szkolnych. 

Turniej był skierowany dla wszyst-

kich chętnych klas 1-6 i całego gim-

nazjum. Frekwencja była spora, już

się dzieci nie mogą doczekać 

kolejnej edycji, która się odbędzie

w styczniu  w Polanowie. 

Podziękowania kierujemy też do

sędziego głównego zawodów

Piotra Mezgiera, oraz za pomoc

medyczną do Piotra Kabaty.

Podziękowania

Na corocznym – od 2004 r. –
halowym turnieju piłkarskim pod
patronatem Świętego Mikołaja,
spotkali się chłopcy z rocznika
2002 i młodsi oraz dziewczęta z
rocznika 2001 i młodsze, repre-
zentujący placówki oświatowe z
terenu gminy i miasta Sianów
oraz nowo powstałą Akademię
Piłkarską Sianów. Grano w
dwóch kategoriach: orlików
(cztery zespoły) i żaków (trzy ze-
społy). Mecze sędziowali trenerzy
Akademii Piłkarskiej Sianów: Se-

bastian Bober, Wojciech Drejski i
Piotr Starzecki.

IX Mikołajkowy Halowy Tur-
niej Piłkarski dla Dzieci w kate-
gorii orlików zakończył się zde-
cydowanym zwycięstwem
podopiecznych Sebastiana Wro-
ńskiego – uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Larysy Ewy Krause
w Dąbrowie. Zwycięski zespół
tworzyli: Jakub Apanel, Roksana
Cygan, Norbert Hutman, Mateusz
Koluch, Dagmara Petrus, Eryk Pi-
kulik, Patrycja Popławska, Maciej
Seweryn, Agata Sikorska, Jakub
Stańczak i Klaudia Wenelska.

Drugie miejsce – lepszą
różnicą bramek – przypadło pod-
opiecznym Wojciecha Drejskiego
– orlikom Akademii Piłkarskiej
Sianów. Zespół tworzyli: Tomasz
Lis, Dominik Chotkowski, Maciej

Gorgoń, Maciej Hajko, Jakub Ko-
walski, Sebastian Leśnicki, Kornel
Sterczyński, Dawid Wiśniewski i
Mateusz Wróblewski.

Trzecie miejsce zajęli pod-
opieczni Danieli Gazickiej –
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Suchej Koszalińskiej – grający
w składzie: Dominik Janowicz,
Kamil Ciupiński, Oktawian Ciu-
piński, Fabian Fornalik, Daniel
Kamiński, Piotr Nowak i Patryk
Robakiewicz.  

IX Mikołajkowy Halowy Tur-
niej Piłkarski dla Dzieci w kate-
gorii żaków zakończył się  zwy-
cięstwem – po lepiej
egzekwowanych rzutach karnych
– podopiecznych Piotra Starzec-
kiego – młodych piłkarzy Aka-
demii Piłkarskiej Sianów. Zwyci-
ęski zespół tworzyli: Bartłomiej

Wątroba, Maciej Chołuj, Maciej
Fidór, Miłosz Hajko, Sebastian
Kowalczyk, Piotr Makuch, Jakub
Niszczota, Adrian Przyborek,
Szymon Skorupski i Dominik Zi-
moch.

Drugie miejsce przypadło pod-
opiecznym Sebastiana Bobera –
młodym piłkarzom Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Janka Bytnara
w Sianowie. Zespół tworzyli: Bar-
tłomiej Matejek, Cezary Filasiak,
Sebastian Jabłoński, Bartłomiej
Jankowski, Jakub Steć, Mateusz
Wabia i Wojciech Wróblewski.

Trzecie miejsce zajęli pod-
opieczni Sebastiana Wrońskiego –
młodzi piłkarze Szkoły Podsta-
wowej im. Larysy Ewy Krause w
Dąbrowie – grający w składzie:
Bartosz Michalak, Marcel Hryc-
kowian, Katarzyna Hutman,

Błażej Kruków, Bartosz Michalak,
Przemysław Popławski i Marcin
Rogala.

Zwycięzcy  w kategorii or-
lików otrzymali okolicznościowy
puchar. Sprzęt piłkarski otrzymali
natomiast: Jakub Stańczak (SP
Dąbrowa) – najlepszy strzelec,
Mateusz Wróblewski (AP
Sianów) – najlepszy zawodnik i
Jakub Apanel (SP Dąbrowa) – naj-
lepszy bramkarz. Wśród mło-
dzików sprzęt piłkarski otrzymali
natomiast: Jakub Steć (SP Nr 1
Sianów) – najlepszy strzelec, Ad-
rian Przyborek (AP Sianów) – naj-
lepszy zawodnik i Bartłomiej
Wątroba (AP Sianów) – najlepszy
bramkarz. Wszyscy uczestnicy
imprezy zostali ponadto obdaro-
wani słodyczami.

RyszaRD WątRoba

Mikołajki na sportowo 
6 grudnia  już po raz dziewiąty – w gościnnej hali sportowo-widowiskowej  Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sen-
dlerowej w Sianowie – odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłkarski dla Dzieci.

Fot. Waldemar Kosowski 

Turniej zakończył się podzięko-

waniem młodym piłkarzom za

grę fair play oraz ich rodzicom –

za wspaniały doping na trybu-

nach. Podziękowania należą się

także Barbarze Antkowiak, Szy-

monowi Boberowi, Waldema-

rowi Kosowskiemu, Tomaszowi

Tesmerowi, Krzysztofowi Słomia-

nowi, Markowi Sobczyńskiemu,

Krzysztofowi Sosnowskiemu –

Dyrektorowi Gimnazjum Gmin-

nego im. I. Sendlerowej w Sia-

nowie, Markowi Walkerowi oraz

Mikołajowi z „Elfem”, którzy po-

jawili się na koniec tej udanej im-

prezy.

Dziękujemy
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