Zagraliśmy
i pomogliśmy
Nie po raz pierwszy mieszkańcy Sianowa i gminy udowodnili, że mają
wielkie i gorące serca. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wsparliśmy
kwotą niemal 9 tysięcy złotych!

31 I
Święto Sianowskich
Wolontariuszy.
Koncert dla Wolontariusza. Początek godz. 17
w auli Gimnazjum
Gminnego w Sianowie.

11 II
gala „Sianowskich
Rybogryfów”. Początek
o godz. 17 w auli
Gimnazjum Gminnego
w Sianowie.

9 II
XX (XIV Halowy) Piłkarski
Turniej Absolwentów SP
w Suchej Koszalińskiej
im. Andrzeja Holca.
Początek o godz. 9.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej.

Po raz pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w Parku Miejskim. Mimo mrozu atmosfera była gorąca!
Fot. Waldemar Kosowski

W dniu wielkiego finału tej najpopularniejszej akcji charytatywnej w Polsce
już o godzinie 9 w miasto wyruszyli wolontariusze z puszkami Orkiestry. Datki
od hojnych jak zwykle mieszkańców
gminy i miasta Sianów, pod opieką sianowskiej policji i Straży Miejskiej, zbierało
20 osób. Zakończeniem zbiórki był finał, w
tym roku wyjątkowo w Parku Miejskim.
Od godziny 17 do Parku przybywali
mieszkańcy – i Ci starsi, i Ci młodsi,
a wszyscy żywo zainteresowani tym, co
działo się na scenie. A działo się wiele!
Najpierw zaproszone zespoły i oficjalni
goście wspólnie zaśpiewali kolędy. Następnie odbył się pokaz ratownictwa technicznego, podczas którego strażacy z OSP
Sianów przedstawili akcję wydobycia
ofiar ze zmiażdżonego samochodu. Po pokazie na scenie w parku wystąpiły zespoły
śpiewacze „Bursztyny” i „Kwiat paproci”.
Swoje umiejętności zaprezentował też zespół wokalny dziewcząt, ćwiczących
śpiew przy Bibliotece Publicznej Gminy
i Miasta w Sianowie oraz solistka z gimnazjum gminnego Roksana Dziunycz.
Nie zabrakło także sianowskiego zespołu
Akces. Mimo ujemnej temperatury
atmosfera była bardzo gorąca.
Największą liczbę mieszkańców zgromadziło tradycyjne „Światełko do nieba”,
czyli coroczny pokaz ogni sztucznych,
który rozpoczął się o godzinie 20.
Mieszkańcy Sianowa na ratowanie
życia najmłodszym i wsparcie leczenia

21
razy zagrała już Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy
najstarszych zebrali w sumie 8 982,20 złotych. Niemal połowa tej kwoty pochodzi
ze zbiórki do wielkoorkiestrowych puszek na ulicach Sianowa – 3870,11 zł. Podobną kwotę – 3 899,59 zł ofiarowali
uczestnicy finału w Parku Miejskim – w
tym 3 127,05 zł z licytacji.
Swój udział w zbiórce mieli także amatorzy kiełbasek i grochówki, którzy wrzucili do puszek 477,70 złotych. Z kolei Klub
Off-roadowy 4x4 z Sianowa, który umożliwił chętnym przejażdżki terenowymi
samochodami, uzbierał do puszki 294,84
złotych.
Co ważne, tydzień przed oficjalnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 6 stycznia, odbyły się wielkoorkiestrowe Halowe Turnieje Piłkarskie
Juniorów i Seniorów, podczas których zebrano kwotę 1 212,50 złotych.
Za pomoc i wsparcie akcji podziękowania należą się sponsorom. Wśród nich
znalazło się wiele miejscowych firm, między innymi Spółka Jawna „Arka” z Sianowa, Pizzeria Dolce Vita, Stowarzyszenie
Klub 4x4, Jolanta i Zbigniew Wdowczykowie, Beata i Dariusz Sirko, Stanisław i

Wanda Grzywacz, Piotr Zieliński, Anna
Grąbczewska sklep odzieżowy, Beata Krowicka Salon Fryzjerski Olivia, Salon Fryzjerski Agnieszka, Salon Fryzjerski Grzegorz Józefowicz, Auto-Market Shellan
Alicja Giś, Teresa Kikcio – Kwiaciarnia,
Piekarnia-Cukiernia Konkol, Bar AliKebab, Gospoda Parkowa, Anna Bednarska Salon Fryzjerski Anna oraz firma
Dajar z Koszalina. Wiele ciekawych przedmiotów na aukcje zasponsorowały także
osoby prywatne, między innymi: Marcin
Woźniak, Dawid Kalinowski, Grzegorz
Boguś, zespół Raggafaya, Paweł Chorajski,
Rozalia Szczepanowicz, Tomasz Waleński,
Maciej Lewandowski oraz jednostki
gminne: OSP Sianów i UGiM w Sianowie.
Charytatywnie wystąpiły miejscowe zespoły „Bursztyny”, „Kwiat Paproci” i
Akces oraz wokalistki. Wiele osób bezinteresownie wspomagało swoją pracą zbiórkę, organizację finału i turniejów sportowych. Akcję wsparli sianowscy,
niezawodni jak zwykle, „Sympatycy kolarstwa” . Wiele pracy w jej przygotowanie
i przeprowadzenie włożyli także pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
Sianów oraz Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w
Sianowie. Dla nich wszystkich, a przede
wszystkim dla osób, które wrzucały datki
do puszek, serdeczne podziękowania! ❚
Relacja z Wielkoorkiestrowych Halowych Turniejów Piłkarskich Juniorów
i Seniorów na stronach sportowych.

17 II
godz. 11 – „Strzał do
bramki nad bałwanem”
– impreza dla dzieci
na boisku w Siecieminie.
Na ulice Sianowa z puszkami wyszło 20 wolontariuszy.
Fot. Waldemar Kosowski

Skrupulatne liczenie, notowanie – czyli mrówcza praca w sztabie
WOŚP.
Fot. Waldemar Kosowski
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Wkrótce budowa
Centrum Kultury
W tym roku w budżecie gminy zapisano 2,2 mln złotych na budowę Centrum Kultury.
Prace budowlane mają zakończyć się do końca października tego roku.

27 grudnia 2012 r. radni
uchwalili (14 za, jeden przeciw)
projekt budżetu gminy Sianów na
2013 r.
Budżet na rok 2013 jest dokumentem bardzo ambitnym,
trudnym lecz możliwym do realizacji. Zakłada wydatki w wysokości
ponad 44 mln złotych, a dochody
na poziomie ponad 38 mln złotych.
W przyszłym roku założony został
znaczny deficyt, który pokryty zostanie poprzez kredyt, jak również
poprzez planowaną nadwyżkę budżetową z roku 2012.
Około 10 mln złotych przeznaczonych będzie na realizację wydatków majątkowych, czyli po
prostu na inwestycje. Oczywiście
poza zadaniami inwestycyjnymi nie
zabraknie środków na podstawowe zadania, takie jak oświata,
pomoc społeczna.
Ponadto w roku 2013 planujemy
kontynuacją wielu imprez kulturalnych, jak również kilka niespodzianek.
W tych coraz trudniejszych dla
samorządów czasach, gdy finanse
państwa są w coraz gorszym stanie
(pierwszy raz od wielu, wielu lat
subwencja ogólna przekazywana
przez państwo jest niższa, niż w
roku poprzednim), u nas mamy
jeszcze szanse realizować wiele
przedsięwzięć. Zadłużenie na koniec 2013 roku przekroczy na
pewno 30 proc. dochodów, jednak
będzie to wiele mniej niż dopuszczalny poziom 60 proc.
Rozsądne gospodarowanie
środkami finansowymi pozwala
gminie Sianów dalej się rozwijać.
Oczywiście, my też musimy rezygnować lub opóźniać niektóre zadania, jednak mamy perspektywy.
W niektórych przypadkach warto
czekać na pojawiające się konkursy
na dofinansowanie zadań, na
nowe możliwości.

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

Nowoczesna bryła Centrum Kultury na pewno będzie architektoniczną ozdobą Sianowa.
20 grudnia ubiegłego roku zakończył się przetarg i wybór wykonawcy na budowę Kulturalnego Centrum Gminy i Miasta w
Sianowie. Cetrum powstanie na
Placu pod Lipami. Wykonawcą
robót zostało Konsorcjum Eko –
Instal Miziołek, Śliwa sp.j. /
Firma Usługowo Handlowa Cezary Chrzanowski. Cena wybranej oferty to ponad 1 mln 753
tys. zł (brutto), a umowny termin
zakończenia budowy wyznaczono na 31 października.
– Do przetargu stanęło dziewięciu oferentów, co oznacza, że
zainteresowanie było spore –
mówi Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa.

W budżecie zabezpieczono na
inwestycję ponad 2,2 mln złotych.
Latem gmina ogłosi kolejny przetarg – na wyposażenie Centrum.
Gmina stara się o dofinansowanie
75 proc. inwestycji z programu
„Infrastruktura Bibliotek”.
Projektowany budynek Kulturalnego Centrum Gminy i
Miasta Sianowa wypełni działkę
w zachodniej pierzei przyulicznej dawnego średniowiecznego rynku staromiejskiego. Budynek Kulturalnego Centrum
Sianowa zaprojektowano jako
dwukondygnacyjny. Korpus
główny został przykryty dwuspadowym dachem, a oficyna
dachem płaskim.

Fot. UMiG Sianów

Centrum będzie wyposażone
w windę, dzięki czemu obiekt
będzie w całości przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W Centrum Kulturalnym powstanie biblioteka z czytelnią i
salka komputerowa. Najważniejsze jednak, że dzieci i młodzież zyskają miejsce, gdzie będą
mogli uczestniczyć w zajęciach
popołudniowych. Na piętrze
będzie pięć sal do zajęć. Będą one
przystosowane dla grup dziesięcioosobowych, ale trzy z nich
będą wyposażone w przesuwane
ściany, dzięki czemu będzie
można utworzyć jedno większe
pomieszczenie, w którym od-

bywać się będą pokazy taneczne,
spektakle.
Kiedy w Centrum rusza
pierwsze zajęcia? – Myślę, że pod
koniec roku lub na początku przyszłego. Po zakończeniu prac czekają nas bowiem procedury odbiorów, a to zajmuje kilka tygodni
– tłumaczy burmistrz Sianowa.
Co ważne, również sam Plac
pod Lipami zmieni swój wygląd.
Zamontowane zostaną ławki, na
których latem będzie można
usiąść i poczytać wypożyczoną z
biblioteki książkę. W planie jest
też rewitalizacja trzech budynków komunalnych, które
stoją przy Placu.
janusz ałtyn

Azbest z posesji usuniesz z dotacją
Dofinansowanie do usuwania azbestu w roku 2013: nie czekaj, złóż wniosek!
Na dachu lub na ścianie
Twojego domu są azbestowe
płyty? Możesz otrzymać pomoc
finansową na ich usunięcie.
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o naborze
wniosków na dofinansowanie
demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.
Środki na powyższy cel zostaną pozyskane z puli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Szczegółowe zasady i warunki uzyskania dofinansowania będą znane w ciągu
najbliższych dni. Planowany
termin przeprowadzenia objętych
dofinansowaniem prac to okres
od czerwca do września tego
roku.
Wszyscy zainteresowani mogą
składać wnioski, których formularze dostępne są u sołtysów

Ważne dla zdrowia
Warto skorzystać z dotacji i pozbyć się azbestu z posesji, ponieważ jest on bardzo groźny dla
zdrowia – gdy unosi się w powietrzu i istnieje prawdopodobieństwo wdychania jego włókien.
Włókna azbestu są niewidoczne
dla oka i niewyczuwalne w dotyku. Jedyny sposób na walkę
z nimi to usunięcie eternitu
z posesji.

Usuwaniem eternitu zajmują się wyspecjalizowane firmy.
Fot. JK/Beso Media

i przewodniczących zarządów
osiedli oraz w Referacie Ochrony

Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy

i Miasta w Sianowie. Wnioski
przyjmowane będą w do 31
marca, dlatego warto się pospieszyć!
Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie pod nr telefonu 94 346 95 39 lub osobiście
– oficyna, I piętro, pokój nr 2.
Maciej DoMeracki
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Czas zimowego wypoczynku
28 stycznia rozpoczęły się ferie. Do 8 lutego dzieci będą odpoczywać po pierwszym semestrze nauki. Wolne
od szkoły nie musi wcale oznaczać nudy, czy godzin spędzonych przed telewizorem, czy przy komputerze.
W gminie Sianów ciekawych ofert, jak spędzić czas zimowej laby nie brakuje. Oto one.
„kino objazdowe”
w każdej świetlicy

● „Nemo” w Szczeglinie, zajęcia od poniedziałku do piątku w
godzinach 13–17
● „Biedronki” w Sianowie, ul.
Słowackiego 12, zajęcia w poniedziałek i od środy do piątku w godzinach. 14–19 (wtorek nieczynne)
● „Przystań” w Dąbrowie (ZS
w Dąbrowie), zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 15–19.
W programie: zajęcia rekreacyjne i sportowe; rozwijanie zainteresowań; zajęcia profilaktyczne; zajęcia plastyczne; zajęcia
muzyczne; zajęcia ogólnorozwojowe; zajęcia z ekologią; zajęcia z
pedagogiki zabawy; wycieczki,
rajdy, wyjścia, spacery.

Do wszystkich świetlic wiejskich i filii bibliotecznych zawita
kino. W czasie ferii w każdej
świetlicy odbędzie się jeden
seans składający się dwóch
filmów. Filmy będą wyświetlane
na dużym ekranie.

wyjazdy na lodowisko
w koszalinie
Sołtysi w swoich sołectwach
organizują grupowe wyjazdy
dzieci na lodowisko. Ze względów organizacyjnych gmina
Sianów zapewnia bezpłatny
wstęp na lodowisko oraz bezpłatne wypożyczenie łyżew tylko
dla zorganizowanych grup powyżej 10 osób. Chętne dzieci
mogą zgłaszać się do swoich
sołtysów.

szkoła Podstawowa
im. aleksandra doby
w Iwięcinie
Dzieci z gminy będą mogły wybrać się na lodowisko do Koszalina. Bezpłetne są tylko wyjazdy
grupowe.
Fot. JK / Beso Media

Gimnazjum Gminne
im. Ireny sendlerowej
w sianowie
● zajęcia w hali sportowej od
poniedziałku do piatku, w godz.
11–15.

Zespół szkół
w dąbrowie
● zajęcia w hali sportowej od
poniedziałku do piątku, w godzinach 9.15–13.15
● zajęcia w sali komputerowej
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.15–13.15.

biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta
w sianowie:
„Nasza zima wcale nie jest zła”
– zajęcia warsztatowe od poniedziałku do piątku w godz. 11-13.
Dzieci będą poznawały tajniki
origami, malowania węglem.

Filie biblioteczne:
● W SIECIEMINIE: zajęcia
warsztatowe od wtorku do soboty
w godz. 10–14. Dzieci będą pozna-

wały kuchnię z różnych stron
świata, samodzielnie przygotowywały potrawy, odbędzie się też wycieczka do Multikina w Koszalinie.
Zajęcia w ramach realizacji projektu
z Fundacji Wspomagania Wsi.
● W KARNIESZEWICACH:
„Zimie na przekór” – warsztaty
od wtorku do soboty w godzinach od 10–14. Uczestnicy warsztatów będą się przenosić w krainę
baśni odległego Wschodu min.
Chin, Korei, Japonii, Kambodży,
poznając charakterystyczną kulturę narodową z różnych czasów.
● W WIERCISZEWIE: ,,W zimowej bieli” warsztaty od wtorku
do soboty w godzinach 10–14. Odbędzie się między innymi bal karnawałowy dla dzieci; zabawa przy
muzyce, wybór króla i królowej
balu, wybór najładniejszego stroju
oraz maski karnawałowej.
● W WĘGORZEWIE: zajęcia
warsztatowe od wtorku do soboty w godz. 10–14. Realizacja

w skRóCIE

spotkanie
noworoczne
W sołectwie Szczeglino zorganizowano coroczne spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami. Rozpoczęło się ono nabożeństwem
w miejscowym kościele. Uroczystość
uświetniła obecność sianowskiego
zespołu „Bursztyny”, działającego
przy BPGiM, który zaprezentował kolędy i pastorałki. W dowód uznania
członkowie zespołu zostali obdarowani przez księdza proboszcza pamiątkowymi bombkami. Następnie
wszyscy mieszkańcy zostali zaproszeni na przygotowane przez Radę
Sołecką oraz radnego Jana Grzybowskiego ognisko, przy którym każdy
mógł spróbować pieczonej kiełbaski
i domowych wypieków. Organizatorami imprezy byli: Rada Sołecka
sołectwa Szczeglino, Radny Rady
Miejskiej Jan Grzybowski, Biblioteka

Publiczna Gminy i Miasta Sianów
oraz Gminna Organizacja Turystyczna
w Sianowie. ❚

Choinkowa
zabawa
5 stycznia w świetlicy w Sierakowie Sławieńskim dzieci z sołectwa wzięły udział z zabawie choinkowej. Imprezę zorganizowano przy
współpracy Rady Sołeckiej i Filii Bibliotecznej w Sierakowie.
Tradycyjnie, jak co roku, w miejscowej świetlicy czekało na najmłodszych wiele atrakcji. Rozbawione
dzieci brały udział w konkursach, zawodach i zabawach. Punktem kulminacyjnym była wizyta świętego Mikołaja, który – choć nieco spóźniony
– obdarował paczkami grzeczne maluchy.
Edyta Robakowska-IwanIEC

projektu z Fundacji Wspomagania Wsi. Będą to miedzy innymi zajęcia plastyczne, dzieci
poznają technikę układania
kwiatów wykonanych z materiałów ekologicznych.
● W OSIEKACH: „ Dlaczego
pingwiny nie lubią zimy”, zajęcia
od wtorku do soboty w godz. 10–
14. będą to zajęcia plastyczne,
warsztaty kulinarne, zabawy ruchowe na śniegu np. konkurs na
największego bałwana.
● W SIERAKOWIE: zajęcia
warsztatowe od wtorku do soboty w godz. 10–14. Realizacja
projektu z Fundacji Wspomagania Wsi. Będą to miedzy innymi zajęcia plastyczne metodą
decoupage – szukamy swoich
pasji, oraz wyjazd na lodowisko
do Koszalina.
● W SKIBNIE: „Zima białą
chustą się odziała”, zajęcia od
wtorku do soboty w godz. 10–14.
Odbędzie się na przykład „Baj-

koteka”– głośne czytanie fragmentów bajek, zabawy literackie,
zajęcia plastyczne, oglądanie
bajek na DVD.

Środowiskowe ogniska
wychowawcze tPd:
● „Żywioły” w Sianowie,
Dębowa 2, zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach
13.30–17.30
● „Puchatki” w Iwięcinie, zajęcia od poniedziałku do piątku w
godzinach 13.45–17.45
● „Skrzat” w Maszkowie, zajęcia od poniedziałku do piątku w
godzinach 13–17
● „Tygryski” w Rzepkowie,
zajęcia od poniedziałku do piątku
w godzinach 14–17
● „Gumisie” w Skwierzynce,
zajęcia od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.30–17.30
● „Smoki” w Sownie, zajęcia
od poniedziałku do piątku w godzinach 14–18

● 28 stycznia – zajęcia harcerskie w godz. 18-21 oraz 29
stycznia w godz. 9-12
● 31 stycznia i 7 lutego nauka
pływania w basenie w Darłówku,
w godz. 12-15
● 31 stycznia – 6 lutego,
zajęcia komputerowe, sportowe,
eTwinning, w godz. 9-13.

dąbrowa:
● 28 stycznia – 8 lutego, zajęcia dla dzieci 3-5 letnich w godz.
7.30-12.30
● Szkoła w Dąbrowie, zajęcia
sportowe, komputerowe, świetlicowe wg harmonogramu od 28
stycznia do 8 lutego, w godz.
9:15-13:15
● Zajęcia w Ognisku Wychowawczym TPD „Przystań” od 28
stycznia do 8 lutego w godz.
15.00-19.00
● Kino objazdowe – Ognisko
Wychowawcze TPD „Przystań,
1 lutego od 13.10 do15.00
● 5 lutego, o godz. 13.30 wyjazd na lodowisko w Koszalinie
● Wyjazd na basen do aquaparku w Darłówku w drugim
tygodniu ferii, informacja w OW
TPD „Przystań”. ❚

Szkoła jest cool!
Uczniowie kl. IV i V Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sianowie uczestniczyli od września
do grudnia ubiegłego roku w projekcie realizowanym przez
Gminną Organizację Turystyczną
w Sianowie, a dofinansowanym
przez Urząd Marszałkowski
w Szczecinie. Projekt nosił nazwę
„Cool School” i zakładał prowadzenie zajęć z języka angielskiego
i warsztatów teatralnych, a także
wspomagających je zajęć logopedycznych dla uczniów z kłopotami z wymową. Inicjatywa to
w sumie 136 godzin zajęć z nauki
języka angielskiego poprzez ćwiczenia typowo teoretyczne,
78 godz. warsztatów teatralnych
i 78 godz. logopedycznych, które
mają przełamać bariery w zakresie swobodnego wysławiania
się zamkniętej w sobie młodzieży.
Zajęcia realizowane były cieka-

Uczestnicy projektu spotkali się na podsumowującym poczęstunku
i zjedli wspaniały tort.
Fot. Sebastian Bober
wymi metodami projektu, dramy
z zastosowaniem projektora multimedialnego i innych metod
dydaktycznych. Podczas zajęć
uczniowie otrzymywali napoje

oraz poczęstunek. W ramach projektu byli także na wycieczce
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie.
sEbastIan bobER
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„Zorza” w remoncie
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie otrzymała od Instytutu Sztuki Filmowej dotację w wysokości 100 tys. zł na modernizację sali kina.
Prace już trwają. Wymieniana
jest instalacja elektryczna,
oświetlenie i nagłośnienie.
Punkt sterowania nagłośnieniem i oświetleniem będzie
przeniesiony ze sceny za widownię – do pomieszczenia nad
wejściem.
Wykonawcą robót jest firma
Acoma Sp. z o.o. z Kołobrzegu.
Wartość prac związanych z modernizacją wyceniono na kwotę
niemal 190 tys. zł (brutto). Remont ma zakończyć się na początku marca. Co ważne, jeszcze
w tym roku samorząd planuje
ocieplenie budynku.
Co ważne, jest duża szansa,
że po remoncie sali kina Zorza
terkot projektora filmowego
będzie
słychać
znacznie
częściej. Do niedawna budynek
służył głównie jako miejsce organizacji warsztatów dla mło-

200 000
tyle kosztuje
modernizacja Zorzy.

Prace remontowe mają potrwać do marca.

Fot. Waldemar Kosowski

Trening, by
działać sprawnie
Strażacy-ochotnicy z Sianowa wzięli udział w ćwiczeniach na terenie firmy
Złomostal w Koszalinie. Wszystko po to, by zdobyć umiejętności, które potrzebne są w akcji ratunkowej.
Używając sprzętu hydraulicznego strażacy ćwiczyli techniki i
metody uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Celem zajęć było zapoznanie się z budową pojazdów,
obsługą sprzętu hydraulicznego
i technikami i metodami uwalniania osób poszkodowanych w
wypadkach drogowych. Strażacy
zwrócili też uwagę, na niebezpieczeństwa, jakie mogą napotkać

ratowników biorących udział w
akcjach ratowniczo - gaśniczych z
udziałem pojazdów osobowych,
ciężarowych, autobusów i pojazdów przewożących substancje
niebezpieczne.
Doskonalenie
swoich umiejętności i wiedzy
praktycznej jest dla strażaków
niezwykle ważne, bo terenem
działań jednostki OSP w Sianowie jest droga krajowa nr 6, na
której dochodzi często do wielu

wypadków. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas ćwiczeń
przyda się strażakom w ich pracy.
ŁukaSz rutkowSki

Podziękowania
Strażacy serdecznie dziękują
firmie Złomostal Koszalin za udostępnienie terenu i pojazdów do
ćwiczeń.

Zwrot podatku
akcyzowego
To informacja ważna dla rolników. Zbliża się
pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego.
To akcyza zawarta w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej od
1 do 28 lutego tego roku. Zainteresowani mogą złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od
1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi 81,70
zł x ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi 0,95 zł za
1 litr oleju. Wniosek dostępny jest
w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie – w Biurze Obsługi
Interesantów oraz w pok. nr 1
– parter, Oficyna oraz na stronie
internetowej www.sianow.pl.
Pieniądze wypłacane będą
w terminach:
– 2–30 kwietnia – w przypadku
złożenia
wniosku
w pierwszym terminie
– 1–31 października – w przypadku
złożenia
wniosku
w drugim terminie. ❚

w Skrócie
Specjaliści pomogą

W ćwiczeniach udział wzięli druhowie: Andrzej Tworski, Łukasz Rutkowski, Grzegorz Rutkowski, Mariusz
Szczygieł i Rafał Pociask.
Fot. Grzegorz Rutkowski

dzieży, uroczystości gminnych,
spotkań
samorządowców
z mieszkańcami. Filmy wyświetlane były głównie w okresie
ferii zimowych i wakacji. – Po
remoncie chcemy wyświetlać
w weekendy filmy dla najmłodszych – informuje Maciej Berlicki, burmistrz miasta i gminy
Sianów. – W tej sprawie
oddamy głos mieszkańcom.
Trzeba wysondować ich potrzeby, czy na przykład dobrym
pomysłem będzie Dyskusyjny
Klub Filmowy z filmami sprzed
lat – zapowiada. ❚

Mieszkańcy powiatu koszalińskiego mogą skorzystać z bezpłatnych
porad specjalistycznych dla rodzin
z dziećmi i dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin,
z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Program porad
realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, a partnerami są
m.in.: MGOPS w Sianowie i Stowarzyszenie Vocatio Dei.
Można skorzystać z porad psychologa, pedagoga, prawnika, seksuologa i terapeuty rodzinnego. Dla
kogo to propozycja? Z porad specjalistów skorzystać mogą głównie rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, z problemami wynikającymi z obecności osób wymagających wzmożonej opieki ze
względu na stan zdrowia (różnego rodzaju zaburzenia, uzależnienia od
środków psychoaktywnych członków
rodziny, itp.), z problemem przemocy
w rodzinie oraz do rodzin wielopro-

blemowych. Pomoc otrzymają też
osoby niepełnosprawne, które na co
dzień spotykają się m.in. z: problemami wynikającymi z barier architektonicznych,
transportowych
i w komunikowaniu się, barier psychicznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych, a także dotyczącymi problemów związanych z
niepełnosprawnością skumulowaną.
Poradnictwo świadczone jest
w specjalnie wyposażonych do tego
celu pomieszczeniach zapewniających
komfort usługi, anonimowość i dyskrecję. Specjaliści dyżurują w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, MGOPS w Sianowie, ul.
Słowackiego 3a. Z porad można skorzystać do listopada. Szczegółowych
informacji na temat dyżurów można
uzyskać pod numerem telefonu: 94
714 02 51. Więcej informacji na
stronie: www.standardywpomocykoszalin.pl
Projekt finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej. ❚
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Aktywni seniorzy
Poszerzają wiedzę i – przede wszystkim – dobrze się bawią.
Seniorzy z gminy uczęszczają do Centrum Trzeciego Wieku.
21 stycznia 32 seniorów w
wieku 60+ z terenu gminy Sianów
powróciło do szkolnych ław Sianowskiego Centrum Trzeciego
Wieku. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej zakłada
organizację zajęć do końca czerwca.
Sianowskie Centrum Trzeciego
Wieku to inicjatywa Gminy
Sianów oraz Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Dzięki uzyskanej dotacji 32
zakwalifikowane osoby uczestniczą w zajęciach obejmujących
kurs obsługi komputera, języka
obcego, warsztaty plastyczne, muzyczne i rekreacyjno-zdrowotne.
Ponadto zaplanowano organizację
sześciu wykładów tematycznych,
czterech jednodniowych wycieczek oraz spotkań integracyjnych
w kinie, teatrze czy filharmonii.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w salach
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, kinie Zorza w Sianowie
oraz na auli Gimnazjum Gminnego w Sianowie.
ToMasz TesMeR
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Seniorzy biorą udział m.in. w warsztatach tanecznych.

Fot. UMiG Sianów

Oto rok 2012 w zestawieniu sianowskiego Urzędu
Stanu Cywilnego.
Rok 2012 w liczbach
W ubiegłym roku w księgach

stanu cywilnego zarejestrowano
13 urodzeń na podstawie zagranicznego aktu urodzenia. Dzieci
rodziły się w Austrii, Belgii,
Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Włoszech.
Na ślubnym kobiercu, czy to
w Urzędzie, czy w kościele, stanęło 60 par. Z tego 12 związków
małżeńskich zarejestrowano na
podstawie aktu zagranicznego.
Mieszkańcy miasta i gminy
Sianów zawierali śluby w Australii, Francji, Serbii, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, USA.
Roku 2012 nie ominęły też
zgony. Było ich 59, z tego jeden za
granicą – w Kanadzie.
W minionym w USC wydano
30 zaświadczeń stwierdzających
brak okoliczności wyłączających
zawarcie związku małżeńskiego,
pięć zaświadczeń stwierdzających,
że obywatel polski zamieszkały na
terenie RP może zawrzeć związek
małżeński za granicą.
Sporządzonych za granicą,
uzupełnienia,
sprostowania
aktów stanu cywilnego oraz
zmiany imienia i nazwiska. Ponadto wydano 1060 odpisów
skróconych aktów stanu cywil-

charytatywnie

„Dziewczynki
z zapałkami”
To już sianowska tradycja – przed
świętami na ulicach miasta
można spotkać umorusane sadzą
dziewczynki z wiklinowymi koszami.
Mają też skarbonki. Za pieniądze
wrzucone do puszki wręczają symboliczne zapałki. Co rok, od 2006 roku,
kilkanaście uczennic wciela się w baśniową postać. Co rok zbierają pieniądze dla potrzebujących dzieci –
swoich kolegów ze szkoły, sąsiadów
z podwórka. Co rok mieszkańcy gminy
otwierają swoje serca i portfele.
Podczas trwającej dwa dni akcji
„Dziewczynki z zapałkami” udało się
zebrać kwotę 3 953,73 zł, w tym w Sianowie 2 630 zł i w sołectwach 1323,73
zł. Zebrane dzięki ofiarności sianowian
pieniądze zostaną przeznaczone na
dalsze leczenie i rehabilitację Frania,
który wymaga częstych wyjazdów i pobytów w Warszawie. Dziecko przebywa
pod stałą opieką Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie. W sołectwach
z obwodu Zespołu Szkół w Dąbrowie
zebrane datki wspomogą, jak co roku
rodzinę Bożków z Dąbrowy. ❚

walorów regionu i ich adaptacji
dla potrzeb turysty-pielgrzyma.
Zaproszenie adresowane jest do
osób aktywnie uczestniczących w
kształtowaniu turystycznej oferty
regionu, mających wpływ na
rozwój i promocję produktów turystycznych Pomorza Zachodniego, świadczących usługi m.in.

noclegowe, gastronomiczne, inne.
Warsztaty to także doskonała propozycja dla organizacji działających
w obszarze integracji społecznej
oraz biorących czynny udział w
życia kulturalnym i religijnym województwa – wszystkich stawiających na rozwój własny i rozwój
prowadzonej działalności.

Terminy:

Koszalin – 2 lutego, w godz. 10-15
oraz 22 lutego, w godz. 10-15.
Zgłoszenia na e-mail:
monika.wojtas@zart.pl

Pieniądze na energię ze słońca
Chcesz oszczędzać i korzystać z energii słonecznej? To propozycja dla Ciebie.
W celu poprawy jakości środowiska poprzez ograniczenie
emisji substancji powstających
w procesach spalania paliw kopalnych gmina Sianów będzie
udzielać osobom fizycznym
i wspólnotom mieszkaniowym
dotacji ze swojego budżetu na
dofinansowanie kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Dotację w wysokości
2,5 tys. zł do zadania uzyskać
mogą wnioskodawcy, zamierzający kupić i zamontować kolektory słoneczne na budynkach
mieszkalnych położonych na terenie gminy Sianów. Każdy zainteresowany powinien złożyć
imienny wniosek do burmistrza.
Wnioski spełniające wymogi
formalne rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, aż
do wyczerpania środków w budżecie gminy przewidzianych na
ten cel w bieżącym roku.
Szczegółowe informacje o do-

● Urodziło się 131 noworodków
● Rozwiodło się 68 osób
● Zameldowały się na pobyt
stały 542 osoby
● Wymeldowało się z pobytu
stałego 515 osób
● Wydano 1190 dowodów osobistych
● Stan ludności na dzień
31.12.2012 r. – 13 590
nego dotyczących urodzeń,
małżeństw, zgonów, 11 aktów zupełnych i 23 odpisy na drukach
wielojęzycznych.
Rok 2012 obfitował w jubileusze pożycia małżeńskiego.
Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie zorganizował jeden jubileusz 60-lecia „Diamentowych
Godów”, 8 jubileuszy 50-lecia
„Złotych Godów”, jeden jubileusz
65-lecia „Żelaznych Godów”, były
też jubileusze 90. i 100. urodzin.
W roku 2012 w Urzędzie Stanu
Cywilnego załatwiono ponad 1500
spraw obywatelskich. Zapraszamy do USC w bieżącym roku.
MiRosława KapuścińsKa,
KieRowniK usc

oGłoszenie

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki ZART oraz Fundacji Szczecińska zapraszają na bezpłatne warsztaty szkoleniowe.

Węgorzewo Koszalińskie. Organizatorzy oferują jednodniowe
warsztaty. Omówiona zostanie
m.in. tematyka historii, idea i zasady funkcjonowania Dróg Jakubowych w Europie, motywów
wyruszenia na drogi pielgrzymkowe, korzyści wynikających z
położenia na szlaku, istniejących
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Ile ślubów, ile urodzeń?

Jak przyciągnąć turystów
Warsztaty organizowane są w
ramach projektu „RECreate – Rewitalizacja Europejskiego Szlaku
Kulturowego na Obszarze Południowego Bałtyku – Pomorska
Droga Św. Jakuba”. Projekt ma
służyć ożywieniu idei wędrowania Drogami św. Jakuba, które
przebiegają przez województwo
zachodniopomorskie. W gminie
Sianów szlak będzie przebiegł między innymi przez miejscowości:
Iwięcino, Osieki, Bielkowo,
Mokre, Maszkowo, Szczeglino,

Rok XII

w związku z upływem
10-letniego okresu
ważności dowodów
osobistych,
informuję, że dowody
te są automatycznie
unieważniane przez
system wydawania
Dowodów osobistych
z upływem 10 lat od daty
ich wydania. nie będzie
w tym przypadku brana
pod uwagę data odbioru
dowodu osobistego.
Każdy posiadacz dowodu
osobistego powinien sprawdzić na swoim dokumencie
datę jego wydania i złożyć
najpóźniej 30 dni przed
upływem terminu ważności
dowodu osobistego wniosek
o wydanie dowodu osobistego.
Dowody, które stracą ważność nie będą uprawniały do
posługiwania się nimi.
Nie pobiera się opłaty za
wydanie dowodu osobistego.

Kolektory słoneczne to nie tylko oszczędność, ale też dbałość o środoFot. Alicja Rajca
wisko.
finansowaniu do kolektorów słonecznych wraz ze wzorem
wniosku można uzyskać pod
adresem: www.bip.sianow.pl/

index.jsp?bipkod=/002/008/008
lub w Urzędzie Miejskim (Ip.,
pokój nr 2 – tel. 94 346 95 39).
Maciej DoMeRacKi

Osoby, które wyrażą
zgodę na podanie numeru telefonu komórkowego zostaną poinformowane drogą
SMS-ową o możliwości odbioru dowodu osobistego.

wanDa chRzanowsKa
KieRowniK RefeRaTu spRaw
obywaTelsKich
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Życzenia dla dziadków
Wielkim szczęściem dla każdego dziecka jest mieć babcię i dziadka, którzy swoim wnuczętom dają wiele
ciepła i moc miłości. Za to seniorom w dniu ich święta podziękowały dzieci z gminy Sianów.
21 stycznia w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby uroczyście obchodzony był Dzień
Babci i Dziadka. Dzieci z radością
witały swoje Babcie i swoich
Dziadków, którzy przybyli do
szkoły na obchody swojego
święta. Po oficjalnym przywitaniu rozpoczęła się część artystyczna. Najpierw wystąpiły maluchy z zerówki. Przedstawiły
kilka piosenek i wierszyków. Po
nich swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały fenomenalne przedszkolaki. Choć dzieci
było mało, to i tak występ podobał się i zebrał gromkie brawa.
Dla dziadków wystąpiły też
pierwszaki, a drugoklasiści zaprezentowali wesoły taniec. Klasa
III zaprezentowała „Polkę dla
Babci i Dziadka”. Starsze dzieci
recytowały wiersze. Po występach zaproszeni goście udali
się na skromny poczęstunek.
Atmosfera panująca w tym
szczególnym dniu była wspaniała. Zarówno babcie jak i
dziadkowie świetnie się bawili.
A nad całością czuwały panie:
Dorota Dębowska i Alicja Młynarczyk.

Popisy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby
raz po raz nagradzane były gromkimi brawami wzruszonych dziadków.

Przedszkolne spotkania z członkami Klubu Seniora to już tradycja.

Fot. UMiG Sianów

Z kolei dzieci z Przedszkola
Gminnego pamiętały nie tylko
o swoich babciach i dziadkach,
ale również o innych starszych
osobach z Sianowa. Na stałe do
kalendarza
przedszkolnych
uroczystości weszły spotkania
z Klubem Seniora. Także i w tym
roku najstarsza grupa przed-

szkolna – 5-letnie „Pszczółki” gościły u siebie członków Klubu
Seniora i zespołu „Bursztyny”.
21 stycznia dzieci pod kierunkiem wychowawczyń Elżbiety
Niedbały i Magdaleny NowakPodemskiej
przestawiły zebranym gościom wzruszający
program artystyczny. Oklaski, ra-

Fot. UMiG Sianów

dość na twarzach i serdeczna atmosfera jasno świadczyły, że występ małych artystów przypadł
im do gustu.
Warto podtrzymywać tę tradycję, gdyż zarówno młodszym
jak i starszym takie spotkania
przynoszą wiele korzyści. Starsi
nie zamykają się w czterech ścia-

nach, czują się potrzebni, natomiast młodsi uczą się szacunku,
poznają potrzeby osób starszych,
a poza tym czerpią przyjemność
w czynieniu dobra i radości
ze sprawiania innym niespodzianek.
Julia StefańSKa
elżbieta niedbała

Strażacy uczyli młodzież, jak uniknąć zaczadzenia
W Gimnazjum Gminnym i w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie przeprowadzono spotkania z uczniami w ramach ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Nie dla czadu”.
Uczniowie zapoznali się z zagrożeniami jakie stwarza tlenek
węgla, jakie są objawy zatrucia
czadem i jak udzielić pierwszej
pomocy osobom zaczadzonym.
Dowiedzieli się też, jak można
uniknąć zatrucia, przestrzegając
podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń
grzewczych i zapewnieniu drożności przewodów kominowych i
prawidłowej wentylacji w budynkach i pomieszczeniach
mieszkalnych.
Skąd się bierze czad i dlaczego
jest tak niebezpieczny? Tlenek
węgla powstaje podczas procesu

niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w
otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo wynika z faktu, że
bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku.

uwaga!
Od września ubiegłego roku do
20 stycznia tego roku w Polsce
odnotowano 2095 interwencji
związanych z zatruciem czadem,
66 osób zmarło. Najmłodsza
miała 9 lat. 1301 osób zostało poszkodowanych.

Potencjalne źródła czadu
w pomieszczeniach mieszkalnych
to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Głównym źródłem zatruć
w budynkach mieszkalnych jest
niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Objawami zatrucia są bóle
głowy, nudności, wymioty, osłabienie, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z
oddychaniem, oddech przyśpieszony, drgawki, utrata przytomności.

Karnawałowa zabawa na 102!
Trwa karnawał – radosny
czas tańców i zabaw. 19
stycznia w świetlicy wiejskiej w

Skibnie odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Imprezę zor-

Aniołki, księżniczki – uczestnicy balu mieli przepiękne przebrania.
Fot. Janina Kulon

ganizowała Rada Sołecka przy
pomocy BPGiM w Sianowie.
Dzieci w pięknych strojach bawiły się przy dźwiękach tanecznej
muzyki zespołu Akces. Uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach prowadzonych przez Monikę Olszak. Pamiątką będą nagrody, które dostały. Na koniec
balu dzieci odwiedził tajemniczy
gość, który wręczył im paczuszki
ze słodkościami.
Przypomnijmy, karnawał kończy się we wtorek przed Środą
Popielcową, która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwania na Wielkanoc. Kto jeszcze
nie zażył karnawałowego szaleństwa, ma coraz mniej czasu.
Warto brać przykład z maluchów
i dać się porwać zabawie!
Janina Kulon

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Należy natychmiast
zapewnić dopływ świeżego powietrza i wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
Jeśli poszkodowany nie oddycha
rozpocząć sztuczne oddychanie i
masaż serca.
Uczniowie doskonale wiedzą
już, jak uniknąć zatrucia tlenkiem
węgla. Należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji
wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i nie uszczelniać dodatkowo
okien. Użytkować sprawne tech-

niczne urządzenia grzewcze,
w których odbywa się spalanie.
Wietrzyć pomieszczenia, w
których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien. Można również rozmieścić czujki tlenku
węgla w pomieszczeniach,
w których odbywa się spalanie
i w sypialni dla większego bezpieczeństwa. Młodzi już wiedzą
– wystarczy odrobina przezorności aby uniknąć tragedii.
łuKaSz RutKowSKi

Czas kolędowania

Jak co roku Zespół „Bursztyny” działający przy Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów brał udział w kolędowaniu i śpiewaniu pastorałek.
Zespół gościł między innymi w kościele w Szczeglinie, Iwięcinie oraz w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
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Grali, by ratować życie
6 stycznia w gościnnej hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum Gminnego im. Ireny
Sendlerowej w Sianowie odbyły się WielkoOrkiestrowe Halowe Turnieje Piłkarskie
Juniorów i Seniorów.
Zgodnie z tematem 21. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – piłkarze grali dla ratowania życia dzieci i godnej opieki
seniorów. Warunkiem uczestnictwa odpowiednio: w XI WielkoOrkiestrowym Halowym Turnieju Piłkarskim Juniorów i w X
WielkoOrkiestrowym Halowym
Turnieju Piłkarskim Seniorów
było wrzucenie datków do puszki.
W WielkoOrkiestrowych turniejach udział wziąć mogło maksymalnie osiem zespołów juniorów i dwanaście drużyn
seniorów (od lat 16).
28 siedmiominutowych spotkań juniorów, którzy grali systemem „każdy z każdym” – wyłoniło zwycięzcę, którym okazał
się zespół sianowskich Kamulców. Sianowianie, największe
problemy mieli z drużyną z Sowinka, która była druga. Trzecie
miejsce zajął zespół Victorii
Sianów. Zdobywcy statuetki grali
w następującym składzie: Mateusz Czapłygin, Tomasz Kamiński, Kamil Lichmański, Ireneusz
Szocik i Tomasz Waleński. Zespół
Sowinka tworzyli: Krystian Kruk,
Dawid Cieśla, Tomasz Jarkiewicz,
Radosław Kruk i Adam Nader.
Zdobywcy trzeciego miejsca to:
Mateusz Filipiak, Zbigniew Dominikiewicz, Kamil Fronia, Kamil
Gutkin, Sebastian Kuksa, Robert
Kulesza, Adrian Lech, Sebastian
Pólkowski i Hubert Witczak.

Z uwagi na charytatywny cel imprezy, tylko zwycięskie zespoły uhonorowane zostały okolicznościowymi statuetkami burmistrza gminy i miasta Sianów Macieja Berlickiego, a wyróżnieni zawodnicy – tradycyjnie
sprzętem piłkarskim.
Fot. Waldemar Kosowski
Wyróżnienia indywidualne
przypadły: Adrianowi Lechowi
(Victoria Sianów) – najlepszemu
zawodnikowi, Tomaszowi Kamińskiemu (Kamulce Sianów) –
królowi strzelców i Krystianowi
Krukowi (Sowinko) – najlepszemu bramkarzowi. Wyróżnieni
otrzymali odpowiednio: piłki
nożne i rękawice bramkarskie.

Turniej seniorów rozpoczął
się o godzinie 14. Po 30 sześciominutowych spotkaniach eliminacyjnych – grano bowiem
w dwóch grupach sześciozespołowych – rozpoczęła się gra
o miejsca. Przed meczami
o miejsca od siódmego w górę,
rozegrano
dwa
półfinały.
W pierwszym Haus Renoviren

Kibicowali piłkarkom ręcznym

Klaudia CiesiołKiewiCz
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1212,50
złotych
Dzięki tegorocznemu
turniejowi udało się
taką kwotą wesprzeć
WOŚP
okolicznościowej statuetki – grali
w następującym składzie: Arkadiusz Borak, Łukasz Berkowski,
Krzysztof Borzyszkowski, Piotr
Kalkowski, Tomasz Nowak, Rafał
Palkowski, Jarosław Skrzypkowski i Robert Urban.
Zespół NEO PC Sianów tworzyli: Dawid Kalinowski, Piotr
Kierzek, Maciej Lewandowski,
Damian Miętek, Krzysztof Miętek, Krystian Mural i Paweł Wojciechowski.
Zdobywcy trzeciego miejsca
to: Sebastian Kłos, Krzysztof Gort,
Waldemar Grześczak, Krystian
Jegliński, Tomasz Majerczak,
Waldemar Puzio, Janusz Szawurski i Marcin Woźniak.
Wyróżnienia indywidualne
przypadły: Jarosławowi Skrzypkowskiemu (Haus Renoviren Koszalin) – najlepszemu zawodnikowi, Marcinowi Woźniakowi
(Marmurek Sianów) – królowi
strzelców i Dawidowi Kalinowskiemu (NEO PC Sianów) – najlepszemu bramkarzowi. Wyróżnieni otrzymali odpowiednio:
piłki nożne i rękawice bramkarskie.
Wielkie piłkarskie granie serc
w Sianowie dało kwotę – 1 212,50
zł, która to została przekazana
Sztabowi Miejskiemu Koszalin
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
ryszard wątroba

w sKróCie

Plany akademii

Kibice z Dąbrowy na trybunach. Zapewne 2 i 3 lutego będą trzymać
kciuki za piłkarki z KU AZS w IV rundzie Challenge Cup. Początek rozgrywek o godz. 17.
Fot. Patrycja Rosińska

W Szkole Podstawowej nr 1 im.
hm. Janka Bytnara w Sianowie
odbyło się spotkanie działaczy i szkoleniowców z rodzicami zawodników
Sianowskiej Akademii Sportu.
Było to pierwsze z trzech spotkań
zaplanowanych przez Zarząd SAS na
ten rok. Była to okazja do wymiany
zdań na temat dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, jego teraźniejszości oraz najbliższej przyszłości.
Rozpisano plan treningowy dla poszczególnych grup wiekowych: żaki
(rocznik 2004 i młodsi), orliki (roczniki 2002-2003), młodziki (roczniki
2000-2001), trampkarze (roczniki
1998-1999). Treningi odbywać się
będą w gimnazjum, SP nr 2 lub na orliku.
W czasie ferii dwa zespoły orlików
i jeden zespół młodzików SAS wezmą
udział w 53. Halowym Turnieju dla
Dzieci im. Stanisława Figasa w Koszalinie.

Dwa zespoły orlików wezmą także
udział w czwartym turnieju grupy koszalińskiej ziemskiej chłopców Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 w Bobolicach, które
odbędą się 23 lutego.
Dalsze plany to m.in. Sportowe
Show – „Przystań w Akademii” – impreza promująca nowe dyscypliny w
Sianowskiej Akademii Sportu: badminton, piłkę koszykową i piłkę siatkową. Odbędzie się ona prawdopodobnie 10 marca w sali sportowo-widowiskowej Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie.
Zespoły młodzików i trampkarzy
wezmą udział w rozgrywkach rundy
rewanżowej sezonu 2012/2013. Drużyny orlików grają bowiem bez
przerwy zimowej.
Zarząd Sianowskiej Akademii
Sportu serdecznie dziękuje rodzicom
młodych piłkarzy za dotychczasową
współpracę i liczy na podobną w przypadku rodziców młodych badmintonistów, koszykarzy i siatkarzy. ❚

Pogotowie energetyczne – 991, 94
348 37 71. Numer alarmowy z telefonu komórkowego – 112.
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki 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.

zakład budżetowy administracja
budynków Komunalnych, 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).

Uczniowie ZS w Dąbrowie zasiedli na trybunach koszalińskiej hali sportowej
w meczu Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet.
17
stycznia
trzydziestu
uczniów wraz z opiekunami –
Iwoną Rygielską i Sebastianem
Wrońskim – gorąco dopingowało
gospodynie meczu ćwierćfinałowego Pucharu Polski pomiędzy
KU AZS Politechnika Koszalińska
a SPR Lublin S.S.A. Mimo gorącego dopingu i sprzymierzeńca,
jakim był parkiet gospodyń,
szczypiornistki KU AZS nie dały
rady aktualnemu liderowi żeńskiej ekstraklasy przegrywając
39:32. Najważniejsza dla uczniów
były jednak gorąca atmosfera,
możliwość dopingu i wspaniałe,
sportowe emocje. Mecz, mimo
przegranej, był udany, bo ekscytujący. Młodzi kibice z gminy
Sianów zapowiedzieli, że jeszcze
nie raz będą wspierać piłkarki.

Koszalin pokonał FC Skibno 4:1,
w drugim NEO PC Sianów pokonał Marmurek Sianów 2:1.
W „małym finale” Marmurek
Sianów pokonał FC Skibno 2:1.
W „dużym finale” Haus Renoviren Koszalin pokonał NEO PC
Sianów 3:2.
Zwycięzcy jubileuszowego
turnieju – zarazem zdobywcy

Sport 7

Rok XII

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.

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 (komendant), 664 432 448 (strażnik).
miejsko-Gminny ośrodek Pomocy
społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004
Sianów – 94 31 85 512, fax 94 31 85
512.

8 sport
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Zagrali 74 mecze

W skrócIe
sportowy kalendarz

W sobotę, 19 stycznia, w hali Gimnazjum Gminnego, odbył się III turniej z cyklu
Grand Prix Amatorów w Badmintonie o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
Rozegrano
74
mecze
w siedmiu kategoriach. Sędzią
głównym turnieju był Zenon Giętkowski. Wyników na boiskach
pilnowali młodzi zawodnicy UKS
Kometa Sianów.
W grze pojedynczej kobiet
wygrała Katarzyna Gradzińska
(Gdynia), pokonując Milenę Nawrot (Sianów), trzecie miejsce zajęła Dorota Rajczyk (Gdańsk) po
trzysetowym pojedynku z Katarzyną Szczykutowicz (Sianów).
W grze pojedynczej mężczyzn
w kategorii „Radosny Amator”
zwyciężył
Marek
Hoppe
(Sianów), drugie miejsce zajął
Krzysztof Macielak (Gdańsk).
Mecz o trzecie miejsce rozegrali
amatorzy z Sianowa – Tomasz
Ogulewicz pokonał Marcina
Grzywacz. W kategorii „Zaawansowani” pierwsze miejsce wywalczył Dariusz Schmidt (Gwda
Wielka), drugie Adam Bukowski
(Sławno), a trzecie Bartłomiej Jakimiec (Gwda Wielka). W kategorii „+40” wygrał Zbigniew
Zięba (Sianów), na drugim
miejscu uplasował się Piotr
Adamczyk (Sławno), a na trzecim
Andrzej Przytulski (Sianów).
W grze podwójnej kobiet zwyciężczyniami zostały Milena Na-

W skrócIe
triumf Victorii sP2
sianów
Wspaniale spisały się piłkarki
nożne sianowskiej Victorii SP 2
Sianów na IX Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Grodzisk
Cup 2013. W gronie 9 zespołów, które
zgłosiły się do kategorii OPEN okazały
się zdecydowanie najlepsze, wygrały
10 spotkań, a tylko jedno zremisowały
i bezapelacyjnie zajęły pierwsze
miejsce w turnieju. Sianowianki
w meczach grupowych kolejno
wygrały z Victorią II Aglomeracja
Wałbrzych 7:0, LUKS Ziemia Lubińska
1:0, Olimpem Gościno 5:0, Victorią I
Aglomeracja Wałbrzych 2:1, Błękitnymi Stargard Szcz. 2:1, GSS Grodzisk
Wlkp. 3:0, Zjednoczonymi Kaczory 6:0
i zremisowały 0:0 z Tucholanką Tuchola. W półfinale ponownie spotkały
się z Victorią I Aglomeracja Wałbrzych
i po pięknym meczu wygrały 5:1.
W ostatnim meczu turnieju w finale bez problemów chociaż tylko
w stosunku 2:1 wygrały z Tucholanką
Tuchola.
Sianowianki były faworytkami turnieju i nie zawiodły. Grały ładną piłkę
i strzelały dużo efektownych bramek.
Przeprowadziły wiele ciekawych akcji
i zasłużenie wygrały Puchar Starosty
Grodziskiego za pierwsze miejsce
w turnieju.
Bramki dla Victorii SP2 strzelały:
Malwina Grzelak 13, Paulina Trzeciak
8, Adrianna Saganowska 4, Emilia
Hubka 3, Magda Drozdowska 3 i Ewelina Gudan 2. Oprócz strzelczyń
bramek w drużynie sianowskiej wystąpiły: Daria Czapla naszym zdaniem
najlepsza bramkarka turnieju, Adrianna Czerwińska, Wiktoria Cieplak,
Marlena Kryściak i Patrycja Nastała.
Trenerzy ekipy sianowskiej byli bardzo
zadowoleni z gry swoich podopiecznych. ❚

ski/Grzegorz Pilarski ulegli zawodnikom z Gwdy Wielkiej:
Bartłomiej Jakimiec/ Dariusz
Schmidt.
Zaciętymi, trzysetowymi pojedynkami były mecze o pierwsze i
trzecie miejsce w kategorii gra
mieszana. Wygrali Tomasz Ogulewicz/Katarzyna Szczykutowicz
(Sianów), drugie miejsce zajęli
Oleg Dziewanowski/Katarzyna
Gradzińska (Gdynia). Trzecie
miejsce wywalczyli Krzysztof Macielak/Dorota Rajczyk (Gdańsk)
pokonując parę Marcin Grzywacz/Joanna Ciszek (Sianów).
MaGdalena GrzyWacz

Wyniki

Fot. Waldemar Kosowski

wrot i Karolina Sobczak (Sianów),
drugie miejsce przypadło Joannie
Ciszek i Katarzynie Szczykutowicz (Sianów), trzecie zaś Marcie
Czarnocie i Dorocie Rajczyk
(Gdańsk).
Mecz o pierwsze miejsce w

grze podwójnej mężczyzn wygrali Marcin Grzywacz i Marek
Hoppe (Sianów), pokonując
Krzysztofa Macielaka (Gdańsk)
i Sławomira Narusza (Elbląg).
W meczu o trzecie miejsce, sianowianie: Andrzej Przytul-

b

Wyniki końcowe Grand Prix
(I miejsca): Gra pojedyncza kobiet: Katarzyna Gradzińska; Gra
pojedyncza mężczyzn „Radosny
Amator”: Marek Hoppe; „Zaawansowani”: Dariusz Schmidt;
„+40”: Piotr Adamczyk; Gra podwójna kobiet: Milena Nawrot
/Karolina Sobczak; Gra podwójna
mężczyzn: Marcin Grzywacz
/Marek Hoppe; Gra mieszana:
Katarzyna Szczykutowicz /Tomasz
Ogulewicz.

❚ 9 lutego, godz. 11 – Mecz II ligi tenisa stołowego kobiet: UKS Sucha Koszalińska – UKS Simex Straszyn.
Miejsce: GG w Sianowie.
❚ 16 lutego, godz. 11 – Mecz II ligi tenisa stołowego kobiet: UKS Sucha Koszalińska – Stella Niechan II Gniezno.
Miejsce: GG w Sianowie.
❚ 17 lutego, godz. 10 – III Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar
Prezesa DEGA Spółka Akcyjna.
Miejsce: GG w Sianowie.
❚ 23 lutego, godz. 10 – I Zawody Bokserskie – „Pierwsze kroki bokserskie”.
Miejsce: GG w Sianowie.
❚ 24 lutego, godz. 9 – Ogólnopolski
Turniej Młodzików Młodszych i Juniorów Młodszych w badmintonie.
Miejsce: GG w Sianowie.

O krok od podium
19 i 20 stycznia w Luzinie odbył
się Ogólnopolski Turniej Halowej
Piłki Nożnej Kaszub Cup. Wystąpiły
24 drużyny z rocznika 1999 z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego kujawsko-pomorskiego. Zawody, które
stały na wysokim poziomie zgodnie
z oczekiwaniami wygrała drużyna
Kadry Pomorza, która w finale pokonała Oliwię Gdańsk 3:0. Wcześniej
Oliwia o awans do finału zmierzyła
się z Sianowską Akademią Sportu,
wygrywając 2:0. W meczu o trzecie
miejsce zadecydowały końcowe sekundy, w których lepsi okazali się piłkarze Bałtyku Gdynia nieznacznie
wygrywając z Sianowską Akademią
Sportu 2:1.
sebastIan WrOńskI

Uczcili pamięć Feliksa Pietraszkiewicza
5 stycznia w Sianowie rozegrano VII Halowy Turniej Piłkarski Seniorów im. F. Pietraszkiewicza.
W ten sposób środowisko
sportowe uczciło pamięć znanego
działacza. Feliks Pietraszkiewicz
zmarł nagle 27 grudnia 2005 r.
Piłkarz, trener, sędzia, obserwator, przez kilkanaście lat przewodniczący Kolegium Sędziów
Koszalińskiego OZPN odszedł w
wieku 69 lat. Całe życie spędził w
Sianowie, gdzie przybył w 1946
roku. Najpierw był uczniem miejscowej szkoły podstawowej,
potem nauczycielem i kierownikiem, następnie gminnym dyrektorem szkół i wreszcie dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2
w Sianowie. Poza emocjami sportowymi nie zabrakło także wzruszających wypowiedzi przypominających zebranym na hali
sylwetkę Feliksa Pietraszkiwicza.
W turnieju wzięło udział
siedem zespołów. Zwycięzcami

Wyróżnieni zawodnicy: najlepsz piłkarz – Szymon Odrowąż-Petrykowski (Grupa Sędziów Koszalin), król
strzelców – Marcin Woźniak (Victoria Sianów II zespół) oraz najlepszy bramkarz imprezy – D. Kalinowski (VicFot. Waldemar Kosowski
toria II Sianów/Skibno.
zostali piłkarze Victorii II
Sianów/Skibno. O ich zwycięstwie przy równej ilości
punktów i remisie 2:2 w bezpośrednim spotkaniu z Grupą
Sędziów Koszalin zadecydował
lepszy stosunek bramek w całym
turnieju. Drugie miejsce zajęła
drużyna Grupa Sędziów Ko-

szalin, a kolejne: Victoria Sianów
II zespół, KS Sieciemin, Start Iskra
Mokre, Victoria Sianów I zespół i
UKS Victoria SP 2 Sianów.
Wszystkie zespoły otrzymały
okolicznościowe dyplomy przygotowane przez organizatorów.
Po raz drugi w historii imprezy
pojawił się puchar Fair Play Prze-

wodniczącego Wydziału Sędziowskiego KOZPN w Koszalinie Zdzisława Ogórka. Otrzymała go
bramkarka Uczniowskiego Klubu
Sportowego Victoria SP 2 Sianów
– Marlena Kryściak – za udane
podjęcie walki z sześcioma drużynami męskimi biorącymi udział w
turnieju. ❚

Bałtyk – Victoria 3:3
Remisem z juniorami młodszymi koszalińskiego Bałtyku
rozpoczęli przygotowania do
rundy wiosennej sezonu 2012/
2013 seniorzy sianowskiej Victorii. Sianowianie, prowadzeni
przez Grzegorza Lewandowskiego, zremisowali po bramkach
strzelonych przez Krzysztofa Miętka oraz Tomasza Majerczaka.
Przy pierwszej bramce Miętka
asystował Grzegorz Majcher,
przy drugiej – Adrian Lech. Przy
bramce Majerczaka asystował...
Miętek!
Powrót Krzysztofa Miętka

i Daniela Zamerskiego, to zapowiedź walki Victorii o pozostanie
w Koszalińskiej Klasie Okręgowej. Po rundzie jesiennej bieżącego sezonu sianowianie zajmują bowiem czternaste miejsce
w tabeli.
Sianowianie zagrają 3 lutego
ze Zrywem Kretomino, 9 lutego
z juniorami starszymi Gwardii
Koszalin (oba mecze na euroboisku w Koszalinie o godz. 11),
21 lutego z Darłovią w Darłowie,
28 lutego z Wybrzeżem Biesiekierz.
ryszard WątrOba

Porady trenera i rozgrzewka przed meczem z Bałtykiem.
Fot. Ryszard Wątroba

