70-lecie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sianowie
W piątek, 27 listopada 2015
roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie obchodziła jubileusz 70-lecia
pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz 30-lecie
nadania szkole sztandaru
i imienia hm. Janka Bytnara.

O

bchody jubileuszu rozpoczęły się
o godz. 10 uroczystą Mszą św.
w Kościele pw. MB Fatimskiej, celebrowaną przez księdza Marcina Lipnickiego. W czasie mszy został poświęcony
nowy sztandar ufundowany przez rodziców
uczniów sianowskiej „Jedynki”.
O godzinie 16 rozpoczął się uroczysty apel
jubileuszowy dla uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców i wszystkich sympatyków szkoły.
Jubileusz 70-lecia to świetna okazja, aby
podziękować osobom oraz instytucjom zaangażowanym w działania przyczyniające
się do lepszego funkcjonowania placówki.
Tytuł „Przyjaciela szkoły” otrzymali: Kazimiera Janowicz, Maciej Berlicki, burmistrz

Gminy i Miasta Sianów, Marcin Posmyk, wiceburmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz
Gimnazjum Gminne w Sianowie.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
gościom, że mogliśmy wspólnie świętować

jubileusz szkoły w miłej atmosferze wspomnień. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, bez których pomocy zorganizowanie
obchodów byłoby niemożliwe.
| szersza relacja i fotografie na str. 5 |

czyli Zaloty” w wykonaniu
grupy teatralnej, zorganizowanej w ramach zajęć SiaNa 1 października Organowskiej Akademii Seniora.
nizacja Narodów ZjednoWystąpiły lokalne zespoły
czonych wyznaczyła Miludowych
śpiewaczy:
ędzynarodowy Dzień
Bursztyny z Sianowa, Kwiat
Osób Starszych. W SiaPaproci z Wierciszewa oraz
nowie termin Dnia Senowo powstały zespół
niora ustalany jest na
Jaskółki z Grabówka.
przełomie października i
Wszyscy uczestnicy znakolistopada.
micie się bawili, przygotowany program zachęcał do
wspólnych śpiewów, a melodie wprawiały w dobry nastrój.
Dzień Seniora w uroczysty sposób podkreślił i zaznaczył wartość seniorów oraz możliwości czerpania
Spotkanie było też okazją do rozmów
wiedzy i doświadczenia z ich ogromnego potencjału.
Fot. Waldemar Kosowski
w sprawach ważnych i istotnych dla najstarszych mieszkańców naszej społeczności.
W ostatnią sobotę listopada na „odrobinę
dotarcie na spotkanie i powrót do domu.
Seniorzy chętnie dzielili się swoimi uwagami
starszą młodzież” z terenu gminy Sianów
Gospodarzami spotkania byli Maciej Berz burmistrzem i innymi przedstawicielami
czekało zaproszenie Dzień Seniora. Zostało
licki burmistrz Gminy i Miasta Sianów, Hasamorządu lokalnego.
ono przez naszych seniorów chętnie i ciepło
lina Iwanisik, kierownik Miejsko-Gminnego
Każda z osób, które zjawiły się na uroprzyjęte!
Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczystości, została obdarowana kalendarzem
28 listopada w sali widowiskowoczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Magminy i miasta Sianów, w którym w tym
-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Siachała oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Waszroku znalazły się zdjęcia autorstwa Waldenowie po raz trzeci uroczyście obchodziliśmy
kiewicz. Złożyli oni seniorom najlepsze
mara Kosowskiego, przedstawiające dwanaDzień Seniora. Wszyscy seniorzy, mieszkażyczenia długich lat w zdrowiu, radości
ście różnych lokalnych pejzaży.
jący w gminie Sianów, zostali zaproszeni na
i szczęściu w gronie najbliższych.
Kilka godzin minęło jak krótka chwila.
spotkanie, podczas którego mogli spędzić ze
Organizatorzy spotkania integracyjnego
Dzień Seniora to ważne wydarzenie, które
sobą czas w miłej atmosferze. Osobom mieszzadbali o poczęstunek zarówno dla ciała jak
na stałe wpisało się już w kalendarz lokalkającym poza Sianowem organizatorzy zai dla ducha. Mieliśmy przyjemność obejrzeć
nych uroczystości. | Fotografie na str. 5 |
pewnili transport, gwarantujący bezpieczne
przedstawienie pod tytułem „Baby i Chłopy

Na świecie
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Środkowopomorskie?!

P

o raz kolejny wokół nas pojawiły się informacje
o możliwości powstania
województwa środkowopomorskiego. Najpierw w parlamentarnej kampanii wyborczej,
a następnie zaczęły działać pewne
duże samorządy. W ostatnich
dniach kilkukrotnie zadano mi
pytanie, czy poprzemy uchwałę
koszalińskiego samorządu w
sprawie nowego województwa.
Gdyby ktoś dziś mnie pytał
o zdanie, to jestem za. Za nowym
województwem, jednak nie za
szybkim wymuszaniem takiej
decyzji.
Oczywiście jest wiele niewiadomych, kwestie prawne, finansowe, unijne. Jednak ze szczegółami trzeba poczekać do czasu,
aż ewentualnie określone zostaną zasady powołania województwa, sposób konsultacji
społecznych czy też referendum.
Bo głos mieszkańców zainteresowanych 12 powiatów wydaje się
być podstawą zmian. I takie też
były głosy jednej z partii podczas
kampanii wyborczej, która
zakończyła się zaledwie trochę
ponad miesiąc temu, a rząd ma
raptem z „dwa tygodnie”.
Dziwi mnie więc nawoływanie,
wręcz żądanie „tu i teraz”. Moim
zdaniem nie chodzi o to kto
pierwszy podejmie uchwałę, kto
głośniej krzyknie. Myślę, że w tej
sprawie musimy być cierpliwi.
Nie krzyczeć, nie wymuszać.
Najważniejszy jest głos polskiego
parlamentu i tych, których
sprawa dotyczy, czyli lokalnego
społeczeństwa.
Ja ze swojej strony chciałbym
wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące Pomorza Środkowego,
a jeżeli potrzebne będzie wsparcie
(nie krzyki, nie wojowanie) przy
konsultacjach to chętnie w takie
działanie w imieniu sianowskiego
samorządu się włączymy.
A póki co przed nami Boże Narodzenie i Nowy 2016 Rok. Przeżyjmy więc ten czas w skupieniu
i radości, z najbliższymi.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocjaĂsianow.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
niepelnosprawniĂsianow.pl
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Grudzień pełny atrakcji
Z pewnością każdy z nas czeka już na dzień, w którym zasiądziemy przy wigilijnym stole.
Grudzień w gminie Sianów to czas, w którym wiele się dzieje. Nie tylko w świątecznym klimacie!
|Mateusz Kot na ekranie|

|Zabawa i pomoc|

2 grudnia o godz. 12.45 w kinie
Zorza w Sianowie będzie można zobaczyć film fabularny „Father0”,
który został stworzony przez wychowanków ośrodka wychowawczego w Trzebieży. Film ten opowiada o młodych ludziach, w życiu
których mocne piętno odcisnęły
trudne relacje z ojcami. Sami
próbują się z nimi zmierzyć, a niektórzy także dorosnąć do ojcostwa,
do którego w żaden sposób nie zostali przygotowani. Jak potoczą się
ich losy? Przekonamy się po obejrzeniu filmu, w którym główną rolę
zagra Mateusz Kot, mieszkaniec naszej gminy.

19 grudnia odbędzie się Ogólnopolska Integracja Terenową Dla
Choinki – Rajd Charytatywny dla
Franka, który urodził się z wadą
serca. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na operację, która
daje szansę Frankowi wyzdrowieć.
Możliwe, że zabieg uda się przeprowadzić już na początku stycznia.
Raj wystartuje o godzinie 9 z terenów po dożynkowych w Koszalinie. Trasa przeprawy będzie
wiodła terenami gminy Sianów.
O godzinie 17 – zakończenie i podsumowanie rajdu w miejscowości
Przytok na leśnym parkingu.

|Dziewczynki z zapałkami|

|W repertuarze kina|
„Father0” to tylko jedna z wielu
grudniowych propozycji kina
Zorza. Centrum Kultury Gminy
i Miasta Sianów zaprasza na wiele
niezwykłych seansów filmowych
dla dzieci i dorosłych:
5 grudnia, godz. 18 – „Everest:
Poza krańcem świata” (2015)
6 grudnia, godz. 11 – „Ekspres
polarny” (2004)
6 grudnia, godz. 16 – „Uwolnić
Mikołaja” (2014)
11 grudnia, godz. 18:30 – „Sztuk
płakania” (2007) – Dyskusyjny Klub
Filmowy
13 grudnia, godz. 11 – „Święty
Mikołaj” (2011)
18 grudnia, godz. 18 – „Brat
Świętego Mikołaja” (2008)
Wstęp wolny.

|X Chodnikowy Rajd
Pieszy|
Wszystkich miłośników pieszych
wędrówek zapraszamy do wzięcia
udziału w X Choinkowym Rajdzie
Pieszym, który odbędzie się 5

Zapraszamy wszystkich do
udziału w 10. jubileuszowej akcji
charytatywnej „Dziewczynki z zapałkami”, która odbędzie się
w dniach 18-19 grudnia. Uczennice
sianowskich szkół – Gimnazjum
Gminnego w Sianowie, Szkół Podstawowych nr 1 i 2 oraz Zespołu
Szkół w Dąbrowie, przebrane za bohaterkę powieści Christiana Andersena, będzie można spotkać na ulicach naszego miasta. Jak co roku za
datki do puszek będą one wręczać
symboliczne zapałki. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone dla osoby
potrzebującej z terenu naszej gminy.

|Świąteczny Jarmark|
Główną rolę w filmie „Father0”, który w Zorzy można zobaczyć już 2 grudnia, gra
mieszkaniec gminy Sianów Mateusz Kot.
Fot. Archiwum

grudnia. Licząca 10 kilometrów trasa
rajdu poprowadzona została od
miejscowości Szczeglino do Sianowa. Zgłoszenia przyjmowane są
do 2 grudnia. Organizatorem rajdu
jest Oddział Koszaliński Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-

znawczego, współorganizatorem
jest Gimnazjum Gminne w Sianowie. Biuro Oddziału mieści się
w Koszalinie przy ul. Dworcowej
4/4, tel. 94 342-46-41. Czynne poniedziałek, wtorek (godz. 12-17), środa
(godz. 11-16). Wpisowe od 8 zł.

19 grudnia w godz. 11-15 potrwa
2. Sianowski Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego odbędzie się
kiermasz świąteczny. Dzieci z formacji w Centrum Kultury zaprezentują się w występach artystycznych.
Najmłodsi będą mogli obejrzeć zagrodę z żywymi zwierzętami oraz
spotkać się ze Świętym Mikołajem.
Miejsce: plac przed kinem Zorza.

Wizyta w elektrociepłowni hybrydowej
koło Złocieńca
Samorządowcy dyskutowali o podobnej inwestycji
na terenie gminy Sianów.
10 listopada członkowie Komisji
Rozwoju i Gospodarki oraz Komisji
Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sianowie wraz z burmistrzem Maciejem Berlickim i jego
zastępcą Marcinem Posmykiem
wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu w Urzędzie Miejskim
w Złocieńcu. Spotkanie z Krzysztofem Zacharzewskim, burmistrzem Złocieńca, związane było
z rozmowami na temat możliwości
budowy elektrociepłowni hybrydowej na terenie gminy Sianów.
Tego typu obiekt został wybu-

dowany na terenie gminy miejsko-wiejskiej Złocieniec. Przedstawiciele
gmin rozmawiali o doświadczeniach
Złocieńca w związku z realizacją
inwestycji oraz o korzyściach dla
samorządu wynikających z budowy
elektrociepłowni.
Elektrociepłownia na biogaz zlokalizowana jest na terenie przemysłowym Złocieńca, w pobliżu
400-500 metrów od zabudowań. Parametry powstającego ciepła dają
szerokie możliwości jego wykorzystania oraz przesyłania do okolicznych odbiorców.

W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel inwestora, firmy PKB Inwestycje,
który zaprezentował gościom możliwości biogazowni w trakcie zwiedzania obiektu.
Fot. UMiG Sianów

W skrócie
Młodzi uczą się
pływać
W gminie Sianów trwa projekt „Aqua
edukacja”, którego celem jest powszechna nauka pływania wśród
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Zgodnie z założeniami projektu dofinansowanego ze środków Mi-

nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej,
w okresie od czerwca do grudnia bieżącego roku, 150 wyłonionych dzieci
weźmie udział w 32-godzinach nauki
pływania pod okiem zaangażowanych
instruktorów. Zajęcia prowadzone są na
basenach Parku Wodnego w Koszalinie.

Socjalne przy ulicy
Ogrodowej
Trwa budowa mieszkań socjalnych
przy ulicy Ogrodowej w Sianowie. W
ramach inwestycji powstanie 11 lokali
mieszkalnych, jedno- i dwupokojowych, o łącznej powierzchni użytkowej
ponad 400 metrów kwadratowych.

Obecnie prowadzone są roboty murarskie
na poziomie poddasza, a w najbliższym
czasie powstanie konstrukcja dachu.
Zadanie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „Kębud” z siedzibą w Kępicach.
Zakończenie inwestycji przypada na
drugi kwartał 2016 roku.
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ą niezwykli i zasługują na
ogromny szacunek i honory. Tak też było w Sianowie. Organizatorem tegorocznych
uroczystości uhonorowania par,
które obchodziły jubileusze 50-lecia
i 60-lecia pożycia małżeńskiego był
Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie.
Każda para obchodziła swoje święto
w dogodnym dla siebie terminie.
Tegoroczni jubilaci to:

Rok XIV

Złote i Diamentowe Gody
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” i „Diamentowe Gody” to jubileusze niezwykłe, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

|Złote Gody|
Genowefa i Adam Kozłowscy
z Sianowa
Elżbieta i Lech Łomako z Sianowa
Olga i Jan Kośka z Sianowa

|Diamentowe Gody|
Janina i Kazimierz Sławińscy
z Sianowa
Olga i Jan Kośka z Sianowa
Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za dobre
wychowanie dzieci i przeżycie
w jednym związku małżeńskim,
nasi Złoci Jubilaci zostali odznaczeni medalami od prezydenta RP.
Każda Złota i Diamentowa Para
otrzymała bukiet kwiatów, dyplom
od lokalnych władz, upominki oraz
moc życzeń i gratulacji.
Jubilaci dziękowali sobie za
wspólnie przeżyte lata i przyrzekli,
że uczynią wszystko, aby ich
małżeństwa było nadal zgodne
i szczęśliwe.
Wszystkim dostojnym Jubilatom
przekazujemy słowa uznania i podziękowania za piękny przykład
dla młodszego pokolenia. Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i zdrowia na dalsze
lata wspólnego życia.

Olga
i Jan Kośka
z Sianowa

Janina i Kazimierz
Sławińscy
z Sianowa

Genowefa
i Adam
Kozłowscy
z Sianowa

Elżbieta
i Lech Łomako
z Sianowa

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA
Fot. Waldemar Kosowski

Akcja reanimacyjna świątyni
Ostatnie przygotowania do wyprostowania sianowskiego kościoła weszły w decydującą fazę.
Zabezpieczenie
wszystkich
słupów z obu stron w dolnej ich
części zapobiec ma ześlizgnięciu
z fundamentu. Widoczne długie
belki, wyposażone w dolnej części
w śruby, a górne oparte o oczep,
będą miały za cel wyprostować
nasz kościół. Montaż elementów do
realizacji tego zadania stanowił
w ostatnich dniach zasadnicze zajęcie ekipy firmy PUB „Leś”. Teraz
dekarze pod czujnym okiem naszego byłego parafianina, brygadzisty Pawła Nastuli, zdejmą blachę
i będą przywracać właściwy wygląd kościoła. Częsta obecność właściciela firmy, pana Tadeusza Lesia
oraz prezesa Pawła Lesia pokazuje
troskę o przebieg prac, a życzliwy

i fachowy komentarz do ich aktualnego stanu daje możliwość informowania parafian o ich zaawansowaniu.

Śmieciarze w oku kamery
Dwóch mieszkańców osiedla przy ul. Słowackiego w Sianowie zostało zarejestrowanych przez miejski monitoring podczas porzucania zniszczonych mebli.

RYSZARD SOBCZYŃSKI

Wsparcie
Datki na remont kościołów w Sianowie oraz w Osiekach można
wpłacać na konto bankowe Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie:
48 9317 1012 0050 5112 2000 0010
konto bankowe Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Osiekach:
09 1240 1428 1111 0010 5591 54 66
Wyrzucanie jakichkolwiek odpadów w miejscu, gdzie kiedyś stały pojemniki do segregacji będzie traktowane jako tworzenie
dzikiego wysypiska.
Fot. Archiwum

Ściana pochylona o około 40 centymetrów, przegniłe podwaliny, konstrukcja
drewniana zniszczona w 40 procentach – z tym zmagają się robotnicy.
Fot. Waldemar Kosowski

Odpady wyrzucili pod wiatę,
gdzie kiedyś stały kontenery do segregacji śmieci. Straż Miejska w Sianowie szybko ustaliła personalia
mężczyzn. Zostali oni ukarani mandatami i zobowiązali się do natychmiastowego uprzątnięcia wyrzuconych mebli i dostarczenia ich do
punktu zbiórki odpadów komunalnych.
Punkty do selektywnej zbiórki
odpadów zostały zlikwidowane
właśnie ze względu na notoryczne
dostawianie do nich odpadów,
które nigdy nie powinny się tam
znaleźć, tj. starych mebli, zużytego
sprzętu elektronicznego, elementów

armatury sanitarnej, itp. Odpady te
musiały być sprzątane przez Urząd
Gminy w Sianowie w ramach dodatkowo płatnej usługi usuwania
dzikich wysypisk.
Pozbywanie się odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych naraża sprawcę na wysoką karę grzywny z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W niektórych szczególnych przypadkach może to
skutkować postępowaniem administracyjnym co wiąż się z pokryciem kosztów likwidacji nielegalnego wysypiska.
Przypominamy: odpady proble-

matyczne można przekazywać osobiście do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Tylnej 34 w Sianowie.
Punkt czynny jest w każdy
czwartek od godz. 8 do 16. Odpady
można też przekazać do mobilnego
punktu zbiórki odpadów – czas
i miejsce stacjonowania gratowozu
dla poszczególnych miejscowości
można znaleźć na stronie:
bip.sianow.pl w zakładce „komunikaty”. Gratowóz przyjmuje odpady,
takie jak: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (np. pralka, lodówka, telewizor, radio, kalkulator
itp.); przeterminowane leki.
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uroczyście, patriotycznie,
muzycznie
D

zień Niepodległości
w Sianowie rozpoczął się
uroczystością w Parku
Miejskim im. Powstańców Warszawskich. Poprowadził ją dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Sebastian
Bober. Głos zabrał burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki.
Po wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem
Pamięci Poległych za Ojczyznę,
następnie wszyscy uczestnicy
w pochodzie przeszli do kina
Zorza, w którym uczniowie ze

W

Suchej Koszalińskiej
blisko
trzydzieści
osób, w tym troje
przedszkolaków, uczciły 97. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę! W Biegu Przedszkolaków – rozgrywanym na dystansie
97 metrów – pobiegło i dobiegło do
mety troje najmłodszych. W przyszłym roku, dystans ten powiększy
się o jeden metr. I tak będzie się
działo rokrocznie. Bieg otwarty na
dystansie 1918 metrów – rozpoczęło i ukończyło – dwadzieścia
pięć osób.
Dla upamiętnienia tej ważnej
rocznicy, nauczyciele i uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej zorganizowali akademię,

Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowali się w inscenizacji opowiadającej o Narodowym Święcie
Niepodległości.
Ostatnim elementem uroczystości był koncert zespołu Con Brio
z Filharmonii Koszalińskiej. Koncert
wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój, prezentując utwory
nie tylko patriotyczne, ale również
muzykę rozrywkową. Muzycy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Fot. Waldemar Kosowski

na której prezentowali poezję oraz
śpiewali piosenki patriotyczne. Rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny „Polska-moja Ojczyzna”.
Prace konkursowe wykonane
różnymi technikami plastycznymi,
zostały wyeksponowane jako element dekoracji.
Po uroczystej akademii odbył się
kolejny konkurs, tym razem o ogólnopolskim zasięgu. Konkurs

„Wokół symboli narodowych” zorganizował Instytut Pamięci Narodowej. Uczniowie klas 0-3 z wykazywali się zdobytą wiedzą na temat
najważniejszych symboli dla Polaków.
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie wraz ze Stowarzyszeniem
„Refugium” po raz kolejny zorganizowała Bieg Niepodległości
o długości 1918 metrów. Po uro-

Niesprzyjająca aura nie zniechęciła biegaczy
z Suchej Koszalińskiej i Szczeglina do udziału
w Biegu Niepodległości. O rocznicy niepodległości nie zapomnieli także nauczyciele
i uczniowie szkół w tych miejscowościach.
czystym odśpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego uczestnicy wystartowali z boiska szkolnego w kierunku leśniczówki w Szczeglinie,
gdzie otrzymali biało-czerwone
flagi. Powracający na metę z chorągiewkami witani byli przez po-

zostałych uczestników uroczystości
gorącymi brawami. W Biegu Niepodległości wzięli udział biegacze
oraz miłośnicy spacerów nordic
walking.
W ramach obchodów Święta
Niepodległości w szczeglińskiej

świetlicy wiejskiej goszczono w tym
roku powstańca warszawskiego,
por. Mieczysłąw Bielski, który opowiedział o tragicznych latach wojny
i bolesnych, trudnych czasach powojennych. Była to niesamowita
lekcja historii.
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70-lecie sianowskiej „Jedynki”
W piątek, 27 listopada 2015 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie obchodziła jubileusz 70-lecia pracy dydaktycznej
i wychowawczej oraz 30-lecie nadania szkole sztandaru i imienia hm. Janka Bytnara.

O

bchody jubileuszu rozpoczęły się o godz. 10 uroczystą mszą św. w kościele pw. MB Fatimskiej, celebrowaną przez księdza Marcina Lipnickiego. W czasie mszy został poświęcony nowy sztandar ufundowany
przez rodziców uczniów sianowskiej „Jedynki”. Po mszy uczniowie,
nauczyciele i rodzice zgromadzili
się przed tablicą pamiątkową patrona szkoły Janka Bytnara, aby
uczcić minutą ciszy pamięć o nim,
złożyć kwiaty i zapalić znicz pamięci.
O godzinie 16 rozpoczął się uroczysty apel jubileuszowy dla
uczniów, absolwentów, nauczycieli,
rodziców i wszystkich sympatyków
szkoły. Obchody uświetnili swą
obecnością znamienici goście: zachodniopomorski kurator oświaty
Krzysztof Rembowski, Bożena Kaczmarek, dyrektor biura senatora Piotra
Zientarskiego, komendant placówki
Straży Granicznej w Darłowie ppłk
Mikołaj Kaczanowicz, burmistrz
Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki oraz wiceburmistrz Gminy
i Miasta Sianów Marcin Posmyk, proboszcz parafii pw. św. Stanisława
Kostki ksiądz Zbigniew Waszkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Machała, dyrektor ZAOO
w Sianowie Ireneusz Megiel, radni
Rady Miejskiej, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu gminy Sianów,
przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, druhowie OSP Sianów oraz dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci,
uczniowie i ich rodzice.
Spotkanie jubileuszowe było
okazją do wielu wspomnień. Część
wspomnień ożyła w czasie projekcji
krótkiego filmu o szkole. Kolejnym

bardzo ważnym punktem programu
było symboliczne przekazanie nowego sztandaru przez absolwentów
szkoły, którzy pełnili służbę w poczcie sztandarowym w pierwszych
latach po jego nadaniu.
Jubileusz 70-lecia to świetna
okazja, aby podziękować osobom
oraz instytucjom zaangażowanym

W obiektywie

Dzień seniora

w działania przyczyniające się do
lepszego funkcjonowania placówki.
Tytuł „Przyjaciela szkoły” otrzymali: Kazimiera Janowicz, Maciej
Berlicki, burmistrz Gminy i Miasta
Sianów, Marcin Posmyk, wiceburmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz
Gimnazjum Gminne w Sianowie.
Po uroczystym apelu szanowni

goście wzięli udział w „Koncercie
wspomnień” przygotowanym przez
uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie. Po koncercie goście udali się na poczęstunek i odwiedzili salę
z pamiątkami szkoły. Każdy z gości
otrzymał pamiątkową tarczę
z nazwą szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim gościom, że mogliśmy
wspólnie świętować jubileusz
szkoły w miłej atmosferze wspomnień. Serdeczne podziękowania
dla wszystkich, bez których pomocy zorganizowanie obchodów
byłoby niemożliwe.
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Sołtysi z nowym
zarządem

W obiektywie
Bardzo smaczna inicjatywa

Członkiem zarządu Stowarzyszenia Powiatowe Forum Sołtysów został
Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – Ryszard Wątroba.

S

Od września w Osiekach realizowany jest projekt pn. „Kucharze znad Jamna”. To inicjatywa Rady Sołeckiej wsi Osieki i Filii Bibliotecznej. W projekcie bierze udział 12-osobowa grupa młodzieży, która pod okiem wolontariuszy poznaje tajniki gotowania, pieczenia, dekorowania potraw charakterystycznych dla naszego regionu. Mali kucharze
mają wspaniałe czapy, fartuchy i wyglądają bardzo profesjonalnie. Cała grupa została
też przeszkolona z bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku przygotowywania potraw. Projekt zakończy się w grudniu. Jest on w całości finansowany z dotacji przekazanej przez ODL w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji
Fot. Archiwum
Nauka dla Środowiska.

tarostwo Powiatowe w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Powiatowe Forum
Sołtysów były organizatorami XV
Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, które odbyło się 9 października – najpierw w sali konferencyjnej Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, a następnie
w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.
Witosa w Boninie.
Po otwarciu Forum, powitaniu
gości, przemówieniach i prezentacji
Stowarzyszenia Powiatowe Forum
Sołtysów wyróżniono członków
ustępującego zarządu, sponsorów
i sołtysów. Spotkanie prowadzili:

prezes SPFS – Urszula Szewczyk
i wiceprezes – Mirosław Hojko.
Wśród wyróżnionych znaleźli
się, między innymi Piotr Kłobuch
– sołtys Węgorzewa Koszalińskiego,
zarazem ustępujący członek SPFS
i Henryk Grzybowski, sołtys
Szczeglina Nowego. Wyróżnienia
wręczył zastępca burmistrza gminy
i miasta Sianów Marcin Posmyk.
Po części artystycznej sołtysi i goście XV Forum Sołtysów Powiatu
Koszalińskiego przenieśli się do Bonina, gdzie rozpoczęło się walne zebranie Stowarzyszenia Powiatowe
Forum Sołtysów. Wolą obecnych
sołtysów członkiem zarządu Stowarzyszenia Powiatowe Forum
Sołtysów został Sołtys Sołectwa

Sucha Koszalińska – Ryszard
Wątroba. Po ukonstytuowaniu się
zarządu przedstawiciel Sołtysów
i Przewodniczących Zarządów
Osiedli Gminy i Miasta w Sianowie
został sekretarzem zarządu.
Warto poinformować, że w skład
nowego Zarządu SPFS, weszli ponadto: Hanna Obławska (Drzewiany) – jako prezes, Mirosław
Hojko (Nacław) – wiceprezes, Tomasz Lisowski (Świelino) – wiceprezes, Romana Nowocień (Grzybnica) – skarbnik, Daniel Dutkiewicz
(Kotłowo) – z-ca Skarbnika, Jan
Chlewicki (Strzepowo), Józef Fryczkowski (Gąski) i Leszek Lewkowicz
(Strzekęcino) – członkowie.
RYSZARD WĄTROBA

Lwowskie Spotkanie w Szkole Podstawowej w Szczeglinie
W rocznicę wyzwolenia lwowa oraz odznaczenia lwowa Krzyżem Orderu Virtuti Militari.
Na dorocznej uroczystości zebrała się cała społeczność szkolna,
rodzice, członkowie Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, przedstawiciele władz samorządowych, gminnych instytucji i mieszkańcy
okolicznych miejscowości.
Lwów był określany jako perła
kultury europejskiej, więc tegoroczne spotkanie poświęcone zostało wybitnym Polakom – twórcom
sztuki i nauki związanym ze
Lwowem. W przedstawieniu tych
osobistości uczniom pomagał nietypowy konferansjer – kukiełka Koszałek Opałek. Powieść Marii Konopnickiej stała się inspiracją do
scenki z sierotką Marysią i krasnoludkami. Goście Spotkania dowiedzieli się, że początek historii prze-

mysłu naftowego przypada, gdy po
raz pierwszy zapłonęła lampa
naftowa Ignacego Łukasiewicza w
lwowskim szpitalu. Był też fragment
najbardziej znanej komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”, a z wiersza
Władysława Bełzy wybrzmiało, co
jest celem Polaka. Przedstawiona postać genialnego matematyka Stefana
Banacha przypomniała, że matematyka jest królową nauk, a scenka
z „Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego rozbawiła widzów.
Utwory kompozytora Wojciecha
Kilara były wykorzystane jako podkłady muzyczne do scenek, a dostojnie zatańczony polonez do
muzyki tego wybitnego twórcy
podkreślił uroczysty nastrój.
Pułkownik Wojciech Grobelski,
pasjonat Lwowa i doskonały prele-

gent opowiedział przejmującą historię o powstaniu Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Organizację Lwowskiego Spotkania wsparła finansowo Gmina
Sianów, a pyszne babeczki, które
uczestnicy spotkania otrzymali z pamiątkową zawieszką, ufundował
kierownik Sianowskiej Piekarni
i radny Rady Powiatu Koszalińskiego Tadeusz Banaśkiewicz.
Na zakończenie prezes Koszalińskiego Oddziału TMLiKP-W Czesław Kozłowski poinformował, że
Zarząd Główny TML we Wrocławiu przyznał dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szczeglinie Dorocie
Rabsztyn-Dudek złotą odznakę
„Zasłużony dla Towarzystwa Miłośników Lwowa”.
D. RABSZTYN-DUDEK

Dzieci z zerówki jako krasnoludki z bajki M. Konopnickiej „O krasnoludkach i sieFot. P. Ałkowski
rotce Marysi”.

Zęby zdrowe na szóstkę! Strażacy
trwa realizacja programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia jamy
ustnej uczniów klas i szkół podstawowych na terenie gminy Sianów na lata 20152018.
Celem projektu jest objęcie
każdego dziecka z klasy pierwszej
wszystkich szkół podstawowych na
terenie gminy Sianów oraz ich rodziców i opiekunów akcją informacyjno-promocyjną na temat profilaktyki zdrowia jamy ustnej.
W ramach konkursu odbywają
się spotkania z rodzicami i dziećmi
z klas pierwszych sianowskich
podstawówek. Każde dziecko
otrzymało zestaw promocyjny,
a jego rodzice pełną informację na
temat stanu zdrowia jamy ustnej
dziecka.
Realizatorami trzeciego etapu
konkursu są sianowscy stomatolodzy Tomasz Karpowicz i Robert
Jackowski. Profilaktyką objęte będą
klasy pierwsze z wszystkich szkół
podstawowych na terenie gminy
Sianów do roku 2018.

rozbudowują
remizy

Strażacy rozpoczęli prace nad rozbudową remiz
w iwięcinie, Siecieminie i Osiekach.

W gabinecie stomatologa Roberta Jackowskiego zjawili się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Aleksandra Doby w Iwięcinie.
Fot. Waldemar Kosowski

Październik to miesiąc, kiedy na
szczęście strażacy mają mniej
pracy przy akcjach pożarniczych.
Wcześniej zdobyli pozwolenia na
rozbudowę strażnic i teraz zaczęli
prace przy rozbudowie swoich
siedzib w Iwięcinie, Siecieminie
i Osiekach.
W każdej z tych jednostek zostanie dobudowany boks garażowy
o łącznej powierzchni 150 metrów
kwadratowych. Sruhów czeka wiele
pracy, bo w Osiekach trzeba wymienić cały grunt pod miejscem,
gdzie stanie nowy garaż. Z kolei
w Siecieminie zostanie położony
dach nad obecną remizą i nowym

garażem, bo stare pokrycie często
przecieka. Strażacy są zapobiegliwi
i materiały na ten cel gromadzili już
od dwóch lat.
W czerwcu 2015 r. każda jednostka dostała po 15 tys. zł
(zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
i Miasta Sianów nr VIII/45/2015
z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
przyznania dotacji na rozbudowę
strażnic).
Większość prac strażacy wykonują sami. Dziękujemy im za zaangażowanie, a jeżeli pogoda pozwoli,
to obiekty strażackie będą zadaszone jeszcze w tym roku.
BOGUSŁAW CZARNECKI
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Sianów świętował imieniny
imieninowy prezent czekał na mieszkańców, którzy kochają teatr. Ze spektaklem do Zorzy przyjechali artyści Bałtyckiego teatru Dramatycznego z Koszalina.

Na scenie wystąpili Piotr Krótki i Wojciech Rogowski.

Z

Wysoka frekwencja mieszkańców oraz gromkie brawa, udowodniły, że sianowianie
coraz chętniej biorą udział w gminnych wydarzeniach kulturalnych.

W bibliotece

Wypożycz Czytaka i słuchaj książek
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
przystąpiły do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej
książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja
2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu biblioteka
otrzymała
nieodpłatnie
urządzenie Czytak Plus, które
jest przystosowane do obsługi
przez osoby niewidome i słabo
widzące. Na podstawie umowy
użyczenia nasza placówka
będzie mogła wypożyczać Czy-

taka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
„Larix” otrzymała bezpłatnie także
pakiet 3000 cyfrowych książek
mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.
Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją
wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp
do książek nagranych w postaci
audiobooków.
MONIKA OLSZAK

okazji obchodów 8. już
Imienin Sianowa mieszkańcy zostali zaproszeni
do kina Zorza na spektakl „Wariacje
enigmatyczne” w reżyserii Bogusława Semotiuka, opowiadający historię miłości.
W piątkowy wieczór, 13 listopada, licznie zgromadzona sianowska publiczność podziwiała
wspaniałą grę aktorską oraz hi-

storię, która była pokrętna, błyskotliwa oraz przewrotna. W spektaklu tym kryło się wiele emocji
i tajemnic. Tytułowymi „wariacjami” było życie, które co rusz
funduje niespodzianki. Historia
opowiadała o pisarzu-nobliście
Ablu Znorko, który zaszył się
w swojej samotni na wyspie pod
kołem podbiegunowym i wydał
właśnie swoją nową książkę. Przy-

Pisarka zabiera nas w podróż
do świata, którego już nie ma,
ale który ożywiony jest w narracji szczegółów życia
codziennego, życia ludzi
o różnym statusie majątkowym, różnej drodze życiowej, różnych przekonaniach. Wprowadza nas
najpierw do Rohatyna, gdzie
wśród kościołów, cerkwi
i synagog mieszają się również języki, a językiem polskim włada
niewielu. I tak w 1752 roku do Rohatynia
przyjeżdża kasztelanowa Katarzyna
Kossakowska i towarzysząca jej poetka
Elżbieta Drużbacka. Na powitalnej kolacji proboszcz Benedykt Chmielowski,

autor pierwszej
polskiej encyklopedii i poetka
szybko znajdują
wspólny
język
i rozpoczynają rozmowę, którą kontynuują w listach.
Później na Podolu
pojawia się młody,
przystojny i charyzmatyczny
Żyd
Jakub Lejbowicz
Frank. Przybysz zaczyna głosić idee,
które dzielą społeczność żydowską.
Jakub Frank jest postacią wieloznaczną,
portretowaną, obserwowaną i ocenianą
w zapiskach lub listach. Osoba ta niezwykłe dociekliwie wnika i sięga do źródeł
wiary i w każdej religii usiłuje odgadnąć

URSZULA JACKOWSKA

Zagra orkiestra gorących serc!
Po raz drugi w Sianowie działać będzie Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
Przed nami 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tym razem kwestować będziemy
na zakup urządzeń medycznych
dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.
Sianowski sztab swoją pracę rozpoczął od rekrutacji wolontariuszy
i przygotowania oświadczeń, które
posłużą do wydrukowania legitymacji. Kolejnym etapem pracy jest
zbieranie fantów na finałową aukcję. Nasze granie rozpoczniemy
rajdem 10 stycznia 2016 r. o godz. 7.
O godz. 16 zapraszamy na imprezę

finałową w kinie Zorza w Sianowie.
Będzie się działo! O godz. 20 imprezę zakończymy światełkiem do
nieba.
Zwracamy się z ogromną
prośbą – nie mijajmy obojętnie
wolontariuszy, otwórzmy serca
i portfele. To osoby, które bez
względu na pogodę i temperaturę
każdego roku rozgrzewają swoimi
chęciami i uśmiechami ten jeden
zimowy dzień. Chcesz nam
pomoc, zorganizuj w swojej
szkole imprezę towarzyszącą np.
dyskotekę, warsztaty świąteczne.
Imprezy mogą odbywać się od 15

Kącik bibliofila
„Księgi
Jakubowe”
Olga Tokarczuk

jechał do niego Erie Larsen, podający się za dziennikarza jednej
z prowincjonalnych gazet. Chciał
dowiedzieć się, dlaczego ostatnie
dzieło pisarza, znanego dotąd
z rozpraw filozoficznych, jest tak
inne – osobiste i namiętne. Znorko
opisał w nim związek z kobietą.
Mężczyźni rozpoczęli pełną emocji
rozmowę...

to, co jest w niej najcenniejsze. Dzieje
Franka śledzimy od początku nowej drogi
życia, aż do śmierci. Za Frankem trudno
jest podążać bezkrytycznie, trudno jest
mu bezgranicznie uwierzyć, ale mimo
tego zdobywa coraz większy szacunek
i zainteresowanie.
Nic dziwnego, że Olgę Tokarczuk zafascynowały tak dzieje tego człowieka, że
poświęciła czas na spisanie jego historii.
„Księgi Jakubowe” to wspaniałe intelektualne wyzwanie, zmusza również czytelnika do przemyśleń. Po przeczytaniu
książki mającej ok. 1000 stron, jesteśmy
zdziwieni, że w takim czasie można poznać historię, kulturę, religię, obyczajowość osiemnastowieczną na ziemiach
polskich.
Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nike
w 2015 r. a „Księgi Jakubowe” okrzyknięto książką roku.

grudnia do 31 stycznia. Wybierz
sztab składający się z trzech osób.
Zadzwoń, napisz emaila, przyjedź
osobiście do sztabu: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Sianów, Plac pod Lipami
9, 76-004 Sianów, tel. 94 318 53 81,
biblioteka@sianow.pl.
Podaj
nazwę imprezy, datę, dane organizatorów, adres i telefon do kontaktu. Zebrane środki finansowe
należy dostarczyć do sztabu,
gdzie będzie sporządzony protokół.
MONIKA OLSZAK

W skrócie
Czytaj i dyskutuj
23 października i 20 listopada w sianowskiej bibliotece odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
DKK w Sianowie powstał pod patronatem
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. DKK
działają w ramach ogólnopolskiego, wieloletniego programu Instytutu Książki „Tu
czytamy”, promującego czytelnictwo.
Na spotkanie przybyli wierni czytelnicy
biblioteki, ale – przypominamy – Klub
otwarty jest dla wszystkich i każdy jest tu
mile widziany. Dyskusja obierała różne
kierunki – rozmawialiśmy i o książkach,
o ich wpływie na nas i nasze otoczenie,
wspominaliśmy chwile z dzieciństwa
„czytanie z lampką pod kocem”. Spotkanie było okazją do zabawy i poznania
nowych ludzi, sposobem spędzenia wolnego czasu, a także poznania trendów
w literaturze.

Zapraszamy na kolejne spotkanie – 22
stycznia o godz. 17.30.

Spotkanie
bibliotekarzy

4 listopada w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie bibliotekarzy szkolnych z terenu gminy Sianów oraz biblioteki
publicznej. Celem spotkania było nawiązanie współpracy, omówienie i opracowanie wspólnej strategii przy realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016 – 2020, Priorytet III
„Rozwijanie zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych”,
który ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost
czytelnictwa wśród uczniów.
MONIKA OLSZAK, KRYSTYNA JURGO
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5. runda PP edycji KOZPN
Ostatni ligowy mecz rundy jesiennej sezonu 2015/2016, przyszło rozegrać a-klasowym piłkarzom KS SKiBNO
w Bukowie Morskim.

S

kibnianie pokonali miejscowego – wyżej notowanego w tabeli – Passata 4:1
(0:1), po hat tricku Łukasza
Zawady i jednej bramce Marcina
Woźniaka.
KS SKIBNO: Mateusz Andruszkiewicz – Rafał Kucab, Adam Pietraszkiewicz, Paweł Pietraszkiewicz, Dawid Rymarkiewicz (86.
Adrian Janiszewski), Waldemar
Puzio (77., Mateusz Bartosik) Tomasz Tesmer, Kacper Pawłowski,
Mateusz Rymarkiewicz, Marcin
Woźniak i Łukasz Zawada.
Ostatni mecz tej jesieni – zresztą
przełożony – przyszło rozegrać seniorom Victorii Sianów. 21 listopada
podopieczni Grzegorza Dudy
(trener) i Jerzego Piątka (kierownik),
podejmowani byli przez trzeci zespół Koszalińskiej Klasy Okręgowej
– miejscowy Gryf. 29 sierpnia
– u siebie – sianowianie, pokonali
polanowian w rozgrywkach KKO

Zdjęcie Oldbojów Victorii przed meczem z Radowią Radowo Małe, z którą sianowianie przegrali bezpośredni awans do I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów w ubiegłym
Fot. Ryszard Wątroba
sezonie.

2:0 (1:0), po bramkach Tomasza Majerczaka i Adama Ławro.

tu warto się uczyć!
Gimnazjum w Dąbrowie najlepszą szkołą sportową
w gminie Sianów i Powiecie koszalińskim.
Znakomity wynik osiągnęło
Gimnazjum w Dąbrowie, które okazało się najlepszym gimnazjum pod
względem sportowym w Gminie
Sianów i w Powiecie koszalińskim.
Na ten wynik ogromny wpływ mieli
uczniowie byłej już klasy sportowej,
którzy m.in. doszli do finału wojewódzkiego w piłce nożnej, wcześniej
wygrywając na szczeblu powiatowym, regionalnym (II miejsce)
i w półfinałach wojewódzkich, a w
nim zdobyli czwarte miejsce. Było
to najwyższe osiągnięcie sportowe
wśród szkół podstawowych i gimnazjów w powiecie koszalińskim.
W rankingu zostało ujętych 227
szkół gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego.
Należy podkreślić także znakomity
wynik Gimnazjum Gminnego
w Sianowie, które w rankingu po-

wiatowym zajęło drugie miejsce.
Ranking został opracowany na
podstawie Wojewódzkiego biuletynu Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.
SEBASTIAN WROŃSKI

Szczegóły
Ranking współzawodnictwa szkół
gimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim za rok szkolny
2014/2015
1. Gimnazjum w Dąbrowie – 48
miejsce w województwie (65 pkt.),
I miejsce w gminie Sianów, I miejsce
w powiecie koszalińskim,
2. Gimnazjum Gminne w Sianowie
– 97 miejsce w województwie (31
pkt.), II miejsce w gminie Sianów,
II miejsce w powiecie koszalińskim.

Uczniowie byłej już klasy sportowej, którzy doszli do finału wojewódzkiego rozgrywek w piłce nożnej.
Fot. Sebastian Wroński

Termin meczu 5. rundy Pucharu
Polski – edycji Koszalińskiego

Okręgowego Związku Piłki Nożnej
– Gryfa Polanów z Victorią Sianów,
zbiegł się w czasie z wyjątkowo niesprzyjającą aurą. Ona to była powodem, że niemal w ostatniej
chwili, spotkanie to zostało przeniesione do Darłowa, na miejscowe
euroboisko. Zwycięzca tego pojedynku, automatycznie awansował
do ósemki najlepszych zespołów tej
edycji.
Piłkarze obu zespołów zafundowali sobie i kibicom 120. minut gry,
bowiem po 90. – wynik spotkania
brzmiał 1:1 (0:0). Gospodarze objęli
prowadzenie w 73. minucie, goście
odpowiedzieli – w 90.! Bramkę dla
podopiecznych Grzegorza Dudy
i Jerzego Piątka strzelił Wojciech
Drejski (asystował – Łukasz Berkowski).
Losy tego pojedynku rozstrzygnęły się w ostatnich ośmiu minutach. Wcześniej jednak stało się coś,
co niewątpliwie pomogło gospoda-

b

rzom. W 100. minucie meczu kontuzji doznał Łukasz Berkowski,
a nie mająca zmienników Victoria,
musiała grać ostatnie dwadzieścia
minut w dziesiątkę. Bramki polanowian w 112., 117. i 120. minucie dały
zwycięstwo miejscowym 4:1.
Victoria:
Marek
Kapała
– Krzysztof Kulesza, Marcin Bogdan,
Kamil Fronia, Jacek Żuchowski, Krystian Jegliński, Wojciech Drejski,
Grzegorz Duda, Zbigniew Dominkiewicz, Łukasz Berkowski i Adam
Ławro (78. Piotr Koza).
W ósemce Pucharu Polski edycji
KOZPN w Koszalinie są już: Drawa
Drawsko Pomorskie, Gryf Polanów,
Gwardia Koszalin, MKP Szczecinek,
Pogoń Połczyn Zdrój, Radel Dygowo i Sława Sławno. Jako ósmy
dołączy zwycięzca meczu Saturn
Mielno – GKS Leśnik Manowo.
Fanom piłki mówimy: do zobaczenia 9 stycznia 2016 r. na 10. – jubileuszowym – Halowym Turnieju
Piłkarskim Seniorów im. Feliksa
Pietraszkiewicza, który odbędzie się
w Hali Widowiskowo-Sportowej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sianowie im Bohaterów 8 Drezdeńskiej
Dywizji Piechoty!
RYSZARD WĄTROBA

W błocie, po bezdrożach
7 listopada wystartowała druga runda Pomorskiej ligi terenowej.
Baza rajdu zlokalizowana
została w świetlicy wiejskiej
w Skibnie. Załogi przybywały na
miejsce już od wczesnych godzin
porannych i około godz. 9 gotowych do startu było 65 ekip, które
przyjechały z całego Pomorza
– z Koszalina, Sławna, Kołobrzegu,
Gdańska ,Białogardu, Karlina, Rymania oraz Sianowa. Po krótkiej
odprawie zawodnicy zgodnie z kolejnością zgłoszeń wyruszyli na
trasę długości ok. 70 kilometrów.
Do zdobycia mieli 50 pieczątek,
5 punktów kontroli pojazdów,
10 pieczątek Extra dla quadów oraz
do zaliczenia trzy „oesy” sędziowskie. Próby przejazdu były oddzielne dla każdej klasy. Łącznie
na trasie rozwieszonych zostało 170
pieczątek o różnym stopniu trudności.
Nie zabrakło zjazdów, podjazdów, bagien, piaszczystych odcinków – tak, aby każdy z zawodników znalazł coś dla siebie.
Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zawodnicy podzieleni zostali
na dwa starty. Pierwszy rozpoczął
zmagania od „oesu” w Sianowie.
Był to pionowy zjazd ze ściany żwirowni, który napędził strachu mniej
doświadczonym załogom. Drugi
start rozpoczął się od „drogi
płaczu”, która i tym razem zebrała
żniwo – był to koniec rajdu dla załogi Piotr Chodalski, Robert Makarewicz.
Walka na trasie trwała przez
7 godzin, ostatnie załogi kończyły
rajd w kompletnych ciemnościach.

Załogi zmagały się z awariami oraz z trudnościami, które spotęgowane zostały całonocnymi opadami deszczu.
Fot. Waldemar Kosowski

Trasa rajdu oraz duża konkurencja
pomiędzy załogami sprawiła, że
walka na trwała do ostatniej sekundy do ostatniego kawałka liny.
Jedyną załogą, która zdała kartę z
kompletem pieczątek była ekipa:
Tomasz Gołka, Filip Gołka.
Po raz kolejny offroadowcy po-

i miejsca
EX. Mechanik – Tomasz Gołka,
Filip Gołka; EX. Elektryk – Hubert
Smukała, Adrian Smukała; ADV. –
Marcin Okiński, Karol Kapuściński;
Wyczyn – Daniel Mielcarek, Maciej
Kot; Turystyk – Piotr Kołtys, Marcin
Koterwa; Quad – Grzegorz Walkowiak.

kazali wielkie serce do walki, za co
wszystkim dziękujemy.
Organizatorzy pragną podziękować za pomoc w organizacji
rajdu: burmistrzowi gminy i miasta
Sianów, OSP Sianów, Zespołowi Ratownictwa Medycznego – Sebastian
Kulesza, Annie Kulon z sołectwa
Skibno. Sponsorzy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego W.S. Grzywacz,
Matysz-Drew Tartak Skibno, GLOBMETAL Sianów, Gulf, Dik-Oil Koszalin, 4CR, Auto Kolor Koszalin,
Debecik-lombard komis, Auto Blach
Koszalin, Fach Bud Bamburak,
Budmar– Kędzierski, John Deere,
AMROL, Develey, AutoPartner Koszalin.
SEBASTIAN MATYSZCZUK,
SIANOWSKI TEAM RAJDOWY

informator
TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347
51 40.
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371.
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676.
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85
335.
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44
01, 94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880.
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24.

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

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.

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).

