Pomysły na starówkę
Dzięki powstającej obwodnicy w ramach drogi S6 ruch pojazdów zostanie wyprowadzony
z Sianowa. To wielka szansa na zmianę wizerunku i roli centrum miasta.

15
STYCZNIA
25. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Maciej Berlicki, burmistrz miasta i gminy Sianów oraz autorzy koncepcji ze Studia Bartosz Warzecha odpowiadał na pytania mieszkańców w kinie Zorza.
Fot. Waldemar Kosowski

13-26
LUTEGO

Ferie zimowe

Świąteczna
pomoc
Sianowskie środowisko
offroadowe w ramach
charytatywnej akcji
Terenowa Integracja
dla Choinki zebrało aż

23 tys. 705 złotych!

J

ak będzie wyglądała sianowska
starówka? Gdzie będą poruszać się
pojazdy, a gdzie piesi i rowerzyści?
Które ulice będą jednokierunkowe, a które
będą całkowicie zamknięte? Te oraz inne
kwestie włodarze miasta i gminy poruszyli
z mieszkańcami przed planowanym przyjęciem koncepcji zagospodarowania sianowskiej starówki.
W związku z długo oczekiwaną budową
obwodnicy Sianowa i Koszalina, której oddanie planowane jest na 2018 rok, na zlecenie
Urzędu Gminy i Miasta Sianów firma Bartosz
Warzecha Studio przygotowała koncepcję
zagospodarowania starówki. Ze względu na
obszar, jakim objęto nową koncepcję, zorganizowane zostało spotkanie informacyjne
o charakterze otwartej dyskusji, podczas
której każdy mieszkaniec mógł przedstawić
własne zdanie, obawy i nadzieje związane
z projektem przebudowy centrum Sianowa.
Realizacja którejkolwiek z koncepcji zagospodarowania starówki, zmiany jej charakteru czy stylu architektonicznego, wiązać się

To jedna z licznych propozycji, jak wyglądać może Plac pod Lipami.

będzie z wieloma uwarunkowaniami prawnymi, formalnymi i finansowymi. Co jednak
najważniejsze, baza do rozmów i działań jest

teraz, bo czas realizacji jest jeszcze dość odległy i formuła planowanych zmian może się
jeszcze wielokrotnie zmienić.
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kulturalny sukces
w szóstej edycji prestiżowego rankingu Bibliotek, który organizują instytut książki i dziennik
„rzeczpospolita”, sianowska biblioteka zajęła 10. miejsce w Polsce.

P

c

zas grudniowy, czas atmosfery poprzedzającej Boże
Narodzenie udziela się chyba
każdemu z nas. W tym roku odczułem to w sposób szczególny.
Podczas wielu spotkań, rozmów
usłyszałem wiele ciepłych słów.
I nie chodzi mi wcale o ocenę pracy
sianowskiego samorządu, o jakieś
jej efekty, a o zwykłą ludzką życzliwość i ciepłe słowo. Przecież każdy
z nas ma swoje zwyczajne problemy, tak różne i indywidualne.
A jednak podczas tej odświętnej
atmosfery, przy brzmieniu kolęd,
umiemy wznieść się ponad pewne
sprawy. Cieszę się, że miałem dużo
okazji do przełamania się opłatkiem – pięknym symbolem narodzin Chrystusa. Miło jest też
widzieć uśmiech, taki zwykły,
na jaki stać chyba każdego. Mam
nadzieję, że udało mi się odwzajemnić i słowem i podobnym
uśmiechem.
Piękne były też otwarte serca
mieszkańców gminy – praktycznie
w każdy weekend grudnia organizowane były zbiórki i akcje charytatywne. Ja wiem, że w taki sposób
nie pomożemy wszystkim, że
potrzeb zawsze będzie więcej.
Jednak jeśli możemy ulżyć osobom
potrzebującym, jeśli dzięki wsparciu osób z otwartym sercem polepszymy choć odrobinę ich ciężki los,
to już jest sukces.
Dlatego za każde dobre słowo, za
każde życzenia, za każde wsparcie
i wysiłek włożony w organizację
spotkań wigilijnych, w organizację
akcji charytatywnych bardzo
dziękuję!
Niech rok 2017 będzie taki jak
ostatni grudzień a w nas pełen
zapału, dobroci i chęci pomocy
innym. Wszystkiego dobrego!

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

odczas uroczystej gali,
która odbyła się 28 listopada w Warszawie,
dyplom z rąk organizatorów
Rankingu – Dariusza Jaworskiego,
dyrektora Instytutu Książki i Pawła
Jabłońskiego, zastępcy redaktora
naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”, odebrali: zastępca burmistrza gminy i miasta Sianów Marcin
Posmyk wraz przedstawicielkami
Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej: Krystyną Jurgo, Janiną
Kulon, Bogusławą Łojewską, Bożeną Strzałkowską, Violettą Kasprowicz i Ireną Zagulak-Jankowską.
– Jesteśmy bardzo dumni, że
należymy do grona najlepszych
placówek w Polsce. Doceniono
naszą codzienną pracę i zaangażowanie w kulturalny rozwój
gminy – mówi dyrektor CKiBP
Aleksandra Kowalczyk. Nagroda
ta jest również, najlepszym świadectwem dbałości samorządu

O rankingu
Jego celem jest wskazanie i opisanie gmin, które przywiązują
szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych
i przekształcają biblioteki w ośrodki
służące tym celom.

Laureaci Rankingu Bibliotek. W sianowskiej bibliotece – za to została doceniona – przez okrągły rok tętni życie.

o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu do wiedzy, kultury
i innowacyjności dla wszystkich
mieszkańców.
– Nasza biblioteka i wszystkie
filie biblioteczne, nie tylko idą
z duchem czasu, ale są też ważnymi
miejscami na mapie każdego sołectwa, a systematycznie wrastająca

w skrócie
Oglądaj
i dyskutuj
Nowy rok Dyskusyjny klub Filmowy
rozpocznie... nowym filmem. Polska
premiera obrazu Paola Genovese
„Dobrze jest kłamać w miłym towarzystwie” odbędzie się 6 stycznia
2017 roku, a Zorzy pokażemy go
już tydzień po premierze. Kilka
zaprzyjaźnionych par spotyka się na kolacji. Każdego dręczą inne kłopoty, każdy
ma inny pomysł na ich rozwiązanie.
Sympatyczne towarzystwo, pyszne jedzenie i zbliżające się zaćmienie księżyca
mają pomóc zapomnieć o troskach
codzienności. W rzeczywistości jest to
jednak początek próby sił, testu na
szczerość. Ktoś proponuje grę: do zakończenia wieczoru wszystkie wiadomości,
maile i rozmowy staną się publiczne. Nie
będzie tajemnic. Czy taka igraszka
z prywatnością może skończyć się
dobrze? Seans rozpocznie się 13 stycznia
o godz. 18.30. Wstęp wolny.

repertuar kina Zorza
8 stycznia, godz. 16 – „Kraina lodu” – od
4 lat
14 stycznia, godz. 18 – Kino na obcasach
– „Zimowa opowieść” – od 15 lat
20 stycznia, godz. 18 – „Alicja po drugiej
stronie lustra” – od 7 lat
22 stycznia, godz. 16 – „Sekretne życie
zwierzaków domowych” – bez ograniczeń
29 stycznia, godz. 16 – „Gdzie jest
Dory?” – bez ograniczeń

„senior wiGOr”
– zmiana terminu
Plany dotyczące utworzenia
Dziennego
Domu
„senior

liczba czytelników jest tego najlepszym dowodem – podkreśla Aleksandra Kowalczyk. – Zarządzanie
biblioteką XXI wieku to śledzenie
najnowszych technologii, które trzeba wprowadzać w życie. Tylko
w taki sposób możemy konkurować
z komercyjnymi ośrodkami.
Ten sukces nie byłby możliwy

Fot. Archiwum

dzięki naszym wspaniałym czytelnikom, dlatego serdecznie dziękujemy. Możemy wszystkich zapewnić, że uzyskany wynik jest naszą
nagrodą i niebywałym wyróżnieniem, które jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na jak najwyższym poziomie.

Świąteczny nastrój w sianowie

– wiGOr” zostały przełożone na
2017 rok.
Pomimo starań i prób w znalezieniu
wykonawcy
robót
budowlanych
w dawnej Szkole Podstawowej nr 1
w Sianowie, nie udało się sfinalizować
przedsięwzięcia do końca grudnia tego
roku. Sytuacja niezależna od mocy
i decyzji urzędu, zdeterminowała
konieczność przełożenia planów prac
na kolejny rok kalendarzowy. Gmina
ponownie będzie aplikować o środki
w nowym konkursie. Włodarze są
mocno zdeterminowani, by placówka
Dziennego Domu Seniora jak najszybciej powstała i cieszyła naszych seniorów. Tworzenie warunków zmierzających do poprawy życia i zdrowia
osób powyżej 60. roku życia jest
jednym z priorytetowych kierunków
rozwoju społecznego gminy Sianów.

rehabilitacja
– konkurs
Burmistrz gminy i miasta sianów
ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji
leczniczej dla mieszkańców w 2017
roku. Podmiot medyczny wyłoniony
w drodze konkursu podejmie się udzielania świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniu zlokalizowanym w Sianowie
ul. Słowackiego 3a. Mieszkańcy, na
podstawie skierowania wystawionego
przez lekarza w ciągu roku, będą mogli
nieodpłatnie skorzystać z 6 cykli zabiegów rehabilitacyjnych.
Gabinet rehabilitacji ze środków gminy
został wyposażony w nowe aparaty do
elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ultradźwięków.
O wyborze podmiotu medycznego
poinformujemy w następnym numerze
miesięcznika.

sianowskie iluminacje świąteczne
oświetlają nasze ulice od 6 grudnia.
Dzięki nim, choć brakuje
śniegu, poczuć można
niepowtarzalny bożonarodzeniowy klimat. Od zeszłego roku, poza oświetleniem ulic, nasze
miasto ozdabia bożonarodzeniowe drzewko. W tym
roku oświetla je 3000 kolorowych lampek oraz 100
ledowych sopli. Za pomoc
i zaangażowanie w zdobieniu choinki dziękujemy
panu Kazimierzowi Rosołowskiemu z Zakładu
Usług Leśnych z Węgorzewa; za pomoc w znalezieniu najpiękniejszego
świerku w Nadleśnictwie
– Nadleśnictwu Karnieszewice, a funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Sianowie za pomoc
i zabezpieczanie miejsca
ustawienia choinki.

Fot. Waldemar Kosowski
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Kolędowanie z gitarą
Po raz 13. instrumentaliści wzięli udział w konkursie, którego celem
jest popularyzacja gry na gitarze oraz integracja gitarzystów
w atmosferze świąt Bożego Narodzenia.

Kulturalna przygoda
Wraz z końcem 2016 roku zakończył się projekt
„Kultura 60+” realizowany przez sianowską Fundację
Jesteśmy Razem.

P

omysłodawcą konkursu
jest Grzegorz Wypych,
a organizatorem dwunastu edycji był Klub Osiedlowy „Na
Skarpie” z Koszalina. Po rocznej
przerwie „Kolędowanie z gitarą”
zagościło w Sianowie, gdzie organizacji wydarzenia podjęło się
Centrum Kultury w Sianowie,
a współorganizatorem została
Szkoła Muzyczna Music Heaven
z Koszalina.
Na deskach kina Zorza wystąpili młodsi i starsi gitarzyści, którzy
uczą się gry na tym instrumencie
w szkołach, na studiach muzycznych, podczas prywatnych lekcji,
czy
zajęć
pozalekcyjnych.
W konkursie wzięło udział blisko
50 młodych wykonawców, którzy
występowali w kategoriach gitara
solo, wokaliści z własnym akompaniamentem gitarowym, zespoły
instrumentalne oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Muzycy zaprezentowali bogactwo i ogromne
możliwości gitary, prezentując
kolędy w rozmaitych instrumentalno-wokalnych konfiguracjach.
Uczestnicy walczyli o główną
nagrodę – wyjątkową statuetkę,
ręcznie wykonaną na tę okazję
przez Lidię Jeziorską oraz o czeki,
które można zrealizować w sklepie
muzycznym.
Profesjonalne jury w składzie:
Piotr Tyborski – przewodniczący,
Wioletta Zatryb i Agnieszka Lucya,
postanowiło przyznać następujące
miejsca: kategoria solo 7 lat: 1 miejsce – Wiktor Wacholc, 2 miejsce

Projekt poprzez opracowanie kompletnej oferty zagospodarowania wolnego czasu,
Fot. Archiwum
zwiększył dostęp osób starszych do dziedzictwa kulturowego.

Komisja w swojej ocenie brała pod uwagę: wrażliwość muzyczną, opanowanie instrumentu, frazowanie, ogólną prezencję artystyczną, wybór kolędy, a u wokaliFot. Waldemar Kosowski
stów dodatkowo intonację oraz dykcję.

1450
złotych
tyle wynosiła pula nagród
w konkursie

– Jakub Daukszewicz. Solo 8-10 lat:
1 miejsce – Maja Jodłowska, 2 miejsce – Marta Rychter, 3 miejsce ex
aequo – Dawid Trzebiński i Maja
Cudo. Solo 11-14 lat: 1 miejsce ex
aequo – Hubert Bielecki i Jakub
Bohuszewicz – Słuszniak, 2 miejsce
– Maja Rynkiewicz, 3 miejsce
– Aniela Dąbrowska. Wokaliści
z własnym akompaniamentem gitarowym: 1 miejsce – nie przyznano,

2 miejsce – Zofia Plust, 3 miejsce
– Aniela Dąbrowska. Zespoły
instrumentalne: 1 miejsce – Maja
Jodłowska i Maja Rynkiewicz,
2 miejsce ex aequo – Jakub Stańczyk
i Maciej Skiba, 2 miejsce ex aequo
– Marcin Ostrowski, Sebastian
Dzienniak i Mateusz Tomiak, 3
miejsce – Aniela Dąbrowska i Julia
Litwin. Zespoły wokalno-instrumentalne – 1 miejsce – Szkoła
Podstawowa nr 2 – Zespół II, 2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
– Zespół I, 3 miejsce – Zespół Duet
Sławno.
Fundatorem
nagród
było
Centrum Kultury w Sianowie oraz
sklep muzyczny Swing z Koszalina.

Dzięki środkom z Rządowego
Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020, 50 seniorów z terenu
gminy miało szansę rozwijać swoje
kulturalne pasje i zainteresowania.
W ramach projektu zorganizowano
szereg wyjazdów do teatru, filharmonii, muzeum oraz kina. Seniorzy
wzięli także udział
w wycieczce kulturalno-integracyjnej
do
Europejskiej
Stolicy Kultury 2016
r., czyli do Wrocławia, gdzie między

innymi udali się do Opery
i Muzeum Narodowego. Działania
te wpłynęły na rozwój osobisty
beneficjentów, którzy zostali pobudzeni do twórczych poszukiwań.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Na sportowo

Rowerem, biegiem
i z kijkami

W Sianowie seniorzy nie mają
czasu na nudę
Dobiegł końca projekt zakładający uruchomienie instytucji, zapewniającej
wsparcie i wpływającej na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych,
czyli „Sianowskie Centrum Seniora”.
Inicjatywa zakładała organizację
zajęć obejmujących profile tematyczne, prowadzone cyklicznie raz
w tygodniu. Były to: kurs języka
obcego, kurs obsługi komputera,
warsztaty plastyczne, kulinarne,
ziołolecznictwo oraz gry planszowe
i zajęcia basenowe. Ponadto,
w ramach zadania, sianowscy seniorzy mieli okazję uczestniczyć
w spotkaniach i wycieczkach integracyjnych. Zaplanowane przedsięwzięcia realizowane były we
współpracy z Urzędem Gminy
i Miasta w Sianowie.
Projekt „Sianowskie Centrum
Seniora” realizowany był przez
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora. Był on jednym z czterech, które otrzymały dofinansowanie w ramach rządowego programu
na rzecz aktywności osób starszych

Sianowscy seniorzy pokochali nordic walking. Trenować będą również po zakońFot. UMiG Sianów
czeniu projektu.

Sztuka, sport, kultura, rozrywka – projekt „Sianowskie Centrum Seniora” łączył
Fot. Waldemar Kosowski
wszystkie te sfery zainteresowań.

na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie
skierowane do 70 osób uzyskało dofinansowanie w kwocie 117 tys. 900 zł.
W grupie pozytywnie ocenionych

przez ekspertów wniosków znalazły
się wszystkie złożone przez sianowian. To olbrzymi sukces sianowskiego trzeciego sektora. Dzięki tego
typu projektom seniorzy gminy
Sianów mogli uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach, sprzyjających ich integracji, aktywizacji
i rekreacji. Z uwagi na duże zainteresowanie i zaangażowanie najstarszych mieszkańców regionu, mamy
nadzieję na realizowanie podobnych
projektów w przyszłości.

Dzięki dotacji z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którą klub sportowy
VICTORIA Sianów złożył projekt,
grupa sianowskich seniorów
uczestniczyła w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Projekt
zakładał poprawę sprawności
fizycznej oraz integrację wewnątrzpokoleniową 30 osób w wieku 60+
poprzez tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej oraz wdrożenie systemu dbałości o zdrowie. W ramach
zadania zorganizowano cykliczne

zajęcia sportowe, urozmaicone
o pogadanki na temat zdrowego
trybu życia i stosowania odpowiedniej diety dla osób w wieku
emerytalnym. Do końca 2016 roku
zorganizowano dziewięć rajdów
rowerowych, biegowych, nordic
walking, a także 28 zajęć basenowych. Uczestnicy wyposażeni
zostali w niezbędne atrybuty do
uprawiania sportu – buty, krokomierze, kijki nordic walking, bidony, koszulki, kamizelki odblaskowe itp. Wartość dofinansowania
projektu wyniosła 43 tys. 600 zł.
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Świątecznie w sercu miasta
Boże Narodzenie to cudowny czas. Wszyscy już czekają na choinki blask. Na jej świeży zapach i kolorów moc.
Na tę pierwszą gwiazdkę w wigilijną noc...

Zespoły ludowe wykonały najpiękniejsze polskie kolędy.

Fot. Waldemar Kosowski

Mnóstwa wzruszeń dostarczyły występy młodych artystów.

Fot. Waldemar Kosowski

Pyszne, pachnące ciasta i świąteczne przysmaki – w Sianowie próbowaliśmy ich
Fot. Waldemar Kosowski
jeszcze przed Bożym Narodzeniem!

W

sobotę, 17 grudnia, na
placu przed kinem
Zorza w Sianowie obył
się czwarty Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym dniu dało się poczuć
świąteczną atmosferę. Były stoiska
z ręcznie robionymi ozdobami
świątecznymi. Nie zabrakło akcentu
kulinarnego – właściciele z Gościńca pod Kłosem uraczyli sianowian
przepysznym barszczem oraz pierogami. Członkowie Sianowskiej
Akademii Seniora sprzedawali
kawę, herbatę, ciasto, krokiety oraz
swoje świąteczne rękodzieła.
Imprezę
uświetnił
bogaty
program artystyczny. Sianowska
grupa teatralna, uczęszczająca na
zajęcia do Centrum Kultury w Sianowie, złożona z kilkunastu młodych

aktorów, zaprezentowała przedstawienie jasełkowe, które zarówno
starsi, jak i młodsi widzowie oglądali z dużym zainteresowaniem. Swoje
talenty zaprezentowały również
dzieci uczęszczające na zajęcia
wokalne oraz naukę gry na keyboardzie. Atmosferę świąt potęgowały
kolędy śpiewane przez zespoły ludowe „Jaskółki”, „Złoty Dukat”,
„Bursztyny” oraz „Kwiat Paproci”.
Goście jarmarku mogli spróbować swoich sił w dziedzinach artystycznych. Oblegane były warsztaty
robienia ozdób choinkowych, malowania bombek oraz ozdabiania
pierniczków. Największą atrakcją
podczas jarmarku był Olaf z Krainy
Lodu, który wraz ze Śnieżynkami
przeprowadził gry i zabawy dla

Artystycznie

„Kropla Ciepła od Ciebie”
W sianowskim Gimnazjum
odbyła się XIV edycja spotkania
integracyjnego „Kropla Ciepła od
Ciebie”. Wzięli w nim udział
rodzice, uczniowie, władze miasta
oraz pracownicy szkoły. Spotkanie miało formę warsztatów

– każdy mógł znaleźć odpowiednią dla siebie propozycję wykonania m.in. świątecznych dekoracji.
Nie jest tajemnicą, że najlepiej
spędza się czas w gronie najbliższych, dlatego zabawy przy
pracy było mnóstwo!

Atmosfera spotkania była jak zawsze wyjątkowa, dzięki temu powstały jedyne
Fot. Waldemar Kosowski
w swoim rodzaju arcydzieła.

najmłodszych. W ramach jarmarku
odbył się konkurs na EkoOzdobę
choinkową, który podzielony był
na trzy kategorie wiekowe. Każdy
uczestnik konkursu otrzymał nagrodę w postaci słodkich upominków,

Od jedenastu lat młodzi sianowianie angażują się w akcję pomocy koleżankom
i kolegom „Dziewczynki z zapałkami”.
W grudniu na ulicach miasta
i gminy Sianów spotkać było
można wolontariuszki z sianowskich szkół oraz Zespołu Szkół
w Dąbrowie, które przebrane za
baśniowe dziewczynki z zapałkami zbierały do puszek datki. Mieszkańcy gminy co roku udowadniają,
że nie są obojętni na losu potrzebujących osób i chętnie wspierają
charytatywny cel zbiórki. Dziewczynki zbierały pieniądze na rzecz
potrzebujących dzieci – w Sianowie
dla czteromiesięcznego Szymona,
który urodził się z lewostronnym
rozszczepem wargi i podniebienia
miękkiego oraz wyrostka zębodołowego, a w Dąbrowie dla 19-letniego Kamila, cierpiącego na mózgowe porażenie dziecięce i niedowład
kończyn.
Charytatywna akcja stała się już
przedświąteczną tradycją. Wolontariuszki z wiklinowymi koszami,
umorusane sadzą, jak co roku dzielnie kwestowały, aby wspomóc
swoich potrzebujących kolegów.
Pierwsi wolontariusze wyruszyli

Podsumowanie
5 217,36 zł,
a w Dąbrowie

1 022,94 zł.
Fot. Waldemar Kosowski

ny był ciepłym świątecznym klimatem.
Wszystkim osobom występującym, wystawcom oraz osobom
biorącym udział w jarmarku
serdecznie dziękujemy!

Baśniowa akcja charytatywna

Dzięki ofiarności mieszkańców
zebraliśmy w Sianowie

Humory dopisywały wszystkim uczestnikom spotkania.

a pierwsze trzy miejsca w każdej
kategorii nagrody rzeczowe. Ostatnim elementem jarmarku była wizyta niezwykłego gościa – Świętego
Mikołaja, który obdarował dzieci
prezentami. Cały dzień przepełnio-

Niegdyś Sianów słynął z potężnej fabryki zapałek. Dziś gminę rozsławiają Dziewczynki z zapałkami. Raz w roku kilkanaście uczennic szkół z terenu gminy Sianów
na dwa dni wciela się w role bohaterek baśni Hansa Christiana Andersena, by
Fot. Waldemar Kosowski
pomóc potrzebującym.

w miasto podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Nad bezpieczeństwem wolontariuszek czuwali strażacy ochotnicy
z OSP w Sianowie, Młodzieżowa
Drużyna Pożarna OSP w Sianowie,
Straż Miejska w Sianowie oraz koordynatorki akcji Joanna Czerwińska,

Renata Grosiak, Barbara Galik oraz
Anna Walińska, natomiast w Dąbrowie Maria Ignatowicz wraz
z nauczycielami Zespołu Szkół
w Dąbrowie.
Za wspaniałą akcję, wparcie,
pomoc oraz okazane serca serdecznie wszystkim dziękujemy.
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Charytatywny
offroad
Z takich rzeczy słynie Sianów! Tutaj pomoc jedzie do potrzebujących
nawet po bezdrożach! Za nami Terenowa Integracja dla Choinki 2016.

Wigilia w MGOPS
Terenowa integracja dla choinki to rzeczywista integracją
kierowców rajdów terenowych. Świadczy o tym freFot. Waldemar Kosowski
kwencja.

Trudna jest dola pilota kierowcy rajdowego...
Fot. Waldemar Kosowski

Zorganizowanie wigilijnego
stołu dla uczestników ŚDS „Szansa” w Sianowie stało się już tradycją.
Specjalnymi gośćmi wigilii, która
odbyła się 21 grudnia byli: Maciej
Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów, Marcin Posmyk - zastępca
Burmistrza, ksiądz proboszcz
Zbigniew
Waszkiewicz
oraz
Andrzej Danielewicz i Tomasz
Przygudzki – radni Rady Miejskiej ,
którzy wraz z gospodarzem Haliną
Iwanisik – Kierownikiem Środowi-

skowego Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie złożyli bożonarodzeniowe życzenia. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli
do wigilijnej wieczerzy składającej
się z potraw przygotowanych przez
uczestników ŚDS „Szansa”. Wśród
śpiewu kolęd i pastorałek każdy
odczuł piękno i magię świątecznej
atmosfery. Wszyscy uczestnicy ŚDS
obdarowani zostali słodkim prezentem.
DOROTA GARNICKA

W obiektywie

W Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych zebrane pieniądze przekazane zostały po połowie dla podopiecznych Zachodniopomorskiego Hospicjum dla dzieci i dorosłych Oddział w Koszalinie oraz Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem.
Fot. Waldemar Kosowski

W

sobotę, 10 grudnia,
miłośnicy
czterech
kółek spotkali się na
placu podożynkowym w Koszalinie, aby wspólnie w ramach Ogólnopolskiej Akcji Terenowa Integracja Dla Choinki pokonać około
70-kilometrową trasę terenową

o zróżnicowanej trudności. Zakończenie rajdu odbyło się na
parkingu w miejscowości Przytok,
gdzie wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne statuetki. W tym
roku w ramach akcji zbierane były
pieniądze na rzecz podopiecznych
Sianowskiej Fundacji Jesteśmy

Razem oraz Dziecięce Hospicjum
w Koszalinie – łącznie udało się
zebrać 23 tys. 705 zł.
Organizatorzy imprezy: Stowarzyszenie 4x4 Sianów, Pomorska
Liga Terenowa oraz Warsztat 4x4
Sianów. Dziękujemy za okazane
serce i organizację akcji!

Wigilia osiedli I, II i III była wspólną wieczerzą w polskiej tradycji postnej. Przybyła
na nią liczna grupa mieszkańców Sianowa, a rozpoczęto ją łamanie się opłatkiem
i składaniem życzeń.

Święto wszystkich niepełnosprawnych
5 grudnia w kinie Zorza odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Uroczystość
przygotowana
została przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie, Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
i Środowiskowy Dom Samopomocy
„Szansa” w Sianowie. Dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej
gminy z okazji ich święta zorganizowano bogaty program artystyczny oraz poczęstunek.
Wszystkim obecnym życzenia
złożyli: Maciej Berlicki, burmistrz
gminy i miasta Sianów, Janusz
Machała, przewodniczący Rady
Miejskiej, Mirosława Zielony,
dyrektor PCPR w Koszalinie oraz
Halina Iwanisik, kierownik MGOPS
w Sianowie.
Uczestnicy ŚDS zaprezentowali
występ taneczny pn. „Sianowskie

Jarosław Kosmowski zaprezentował swe wiersze: „Sianowska Gala Disco Polo” oraz „Niepełnosprawni”. Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski

Disco Polo”, a Jarosław Kosmowski
podzielił się swoją twórczością
i odczytał swoje wiersze.
Kolejną atrakcją był koncert
muzyczny pt. „Muzyka kontynentów” w wykonaniu Koszalińskiego
Show Bandu, który zaprezentował
magię w muzyce. Wirtuoz ksylofonu wykazał się niesamowitymi,
wręcz cyrkowymi umiejętnościami.
Koncert spodobał się publiczności
i był okazją do poznania najpopularniejszych utworów z różnych
kontynentów, budowy ciekawych
instrumentów. Został zakończony
niespodzianką – mikołajkowa
piosenką pt. „Jingle Bells”.
Spotkanie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze
środków Gminnego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
MONIKA GRZYWACZ,
REGINA BANASIAK
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Ten magiczny czas
Najmłodsi mieszkańcy gminy są wyjątkowo grzeczni. Skąd ten wniosek? Otóż w tym roku święty Mikołaj odwiedził ich
więcej niż raz...
W Skwierzynce...
10 grudnia święty Mikołaj
odwiedził dzieci w świetlicy sołectwa Skwierzynka. Dzieci bawiły się
świetnie, biorąc udział w przygotowanych konkursach z nagrodami
i przy słodkim poczęstunku. Mikołaj każdemu dziecku wręczył paczkę.
Po zakończonym spotkaniu,
a dokładnie po dwóch spotkaniach,
bo grzecznych dzieci było tak wiele,
że podzielone zostały na dwie
grupy, święty zaprosił na spotkanie
integracyjne emerytów i rencistów.
Sołtys Halina Gnacińska przygotowała niespodziankę, zapraszając
gościnnie zespół ludowy ,,Jantarowy Kwiat” z Koszalina (dawne
sołectwo Jamno). Wszyscy uczestnicy wraz z zespołem śpiewali
kolędy, brali udział w konkursach.
Każdy z obecnych dostał upominki.
Spotkanie było przygotowane
przez sołtys Halinę Gnacińską
i Radę Sołecką m.in. Janinę Kocimską, Danutę Burdzy, Zenobiusza
Saka. Pomagały również pracownice społeczno-użyteczne – Maria
Urbanowicz i Grażyna Śliwa oraz
Wiktor Wierzbicki, pracujący z dziećmi w świetlicy.

Święty Mikołaj w Skwierzynce.

Fot. Archiwum

Święty Mikołaj w Karnieszewicach.

Fot. Archiwum

Wigilia i mikołajki w Mokrem.

Fot. Archiwum

W Karnieszewicach...
Mikołajki to czas wspólnej, wesołej zabawy i prezentów, oczekiwany
szczególnie przez dzieci. 10 grudnia
zorganizowane zostały w filii bibliotecznej w Karnieszewicach. Na dzieci czkało wiele zabaw. Mikołaj
prowadził wszystkie zabawy, zaczynając od tańców przy muzyce.
Podczas spotkania dzieci ozdabiały
choinki, wykonywały łańcuchy,
malowały Mikołaje. Dodatkową
atrakcją był konkurs o nazwie
„Worek Świętego Mikołaja”. Słodką
oprawę imprezy oraz świąteczny
upominek dla każdego uczestnika
zabawy zapewniła Rada Sołecka.

W Węgorzewie...
Na spotkanie z Mikołajem dzieci
zawsze czekają z niecierpliwością.
W Filii Bibliotecznej w Węgorzewie
na wspaniałego gościa najmłodsi
czekali przy muzyce i słodkim
poczęstunku. Gdy pojawił się
święty Mikołaj, cała sala powitała
go głośnymi oklaskami oraz wspól-

Święty Mikołaj w Węgorzewie.

nym tańcem. Gość obdarował dzieci wspaniałymi prezentami, ufundowanymi przez sołtysa Węgorzewa. Miłym akcentem spotkania było
wspólne zdjęcie z Mikołajem.
Dziękujemy Ryszardowi Andrzejczykowi za oprawę muzyczną.

W Mokrem...
16 grudnia mieszkańcy Mokrego po raz kolejny zasiedli do wspólnego, wigilijnego stołu. Biesiadowanie rozpoczął sołtys Daniel
Kalicki, składając wszystkim ciepłe
i serdeczne życzenia, przełamując
się przy tym opłatkiem. Przy suto

uWAGA

Bezdomni.
Gdzie
po pomoc?
Okres zimowy to szczególnie trudny
czas dla osób pozostających bez
dachu nad głową. Apelujemy
o szczególną uwagę i nieprzechodzenie obojętnie obok osoby
bezdomnej. Tylko wspólne działania,
powiadomienie odpowiednich służb
i instytucji umożliwią skuteczną pomoc
i wszechstronne wsparcie. Czasem
wystarczy tylko chwila, telefon pod wskazany numer, aby uratować komuś życie.
Jeśli widzisz osobę bezdomną, powiedz
jej gdzie może otrzymać pomoc lub zrób
to ty:
❚ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 3185 512
❚ Straż Miejska w Sianowie,
tel. 94 3171 587, 94 3171 586
❚ Policja,
tel. 94 3429 676
❚ Schronisko dla osób bezdomnych
w Koszalinie, ul. Mieszka 16,
tel. (94) 341-92-69
lub (94) 318-56-21
Możliwość skorzystania z ciepłego
posiłku, możliwość wykonania czynności
sanitarnych i higienicznych, możliwość
skorzystania z pomocy terapeutycznej
i psychologicznej.
❚ Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia
w Koszalinie, ul. Monte Cassino 7: miejsca noclegowe, poradnictwo psychologiczne i prawne, punkt wydawania odzieży.

Fot. Archiwum

zastawionym stole mieszkańcy
mogli na chwilę zapomnieć
o problemach dnia codziennego.
Ten magiczny wieczór to jedna
z nielicznych okazji gdzie troski idą
w niepamięć, a duch Świąt Bożego
Narodzenia nastraja nas pozytywnie i daje siłę na kolejny rok.
Do najmłodszych przyszła... pani
Mikołajowa, renifer, a na koniec
długo wyczekiwany święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Radości nie było końca.
Serdeczne podziękowania dla
osób, które pomogły zorganizować
ten magiczny wieczór.

Małe granty gminy Sianów
Za dotację z sianowskiego magistratu budują miejsce spotkań.
26 listopada od wczesnego
poranka na boisku w miejscowości
Mokre było bardzo tłoczno i gwarno. To za sprawą realizacji projektu
budowy wiaty turystyczno-rekreacyjnej. Projekt dotyczący aktywizacji społecznej mieszkańców
Mokrego został przygotowany i jest
realizowany przez Stowarzyszenie
Dobra Wieś Mokre w ramach
konkursu „Małe granty”, ogłoszonego przez burmistrza gminy
i miasta Sianów.
Serdeczne podziękowania kierowane są do osób, które zaangażowały się i pomogły w zrealizowaniu
tego pomysłu.

Już wkrótce do dyspozycji mieszkańców przy boisku będzie wiata rekreacyjna.
Fot. Sołectwo Mokre
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Misie opanowały biblioteki Wielkie Granie
W styczniu

Każdy ma bądź miał ulubionego pluszowego misia. Mały, duży, bury,
kolorowy, z kokardą czy w kubraczku – miś kojarzony jest z beztroskim
czasem dzieciństwa.

25

listopada obchodziliśmy Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Dzieci z Filii Bibliotecznej w Węgorzewie przypomniały
sobie misia z książki Alana Milne ,,Kubuś Puchatek”.
Słodyczami obdarowało je Radio Koszalin – serdeczne
podziękowania!
W Filii Bibliotecznej w Siecieminie spotkanie pod
hasłem „Zostań misiem na jeden dzień” rozpoczęło się
przygotowaniem masek – misiów. Następnie dzieci
bawiły się w zabawę „Stary niedźwiedź” i jadły miód
z talerzyków bez pomocy rąk.
Do Filii Bibliotecznej w Sierakowie dzieci na wspólne świętowanie urodzin pluszowych zabawek oraz
wszystkich misiów mieszkających w książkach przyszły
razem ze swoimi misiami. Jak przystało na prawdziwych ,,misiów-łasuchów’’ wyjadały miodek z talerza.
W Punkcie Bibliotecznym w Skibnie dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Mały miś”, po czym rozmawiały na temat przyjaźni. Później maluchy odgadywały zagadki o znanych misiach, kolorowały obrazki
i próbowały tego, co misie lubią najbardziej, czyli słodyczy.
W Filii Bibliotecznej w Osiekach Uczestnicy spotkania, wprawdzie nie przy pysznym miodku, lecz przy
pysznej herbatce przeczytali fragmenty książki o Misiu
Puchatku.
Filia Biblioteczna w Karnieszewicach przemieniła się
w Misiową Krainę. Dla najmłodszych czytelników
została przygotowana miniwystawa, na której rozpoznawali oni misie z bajek książkowych i filmowych,

Na zajęcia w bibliotekach dzieci przyniosły ze sobą swe
Fot. Filie biblioteczne
ulubione pluszaki.

wysłuchali opowiadania o tym, jak trzej przyjaciele
Nuki, Pako i Lola gimnastykują się i uprawiają inne
sporty, przypominając o bezpieczeństwie podczas
zabaw ruchowych. Dzieci opowiadały także historie
o swoim pluszowym ulubieńcu.

Zajęcia z zimą i świętami w tle
W grudniu sianowska biblioteka dla swoich młodych czytelników przygotowała
cykl lekcji bibliotecznych połączonych z warsztatami plastycznymi i tanecznymi.

Podczas części artystycznej zajęć dzieci wymalowały Krainę Mikołajów.
Fot. Monika Olszak, Krystyna Jurgo

W zajęciach proczytelniczych
wzięły udział grupy ze żłobka
i przedszkola w Sianowie. W trakcie
warsztatów maluchy wysłuchały
utworów polskich autorów o zimie,
poznały świąteczne zwyczaje.
Bezbłędnie odpowiadały na zimowe zagadki. W drugiej części
spotkania bawiły się w rytm „bibliotecznego kuligu” wśród książek
i zabaw ruchowych. Kolejnym
etapem lekcji było wspólne kolorowanie Mikołajów, z których utworzona została biblioteczna Kraina
Mikołajów. Można ją podziwiać
w foyer biblioteki. Na zakończenie
wizyty maluchy oddały się czarowi
baśni Hansa Christiana Andersena
„Królowa śniegu”.

Lokalne Kluby Kodowania w akcji

w Sianowie
Już po raz trzeci w Sianowie
działać będzie sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2016
roku zebraliśmy rekordową kwotę
30 tysięcy 472 złotych i 1 grosza. Jak
będzie w 2017 roku? Wszystko zależy od Was… Nie mijajcie obojętnie
wolontariuszy, bądźcie hojni – zbieramy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
Dzień przed Finałem zapraszamy na Wielkoorkiestrowy Turniej
Badmintona do hali sportowej w SP
nr 2. W dniu Finału – 15 stycznia
2017 r. – ruszamy o godz. 9 Rajdem
4x4. Również o godz. 9 rozpocznie
się 14. Wielkoorkiestrowy Turniej
Piłkarski Juniorów i 13. Wielkoorkiestrowy Turniej Piłkarski Seniorów w SP nr 2 w Sianowie. Od godz.
8 do 16 na ulicach Sianowa będzie
można spotkać wolontariuszy
kwestujących do puszek, a o godz.
15 wszystkich serdecznie zapraszamy do kina Zorza na imprezę finałową. Będzie się działo! O godz. 20
zakończymy jubileuszowy 25. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy światełkiem do nieba.
Chcesz nam pomoc? Zorganizuj
w swojej szkole, świetlicy, imprezę
towarzyszącą, np. dyskotekę,

warsztaty świąteczne. Wybierz
sztab składający się z trzech osób.
Zadzwoń, napisz emaila, przyjedź
osobiście do sztabu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Sianów, Plac pod Lipami
9, 76-004 Sianów, tel. 94 318 53 81,
biblioteka@sianow.pl i podaj nazwę
imprezy, datę, dane personalne
organizatorów, wraz z PESEL-em,
adresem i telefonami do kontaktu.
Zebrane środki finansowe należy
dostarczyć do sztabu, gdzie będzie
sporządzony protokół.
Zwracamy się też z serdeczną
prośbą o przekazywanie fantów do
licytacji na adres sztabu i już dziś
dziękujemy za wszelką okazaną
pomoc.
MONIKA OLSZAK

W obiektywie
Wizyta w Magicznym Lesie Północnym

4 grudnia w wypełnionym po brzegi kinie Zorza najmłodsi mieszkańcy Sianowa
zobaczyli spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. „Strażniczka magicznego
lasu”. Dzieci oglądały sztukę z wielką ciekawością, co chwilę nagradzając aktorów
gromkimi brawami. Bardzo żywiołowo reagowały na to, co działo się na scenie.
Z czystym sumieniem można stwierdzić, że sztuka skradła serca widzów, zarówno
Fot. Waldemar Kosowski
tych młodszych, jak i starszych.

Grudzień to kolejna okazja do promocji kodowania w naszych bibliotekach.
W dniach 5-11 grudnia odbyła się
Godzina Kodowania – globalna
akcja, której celem było zachęcanie
do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W akcję zaangażowały
się już dziesiątki milionów osób ze
180 krajów, a do udziału w niej
zachęcał m.in. prezydent Barack
Obama, Bill Gates czy Mark Zuckerberg.
Sianowski Klub Kodowania,
działający przy bibliotece oraz
Lokalne Kluby Kodowania przy
naszych Filiach Bibliotecznych
włączyły się w Godzinę Kodowania. 10 grudnia o godzinie 11 klubowicze zasiedli do komputerów.
Tym razem programowali z „Minecraftam”, przygotowanym na tę
okazję przez Microsoft, partnera
projektu „Link do przyszłości.
Zaprogramuj swoją karierę”.

W SKRócIe
Dyskusyjny
Klub Książki

Kodowanie to pasja coraz większej liczby młodych mieszkańców miasta i gminy
Fot. CK Sianów
Sianów.

1 grudnia w sianowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie czytelników
Dyskusyjnego
Klubu
Książki.
W miłej atmosferze rozmawiali
o książce J.K. Rowling „Trudny
wybór”. Autorka wszystkim kojarzy się
z serią książek o Harrym Potterze. „Trudny wybór” jest jej pierwszą książką skierowaną do dorosłego czytelnika. Wkraczając na zupełnie inny obszar literackiego rynku, Rowling podjęła ryzyko,
które mogło zachwiać jej stabilnym wizerunkiem. Ale nic takiego się nie stało.
Dziś już możemy to powiedzieć: „Trafny
wybór” to jej kolejny sukces. Książka jest
dostępna w bibliotece – zapraszamy!

Szkolenie dla NGO’s
W sali sesyjnej Urzędu Gminy
i Miasta Sianów odbyło się spotkanie
poświęcone pisaniu wniosków
i praktycznemu zastosowaniu
nowych wzorów ofert. Inicjatywa ta
spotkała się z dużym entuzjazmem
przedstawicieli NGO (organizacji
pozarządowych). Członkowie klubów
sportowych i organizacji pozarządowych
wspólnie, twórczo i kreatywnie, debatowali nad problemami. Przewrotnie można
by rzec, iż nabrały one innego wymiaru,
stały się barwne i inspirujące.
Pracownicy Referatu Rozwoju dziękują
uczestnikom za obecność i zaangażowanie oraz życzą powodzenia w tworzeniu
własnych ofert i skutecznej realizacji
celów statutowych.
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Grali dla potrzebujących
Działająca od 2014 roku Sianowska Fundacja „Jesteśmy Razem” oraz Klub Sportowy Victoria Sianów byli organizatorami
kolejnego już charytatywnego turnieju piłkarskiego.

W

rozegranym 3 grudnia
w gościnnej Hali Sportowo-Widowiskowej
sianowskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 III Halowym Mikołajkowym
Turnieju Piłki Nożnej, zagrało
siedem zespołów: Arka Sianów
(kierownik zespołu – Krzysztof
Miętek), Dega Karnieszewice (Daniel
Kozłowski), Haus Renowieren
Koszalin (Krzysztof Borzyszkowski),
Jeronimo Martins Polska Koszalin
(Krzysztof Rzeszutek), Jesion Trans
Oldboje Tychowo (Mariusz Augustyniak), Nadleśnictwo Karnieszewice (Arkadiusz Klemba) i Oldboy
Sianów (Krzysztof Gort).
Grano
systemem
„każdy
z każdym”, raz 10 minut. Spotkania sędziowali: Kazimierz Kowalski
i Wiesław Mikulski. Opiekę medyczną sprawował Sebastian Kulesza.

Zwycięzcami III Halowego Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej
została – z jednym remisem i pięcioma zwycięstwami – drużyna Jeronimo Martins Polska SA Koszalin.
Turniej przeprowadzony został
w ramach programu realizowanego przez Klub Sportowy Victoria
Sianów pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, na który środki pozyskano z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

3500
złotych
tyle udało się zebrać
podczas turnieju. pieniądze
zostaną przekazane na cele
statutowe sianowskiej
Fundacji „jesteśmy razem”.

Sekretariat turnieju tworzyli: Maciej
Gorgoń, Mirosław Kielar i Ryszard
Wątroba.
Turniej otworzył prezes Sianowskiej Fundacji „Jesteśmy Razem”
Maciej Lewandowski. Dziękując
przybyłym podkreślił, że jest to kolejny turniej piłkarski i kolejna impreza,
której najważniejszym celem jest
zbiórka pieniędzy dla potrzebujących
mieszkańców gminy i miasta Sianów.

Wszystkich zawodników połączył jeden cel – zbiórka pieniędzy dla potrzebuFot. Waldemar Kosowski
jących mieszkańców sianowskiej gminy.

Tenis stołowy

Ich celem jest awans do I ligi
Tenisiści stołowi powstałego 17
października 2008 r. Klubu Sportowego KS Darz Bór Karnieszewice
w sezonie 2008/2009, grali w IV
lidze. Kolejny przyniósł im awans
do III, którą karnieszewiczanie, obronili w sezonie 2010/2011. Następny
sezon zakończyli na ósmym miejscu.
Zakończone 16 marca 2013 r.
rozgrywki, przyniosły im historyczny awans do II ligi! Czy bieżący
sezon zakończą kolejnym histo-

rycznym sukcesem? Po pozyskaniu
Marcina Czerniawskiego z ATS
Stargard i Marcina Marchlewskiego z Energii Toruń, którzy dołączyli do grających wcześniej: Sebastiana
Rosołowskiego, Witolda Skubiszewskiego, Andrzeja Świerczka
i Tomasza Tabora – prezes
Zbigniew Kuszlewicz na łamach
„Głosu Koszalińskiego” – powiedział, że „z tej klasy zawodnikami
naszym celem jest awans do I ligi”!

I runda spotkań pokazała, że
słowa prezesa, nie były słowami bez
pokrycia. Komplet zwycięstw
w siedmiu meczach mówi sam za
siebie.
Pierwsze dwa mecze II rundy
spotkań pokazały, że karnieszewiczanie nie zamierzają zwalniać
tempa. 10 grudnia pokonali
– u siebie – trzeci i szósty zespół
w tabeli. Odpowiednio: UKS Nałęcz
Majster Ostroróg i ATS Stargard.

Oba po 10:0! W I rundzie było odpowiednio: 8:2 i 10:0!
W pierwszym sobotnim meczu
podstawowa czwórka graczy
zdobyła po 2.5 pkt. W drugim
– zagrał także i zapunktował Sebastian Rosołowski, który w ósmym
pojedynku zastąpił Witolda Skubiszewskiego.
Prezes Zbigniew Kuszlewicz po
meczach stwierdził: „KS Darz Bór
Karnieszewice przynosi coraz
więcej radości sympatykom i fanom
klubu. W minioną sobotę potwierdził swoje możliwości, wygrywając
z trzecią drużyną 10:0. Nasz klub
jest już rozpoznawalny w Polsce.

Należy sobie tylko życzyć, by na tej
„dobrej fali”, przyniósł chlubę
gminie Sianów, powiatowi koszalińskiemu i województwu zachodniopomorskiemu!”.
W 10. kolejce – 7 stycznia 2017 r.
o godz. 10.30 – KS Darz Bór Karnieszewice, będzie gościem beniaminka rozgrywek – KTS Koszalinianin.
W 11. kolejce – 7 stycznia 2017 r.
o godz. 15.30 – KS Darz Bór Karnieszewice, będzie gościł u innego
beniaminka – ULKS Borne Sulinowo.
Życzymy powtórzenia rezultatów z pierwszych spotkań!
RYSZARD WĄTROBA

Młode piłkarki spisały się na medal
I Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchary Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i Dyrektora SP 2 Sianów.
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie rozegrany
został turniej piłki nożnej dziewcząt
w trzech kategoriach wiekowych:
U-12 , U-9 i U-7. W turnieju wystartowały dziewczęta ,które biorą
udział w projekcie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa
Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej „Znajdź w sobie pasję” oraz
Programie Klub Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oprócz dziewcząt
z terenu gminy Sianów wystartowały gościnnie zaproszone zespoły
z AP Kotwica Kołobrzeg i UKS
Niemica. W sumie w imprezie
udział wzięło 12 zespołów.
W kategorii dziewcząt 10-12
letnich najlepsze okazały się
podopieczne Sebastiana Bobera
z UKS Victoria SP 2 Sianów. Drugie
miejsce przypadło zespołowi UKS

zaprezentowały dziewczyny z UKS
Niemica, dowodzone przez Romualda Bobisa. Drugie miejsce zajęły
piłkarki Victorii SP 2 I, trzecie AP
Kotwica.
Oprócz pucharów za miejsca

w turnieju organizatorzy wyróżnili
dodatkowymi nagrodami wyróżniające się dziewczyny w kat. U-12
i U-10 . Nagrody otrzymały: Klaudia
Dziubak, Anna Pawczyńska, Patrycja Janta Lipińska, Wiktoria Kolek,
Aleksandra Małolepszy, Katarzyna
Kujko, Zuzanna Kania i Nadia Szczerek. Wszystkie zespoły otrzymały
puchary i słodycze, a zawodniczki
medale i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, Polski
Związek Piłki Nożnej, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Urząd
Gminy i Miasta Sianów. Oprócz
nagród wszystkie dziewczynki
miały zapewniony ciepły posiłek,
napoje oraz owoce i ciasta, przygotowane przez rodziców zawodniczek UKS Victoria SP 2 Sianów.

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).

W turnieju tym drużyny walczyły o miejsca i puchary, ale tak naprawdę to nie to było najważniejsze. Ważna była dobra zabawa
Fot. Archiwum
i spotkanie przyjaciół.

Niemica prowadzonego przez
Romualda Bobisa, a trzecie drugiemu zespołowi Victorii SP 2. W kategorii dziewcząt ośmio- i dziewięcioletnich triumfowała pierwsza
drużyna Victorii SP 2 Sianów,

a drugie ich zespół rezerw. Obie
drużyny trenuje Klaudia Saganowska. Trzecie miejsce wywalczył
zespół z UKS Niemica.
W najmłodszej kategorii dziewczynek 5-7 letnich najlepiej się

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.

