Obwodnica: szanse
i zagrożenia
Trwają prace przy budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa w ramach drogi ekspresowej
S6. O jej wpływie na lokalny biznes dyskutowano w sianowskim Centrum Kultury.
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Kropla Ciepła od Ciebie
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listopada odbyło się kolejne
z cyklu spotkań pod hasłem
„Kulturalnie o biznesie”, organizowanych przez Koszalińską Izbę Przemysłowo Handlową. Tym razem gospodarzem
spotkania było Centrum Kultury w Sianowie.
Z racji tego, w jakim miejscu udało się
zgromadzić przedsiębiorców, nie mogło się
obyć bez prezentacji jednej z kilku sekcji
warsztatowych, a dokładnie wokalnej.
Podopieczne Pani Małgorzaty Orłowskiej
miały okazję zaprezentować się publiczności,
co uczyniły z niesamowitą wprawą i gracją,
zbierając burzę braw.
Tradycyjnie również wręczono certyfikaty nowym członkom Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej – tym razem był to
Mariusz Gościński z firmy SEKA S.A Oddział
w Koszalinie.
Tematem spotkania była obwodnica
Koszalina i Sianowa oraz szanse i zagrożenia,
które są efektem jej budowy. Dyskusja dotyczyła się wpływu obwodnicy na lokalną
przedsiębiorczość. Goście spotkania mieli
okazję posłuchać zaproszonych gości,
między innymi burmistrza Karlina Waldemara Miśkę oraz zastępcę burmistrz Bobolic
Grażynę Wiater. Oczywistym jest, że lepiej
skomunikowany region to szansa na szybszy
jego rozwój. Należy mieć jednak na uwadze,
że przeniesienie ciągów komunikacyjnych
stwarza realne zagrożenie dla biznesów które
się przy nich znajdują. Jakie nowe szanse da
nam tak długo wyczekiwana obwodnica? Co

Spotkanie w Centrum Kultury było okazją do zapoznania członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej oraz zaproszonych gości z ofertą gminy Sianów.
Fot. Waldemar Kosowski

powinniśmy zrobić, aby jej powstanie wykorzystać optymalnie dla regionu? Jaki mamy
pomysł aby miejsca dawnych ciągów komunikacyjnych nadal tętniły życiem? Nad tymi
zagadnieniami zastanawiali się uczestnicy
debaty.
Spotkanie było również znakomitą okazją

do zapoznania członków Koszalińskiej Izby
Przemysłowo Handlowej oraz zaproszonych
gości z ofertą gminy Sianów. O tym, co
gmina ma do zaoferowania przedsiębiorcom
i nie tylko opowiedział burmistrz Maciej
Berlicki.

III Charytatywny Halowy
Turniej Piłki Nożnej
Szkoła Podstawowa nr 2
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Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych
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Ogólnopolska Akcja
Terenowa Integracja
dla Choinki 4x4
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11. Akcja Charytatywna
Dziewczynki z Zapałkami
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Jarmark
Bożonarodzeniowy

Święto
wszystkich
seniorów
19 listopada w sali
widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie świętowany
był Gminny Dzień
Seniora. Do wspólnej
zabawy zaproszeni
zostali wszyscy
mieszkańcy gminy
Sianów, którzy
ukończyli 60 lat.
To było piękne święto
radości!
Relacja na str. 4

Fot. Waldemar Kosowski
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Dotacja na diagnozę
problemów
Gmina Sianów otrzymała dotację w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego i Ministra rozwoju na działania w zakresie opracowania Lokalnego
programu rewitalizacji.

n

ie tak dawno, bo niecałe
trzy lata temu, oddawaliśmy do użytku nowe
Centrum Kultury. Stworzyliśmy
też wtedy zupełnie nową instytucję,
która wchłonęła dawną Bibliotekę
Publiczną. Wszyscy cieszyli się,
bo budynek nie dość, że ciekawy
architektonicznie, to jeszcze ogrom
pomysłów na działalność.
I tak poszło dalej, zajęcia dla
młodzieży, aktywność centrali i filii
bibliotecznych, świetlic środowiskowych, seanse kinowe. Do tego
dużo ciekawych wydarzeń kulturalnych, tych dużych i tych małych.
Można by rzec, że gdzieś zniknęła
jedna z podstawowych działalności, czyli czytelnictwo.
Nic bardziej mylnego, bo po raz
kolejny w konkursie dziennika
„Rzeczpospolita” i Instytutu
Książki nasze Centrum Kultury
zajęło bardzo wysokie miejsce
w Polsce – dziesiąte. Cieszę się
z tego i gratuluję wszystkim
pracownikom i osobom mającym
wpływ na działalność i wizerunek
naszego Centrum Kultury i Bibliotekę GiM Sianów. Warto tu dodać,
że w czołówce rankingu byliśmy
jedyną instytucją, która działa
szerzej niż tylko w sferze bibiotekarstwa. Doceniono prace i pomysły, aktywność, ale i wsparcie
finansowe samorządu. Skoro
doceniono nas gdzieś w Warszawie, to warto, żeby każdy, kto jeszcze nie korzysta z usług sianowskiej instytucji kultury zaczął to
robić. Oferta ciekawa i naprawdę
na wysokim poziomie.
Polecam.

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

T

o program szczególnie
ważny i priorytetowy dla
całej wspólnoty samorządowej. Jego działania ukierunkowane będą na sferę społeczną,
gospodarczą i przestrzenno-funkcjonalną.
Celem będzie kompleksowe
zdiagnozowanie zdegradowanych obszarów gminnych i wyprowadzenie ich ze stanu kryzysowego.
Od grudnia bieżącego roku do
końca września 2017 roku samorząd gminy Sianów podejmie
szereg działań, zmierzających
do włączenia lokalnej społeczności w tworzenie dokumentu, określenia diagnozy i podejmowania
strategicznych działań interwencyjnych. Odbędzie się szereg
spotkań z mieszkańcami, grupami branżowymi i ekspertami
w zakresie rewitalizacji. Projekt

zapoczątkuje szeroką debatę
społeczną w tematyce obszarów
rewitalizacji i stworzy szansę
uczestnictwa mieszkańców we
wszystkich jego etapach.
W województwie zachodniopomorskim do konkursu przystąpiły 62 samorządy, z czego 46
uzyskało dofinansowanie. Wartość projektu gminy Sianów to 103
tys. 250 zł, z czego wysokość dofinansowania to 95 proc. (92 tys. 925
zł).

Włodarze gminy wezmą udział w spotkaniach z mieszkańcami, grupami branżowymi i ekspertami w zakresie rewitalizacji.
Fot. Waldemar Kosowski

Projekt dofinansowano ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Jedno kliknięcie i masz plan
na tym portalu możesz wyszukać przeznaczenie terenu działki w gminie Sianów.
Wdrażając dyrektywę INSPIRE,
gmina Sianów opracowała i aktualnie udostępnia w formie elektronicznej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, służącymi ustaleniu przeznaczenia terenu, rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego oraz
określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, kształtującymi wraz z innymi
przepisami sposób wykonywania
prawa własności nieruchomości.

Dzięki nowej aplikacji każdy może
wyszukać przeznaczenie terenu
działki, objętej planem. Aplikacja
dostępna jest na portalu przestrzennym http://sianow.e-mapa.
net/. Po wejściu na portal należy
rozwinąć drzewko warstw i zaznaczyć zakładkę „zagospodarowanie
przestrzenne”. Tak prezentowane
plany zagospodarowania przestrzennego umożliwią zainteresowanym zapoznanie się z określonym przeznaczeniem danego
terenu w ramach bieżących potrzeb
w tym zakresie.

Plany można znaleźć na stronie http://sianow.e-mapa.net/.

Fot. Archiwum

Sianów spod znaku ślimaka
Sianów jest pierwszym miastem w województwie zachodniopomorskim, które chce dołączyć do ruchu Cittaslow.
Cittaslow to Międzynarodowe
Stowarzyszenie Miast Dobrego
Życia, któremu patronuje ślimak.
Powstało w 1999 roku we włoskim
Orvieto i jest organizacją non profit,
a jej celem jest promowanie i rozpowszechnianie kultury dobrego życia
w miejscowościach liczących do
50 tysięcy mieszkańców.
Miasta spod znaku ślimaka
przyjmują wspólne cele dla polep-

przyjdź na warsztaty
2 grudnia o godz. 17 w Gimnazjum
Gminnym rozpocznie się XIV edycja
imprezy pod nazwą Kropla Ciepła od
Ciebie. To cykliczne spotkanie integracyjne, w którym biorą udział rodzice,
uczniowie, władze miasta oraz pracownicy Gimnazjum. Podczas warsztatów
będą wypiekać pierniki i wykonywać
prace ręczne o tematyce związanej ze

szania jakości życia
i przybliżania kultury
dobrego życia. Stawiają
na działania prospołeczne i prośrodowiskowe,
dbają o zachowanie
unikatowego charakteru
poprzez gościnność, pielęgnowanie
regionalnej kuchni, rzemiosła, odnowę zabytków, czy pielęgnowanie
lokalnej wytwórczości. Idea Citta-

slow udowadnia, iż
życie
w
małych
miasteczkach jest nie
tylko przyjemne, ale też
nowoczesne i wygodne,
wykorzystuje nowoczesne technologie i nowatorskie sposoby organizacji miast.
Stowarzyszenie liczy już 228
miejscowości z ponad 30 krajów na
całym świecie, z czego 26 w Polsce.

Sianów
jest
pierwszym
miastem w województwie zachodniopomorskim, które dołączyło do
ruchu Cittaslow. Cieszymy się
niezmiernie z tego faktu i zapewniamy, iż będziemy dalej pracować nad rozwojem warunków
i klimatu do dalszego spokojnego
życia – tworząc alternatywę
dla wielkomiejskiego pośpiechu
i gwaru.

ZaprOSZenia
świętami Bożego Narodzenia.

W klimacie świąt
10 grudnia w godz. 16 – 18 zaplanowano
XV Świąteczne spotkanie z Gimnazjum. To
impreza integracyjna, w której biorą udział
uczniowie wraz z rodzinami, absolwenci,
mieszkańcy Sianowa oraz pracownicy
gimnazjum. W programie: m.in.: zawody
sportowe, kiermasz ciast, kiermasz zdro-

wej żywności, kącik medyczny, prezentacja kolęd, kiermasz stroików i ozdób
świątecznych. Zapraszamy!

niania w Centrum
Kultury
Drogi rodzicu, chciałbyś wyjść na zakupy,
spotkać się ze znajomymi, a nie ma kto
zaopiekować się Twoim dzieckiem? Przy-

prowadź swoją pociechę do Centrum
Kultury w Sianowie – my zapewnimy
opiekę, dobrą zabawę i kreatywną formę
spędzania czasu. Opieka nad dziećmi
w każdy czwartek od godziny 16 do 20
w sali teatralnej. Zaczynamy nasze
zajęcia już od 1 grudnia, potem kolejno:
8, 15, 22 i 29 grudnia. Warto sobie tak
zaplanować świąteczne zakupy, aby
skorzystać z naszej oferty.
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Z partnerską wizytą na Łotwie
Delegacja radnych rady Miejskiej w Sianowie odwiedziła rezekne. radni uczestniczyli m.in. w uroczystościach związanych
z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przez polskę i Łotwę.

Z

astępca przewodniczącego
Rady Miejskiej Grzegorz
Kowalczyk, radni Halina
Gnacińska, Tomasz Przygudzki,
Andrzej Danielewicz, Ryszard
Socha, Sylwester Pietrzycki, dyrektorzy sianowskich szkół Maria
Ignatowicz i Sebastian Bober
oraz Włodzimierz Zimnowłocki
w dniach 11 – 12 listopada uczestniczyli w uroczystościach związanych
z 98. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę. W czasie
wizyty przedstawiciele gminy
Sianów zapoznali się ze sposobem
prowadzenia gospodarki leśnej
przez leśników z Łotwy pod przewodnictwem Wiktora Reblisa,
przewodniczącego Agencji Lasów
Państwowych. W spotkaniu uczestniczyła grupa leśników z Polski
z Nadleśnictw z Leśnego Dworu
i Bytowa, którzy od lat wspierają
Państwowe Polskie Gimnazjum
w Rezekne i są jego przyjaciółmi.
Podczas wizyty delegacja wzięła
udział w mszy świętej w Katedrze
Najświętszego Serca Jezusowego

W czasie pobytu w Rezekne delegacja była pod serdeczną opieką Walentyny Szydłowskiej, dyrektorki Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne oraz Bernadety Geikiny-Tolstovej i Elżbiety Bieniewicz.
Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

w Rezekne. Po mszy radni i dyrektorzy szkół spotkali się z biskupem
diecezji Rezeknieńsko-Aglońskiej.
Duchowny podziękował za przybycie oraz udział w tak istotnych
dla Łotwy wydarzeniach, nie zapominając o ogromnie ważnym dla

W obiektywie
inwestycja w przedszkolu

W sianowskim Przedszkolu trwają prace modernizacyjne, związane z ociepleniem
Fot. Waldemar Kosowski
budynku.

W obiektywie
arka nagrodzona

nas Polaków święcie, jakim jest
Święto Niepodległości.
Po uroczystościach kościelnych
delegacja radnych spotkała się
z Merem Rezekne Aleksandrsem
Bartaševičsem w sali posiedzeń miejscowego ratusza. W czasie spotkania

podkreślone zostało, że współpraca
pomiędzy obiema gminami jest
owocna, przebiega bez zakłóceń,
a władze Rezekne bardzo cenią sobie
organizowane w ramach współpracy
wyjazdy dzieci do Sianowa. Uczestnicy wyjazdów mogą poznawać

naszą kulturę i tradycję. Zastępca
przewodniczącego Rady Miejskiej
Grzegorz Kowalczyk wręczył
w imieniu burmistrza gminy i miasta
Sianowa
Macieja
Berlickiego
upominki i prezenty, przedstawiające piękno naszej gminy. Mer przekazał dla władz Sianowa wyroby
miejscowego garncarza.
W Gimnazjum w Rezekne odbyła
się uroczysta akademia poświęcona
98. rocznicy odzyskania niepodległości Polski i Łotwy. Młodzież
przedstawiła inscenizację inspirowaną wydarzeniami z historii
Polski i Łotwy, a odtańczone przez
uczniów tańce wzbudziły w widzach
ogromny zachwyt. W każdej wykonywanej przez dzieci pieśni czy
recytowanych utworach wielkich
polskich poetów widać było ogromną
miłość i tęsknotę do Polski. Delegacja
wzięła również udział w uroczystym
odsłonięciu tablicy pamiątkowej
poświęconej śp. Januszowi Adamowi
Starczewskiemu, wieloletniemu przyjacielowi szkoły w Rezekne z Nadleśnictwa Leśny Dwór.

akcja „Szóstka na szóstkę!”
W listopadzie, rozpoczęła się
kolejna realizacja programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu
zdrowia jamy ustnej uczniów klas I
szkół podstawowych na terenie
gminy Sianów na lata 2015-2018.
Celem projektu było objęcie wszystkich dzieci z klas pierwszych ze
szkół podstawowych z terenu
gminy oraz ich rodziców i opiekunów akcją informacyjno-promocyjną na temat profilaktyki zdrowia
jamy ustnej.
Ideą przewodnią organizatorów
stało się zwrócenie szczególnej
uwagi rodziców na stan zdrowia
jamy ustnej dzieci w okresie wzrostu pierwszych stałych zębów. Po
wizycie kontrolnej w gabinecie
dentystycznym, każdy z pierwszoklasistów otrzymał upominki
promujące projekt: koszulkę i medal
z logiem akcji oraz szczoteczkę
i pastę do codziennej higieny jamy
ustnej. Podczas spotkania specjalista
zalecał najmłodszym dokładne

Dzieci przekonały się, że wizyta u dentysty może być przyjemnością.
Fot. Waldemar Kosowski

szczotkowanie zębów, unikanie
słodyczy i przynajmniej raz na pół
roku odwiedzanie dentysty.
Organizowana od 2013 roku akcja
z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Mamy
nadzieję, że dzięki tego typu projek-

tom uda się przekonać dzieci do
codziennego mycia i dbania o zęby
oraz przyzwyczaić je do kontrolnych
wizyt od najmłodszych lat. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej akcji, która w naszej gminie
odbędzie się już za rok.

Karmniki już zamontowane
Stowarzyszenie Sianowska akademia Seniora zrealizowało projekt „ptasie stołówki”.
na ten cel zdobyło dofinansowanie z urzędu Gminy i Miasta Sianów.
212 firm zostało zgłoszonych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Z tego grona,
jedną z trzech firm nominowanych do głównej nagrody w kategorii „Lider MŚP”,
została firma ARKA Sp J. R. Witkowski, T. Pawłowski, J. Gronek, A. Pawłowski.
Gratulacje od Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, odebrał jeden z właścicieli firmy
– Andrzej Pawłowski.
Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju firmy. W tym czasie nastąpił wzrost zatrudnienia o 52%. Obecnie firma zatrudnia 64 osoby. Zostały wprowadzone kolejne
grupy asortymentowe, które znacznie poszerzyły ofertę. Utworzona została sieć serwisowa na terenie całej Polski, oferująca „Serwis 48h w domu klienta”. W 2014
została oddana do użytku kolejna hala magazynowa o powierzchni 1000 m2. Firma
została wyróżniona Sianowskim Rybogryfem w 2015 r. przez Urząd Miasta i Gminy
w Sianowie za wspieranie akcji na rzecz integracji społeczności sianowskiej oraz dwukrotnie była wyróżniana w konkursie „Koszaliński Denar” organizowanym przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową: wyróżnienie za 2010 rok w kategorii przedsiębiorstwo małe oraz nagrodę główną za 2012 rok w kategorii przedsiębiorstwo małe.
Gratulujemy sukcesu!
Fot. UGiM

9 listopada dzieci z Przedszkola
Gminnego zostały zaproszone
przez „nowe” babcie i dziadków
na spotkanie w siedzibie SIOP-u
w Sianowie i wspólne budowanie
karmników dla ptaków. Po złożeniu karmników i słodkim poczęstunku dzieci z seniorami udały się
do parku i pomagały w ustawianiu
karmników i zawieszaniu budek
lęgowych. Dzieci otrzymały karmę
dla ptaków i wsypały ją do ustawionych karmników.
Dwa karmniki zostały ustawione
na terenie Przedszkola Gminnego,
a dzieci dostały karmę dla ptaków,
aby mogły regularnie uzupełniać
karmniki i obserwować ich lokatorów.

Zakończył się projekt pod nazwą „Ptasie stołówki”, a seniorzy już zaczęli myśleć
o kolejnym, bo bardzo mile wspominają współpracę ze swoimi „nowymi” wnukami.
Fot. Waldemar Kosowski
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radosny Dzień Seniora
19 listopada w pięknie udekorowanej sali widowiskowo-sportowej Szkoły podstawowej nr 2 w Sianowie uroczyście
obchodzono kolejny Dzień Seniora.

W

szystkie osoby, które
ukończyły 60 lat
i mieszkają na terenie
gminy Sianów zostały zaproszone
do spędzenia ze sobą kilku miłych
chwil. Seniorom mieszkającym poza
Sianowem organizatorzy zapewnili
transport, gwarantujący bezpieczne
dotarcie na spotkanie i powrót do
domu.
Gospodarzami spotkania byli
Maciej Berlicki, burmistrz gminy
i miasta Sianów, Halina Iwanisik,
kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Sebastian Bober, dyrektor SP2
w Sianowie. Wśród znakomitych
gości, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością byli m.in. Paweł Szefenaker, minister w kancelarii
premiera i poseł na Sejm RP, ks.
Zbigniew Waszkiewicz, proboszcz
parafii św. Stanisława Kostki
w Sianowie, ks. Józef Oleski, Janusz
Machała, przewodniczący Rady
Miejskiej w Sianowie, Marcin
Posmyk, zastępca burmistrza
Sianowa. Pomocą w obsłudze
spotkania służyli: Renata Grosiak,
pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie oraz
grupa wolontariuszy Gimnazjum
Gminnego.
Program artystyczny zachwycił
gości spotkania. Występy grupy
teatralnej Sianowskiej Akademii
Seniora i jej spektakl „Żyje się
Tylko Raz” został nagrodzony
gorącymi oklaskami podobnie jak
występy
grup
śpiewaczych
„Jaskółki” z Grabówka, „Bursztyny” z Sianowa i „Kwiat Paproci”
z Wierciszewa.
Spotkanie było też okazją do
rozmów w sprawach ważnych
i istotnych dla najstarszych mieszkańców naszej społeczności. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi
uwagami z burmistrzem i przedstawicielami samorządu lokalnego.

Zarówno organizatorzy, jak i goście złożyli seniorom najlepsze życzenia zdrowia,
radości i długich lat szczęścia w gronie najbliższych.

Bogaty program artystyczny wprawił w świetny nastrój wszystkich uczestników spotkania.

Zaspół Kwiat Paroci z Wierciszewa w ludowym repertuarze.

Tancerki z Gracji zaprezentowały się w tańcu cygańskim.

Tańcom nie było końca.

Każda z osób, która była na
uroczystości, została obdarowana
kalendarzem gminy i miasta Sianów,

Wszyscy uczestnicy skorzystali z poczęstunku.

w którym znalazły się zdjęcia autorstwa Waldemara Kosowskiego.
Kilka godzin minęło, jak krótka

chwila. Kolejne spotkanie z okazji
Dnia Seniora odbędzie się za rok.
Dziękujemy sponsorom i wszyst-

kim za zaangażowanie i pomoc
w organizacji wydarzenia.
HALINA IWANISIK

imieniny Sianowa.

Spektakl w prezencie dla mieszkańców
13 listopada z okazji obchodów imienin Miasta Sianów mieszkańcy zaproszeni zostali do kina Zorza na spektakl muzyczny
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego „Dom wschodzącego słońca”.
Autorem sztuki oraz jej reżyserem jest Roman Kołakowski, znany
i uznany kompozytor, poeta,
piosenkarz, gitarzysta i tłumacz.
Licznie zgromadzona sianowska
publiczność mogła podziwiać
wspaniałą grę aktorską oraz historię, której akcja rozgrywała się
w koszalińskim środowisku
młodzieży artystycznej – autor
przywołał nazwiska rzeczywistych
osób, konkretne miejsca i prawdziwe zdarzenia. Grupa muzyków
rockowych – Greg, Lalek, Aga,
Maryjanka – poszukiwali stałego
miejsca na próby swojego zespołu. Ukończyli szkołę i co dalej? Są
pełni zapału i wiary w sens oryginalnej, własnej twórczości, ale
wejście w dorosłość zmusza ich do
licznych kompromisów artystycz-

Aktorzy wspaniale wcielili się w swoje role, za co na koniec nagrodzeni zostali
owacjami na stojąco.

nych i trudnych wyborów życiowych.
Sztuka pokazała kontrast
pomiędzy fasadowością i komer-

cjalizacją współczesnej Polski,
a zapominanymi korzeniami,
wymazywaną tradycją. Podzielona była ona na dwie części,

Sztuka została przyjęta przez publiczność z uznaniem.

w pierwszej z nich odnaleźć
można było elementy komiczne,
zaś druga ukazywała momenty
tragiczne związane z okrucień-

stwami wojny i
niewinnych ludzi.

cierpieniem

URSZULA JACKOWSKA
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Uczciliśmy naszą niepodległość
11 listopada przypada jedno z najważniejszych świąt narodowych – Dzień niepodległości.

W

tym roku obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Uroczystości Dnia
Niepodległości rozpoczęły się
w Parku Miejskim im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie, gdzie
głos zabrał burmistrz Maciej Berlicki, a następnie delegację złożyły
kwiaty pod pomnikiem Pamięci
Poległych za Ojczyznę. Po uroczystościach wszyscy uczestnicy
w pochodzie przeszli do kina Zorza,
gdzie odbył się piękny koncert
muzyków z Filharmonii Koszalińskiej grupy La Donna e Mobile
oraz dwudziestoosobowego chóru
Tutti pod dyrekcją Radosława
Wilkiewicza. To był piękny, uroczysty dzień!
URSZULA JACKOWSKA

Uroczystości w 98. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie.

W SIOP-ie można było odebrać darmową flagę. Na zdjęciu Kazimierz Salik, radny
Rady Miejskiej, Barbara Pyczek, prezes Stowarzyszenia Sianowska Akademia Seniora oraz Aleksander Kaczorowski, mieszkający w Sianowie uczestnik Powstania
Warszawskiego.

Koncert w kinie Zorza uświetnił wieczór 11 listopada.

O zdrowym odżywianiu wiedzą naprawdę dużo!
W Szkole podstawowej nr 2 odbyło się podsumowanie projektu „Mamo, Tato Zrób mi Kanapkę”, połączone z konkursem wiedzy na temat
zdrowego odżywiania.
W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowymi
z terenu gminy Sianów przeprowadzono akcję promocyjną skierowaną do 892 uczniów i ich
rodziców, dotyczącą zasad racjonalnego zrównoważonego żywienia.
Spotkanie
podsumowujące
projekt rozpoczął występ zespołu
tanecznego ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sianowie. Tancerze szkolą

swe umiejętności pod okiem Elżbiety Missok.
W rywalizacji wzięły udział czteroosobowe delegacje z sianowskich
szkół. Zwycięską okazała się Szkoła
Podstawowa z Suchej Koszalińskiej,
której bardzo gratulujemy. Podczas
spotkania wszystkim szkołom
zostały rozdane książki kucharskie
z przepisami na pasty do kanapek.
Książki otrzymają wszystkie dzieci
uczestniczące w projekcie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyjątkowe nagrody.

Fot. Waldemar Kosowski

Oni chcą działać
Kampania społeczna powstała dzięki zaangażowaniu Sianowskiej Akademii Seniora, wsparciu Gminy Sianów oraz dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Koszalinie tj. Fundacje Nauka dla Środowiska.

Udział w konkursie był dla uczniów wielką frajdą.

Fot. Waldemar Kosowski
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Cool’turalna kultura
Dzieci i młodzież z Suchej Koszalińskiej dzięki uczestnictwu w projekcie „Cool school” mieli możliwość obejrzenia spektakli wystawianych przez trzy teatry.

p

ierwsze przedstawienie,
„Bajki robotów” na
podstawie prozy Stanisława Lema, dzieci obejrzały
w gdańskim Teatrze Miniatura.
Bajki opowiadały o tym, że najważniejszymi siłami działającymi
w kosmosie są uczucia, a najsilniejszym z nich jest miłość. Była to
podróż po kosmicznym świecie,
pełnym elektroniki, robotów i przedziwnych maszyn. Dodatkową
atrakcją była możliwość tworzenia
wspólnie z aktorami wiersza,
a także słów na literę „n”.
Teatr Muzyczny w Gdyni oczarował uczniów spektaklem „Piotruś
Pan”. Zastosowanie technologii 3D
wprowadziło widzów w magiczny
świat baśni i ekscytujących wydarzeń dosłownie na wyciągnięcie
ręki. W tej wielkiej przygodzie,
publiczność razem z aktorami zmierzyła się ze złowrogimi piratami
i ogrzała w kręgu indiańskich
ognisk. Wszyscy zachwycali się
lotem Piotrusia Pana w chmurach
i wzruszali tęsknotą chłopców za
matką. Było to widowisko o zapierającej dech w piersiach oprawie
artystyczno-wizualnej, które na
długo pozostanie w pamięci.
Natomiast szczeciński Teatr
Rozmaitości Gwitajcie przedstawił
znaną wszystkim bajkę „Pchła
Szachrajka”, na podstawie wiersza
Jana Brzechwy. Opowieść o pchle

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że od 1 listopada rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Wszystkim spóźnialskim przypominamy, że wypłata świadczeń rodzinnych odbywa się na podstawie poprawnie złożonego wniosku osoby
uprawnionej. Jednocześnie informu-

jemy, że świadczenie wychowawcze
„500+” nie jest wliczane do dochodu
rodziny, a kryterium dochodowe wynosi w tym okresie 674,00 zł (netto)
na osobę w rodzinie lub 764,00zł
(netto) na osobę jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Wszystkie informacje o świadczeniach
rodzinnych udzielane są przez Dział
Świadczeń MGOPS w Sianowie ul. Słowackiego 3a tel. 94 31 85 512 wew. 38;
44: poniedziałek – czwartek 7.00 –
15.00; piątek 7.30 – 15.30.

Ruszył sianowski
sztab WOŚP
To już 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy.
Tym razem kwestujemy na
zakup urządzeń medycznych dla
oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Sztab swoją pracę
rozpoczął od rekrutacji wolontariuszy i przygotowania oświadczeń,

poprowadzona została w kierunku
karykatury i bardzo aktualnej satyry, stając się okazją do śmiechu dla
całej widowni. Wszystko to jednak
było pełne ciepła i liryki, a od czasu
do czasu – nauk dla niegrzecznych
dzieci.
Wszystkie trzy spektakle, choć
tak różne w swojej tematyce, dostarczyły uczniom wiele pozytywnych

które posłużą do wydrukowania
legitymacji.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w wolontariacie do
biblioteki w Sianowie od wtorku do
piątku w godz. 11.00-19.00, a w
soboty od 8.00-16.00.

emocji, a także pozwoliły poznać
sztukę, której na co dzień nie mają.
Projekt Cool school realizowanego był przez Stowarzyszenie Rodziców Uczniów przy Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej,
a finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
ANNA WROŃSKA

Seniorzy w Europejskiej
Stolicy Kultury
Dzięki dotacji z rządowego programu na rzecz aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020, pozyskanej przez sianowską Fundację Jesteśmy razem, grupa
seniorów z Sianowa w październiku odwiedziła Wrocław.
Miasto to, jako Europejska Stolica Kultury 2016 r., stanowiło cel
wyjazdu kulturalno-integracyjnego beneficjentów projektu „Kultura 60+”. W ramach wycieczki
seniorzy poznawali dziedzictwo
kulturalne miasta i Dolnego
Śląska. Wraz z przewodniczką
uczestnicy wyjazdu podziwiali
wspaniałą miejską architekturę
i historię, w tym w trakcie spacerów
wspólne
poszukiwali
wrocławskich krasnali oraz słuchali miejscowych legend.
W czasie wyjazdu beneficjenci
projektu udali się do Opery
Wrocławskiej na wspaniałą włoską
„Madame Butterfly” Giacomo
Pucciniego, wystawianą z niesłabnącym powodzeniem na największych scenach operowych świata.
Ponadto seniorzy odwiedzili obowiązkowe punkty wycieczki do
Wrocławia, takie jak: Panorama
Racławicka, Muzeum Narodowe,
czy multimedialną fontannę znajdującą się na pergoli przy Hali
Stulecia – największą fontannę
w Polsce i jedną z największych
w Europie.
W listopadzie na seniorów czekały kolejne wyjazdy, tym razem do
koszalińskich ośrodków kultury:

Zgłoś się
po świadczenie
rodzinne

b

Lwowskie Spotkanie
w Szczeglinie
„Przysięgam Ci obronić kraj mój
zewsząd ciemiężony”– ślubował
uroczyście Jan Kazimierz w asyście
dworu królewskiego.
Scena ślubów polskiego króla
przygotowana przez uczniów Szkoły w Szczeglinie rozpoczęła już siódme Lwowskie Spotkanie. Program
artystyczny uczniów został wzbogacony krótkim wykładem politologa
dr Krzysztofa Kaczmarka, przedstawiającym sytuację Polski podczas
potopu szwedzkiego oraz wykładem
Piotra Kłobucha na temat polskiej
Szkoły im. św. Magdaleny we
Lwowie. Uczniowie przybliżyli
również znane postacie związane ze
Lwowem – pisarza fantastyki nauko-

wej Stanisława Lema, siostry Jadwigę i Irenę Zappe prowadzące tajne
nauczanie we Lwowie oraz wybitnego przyrodnika i badacza biologii
pszczół prof. Teofila Ciesielskiego.
Spotkanie zakończyła prezentacja obrazu Jana Matejki „Śluby Jana
Kazimierza” oraz dystyngowany
menuet.
Dziękujemy gminie Sianów za
dofinansowanie
Lwowskich
Spotkań. Stały się one tradycją
naszej szkoły, dzięki czemu w ubiegłym roku Szkoła w Szczeglinie
dostała się do finału ogólnopolskiego konkursu uzyskując certyfikat
„Szkoła z tradycją”.
D. RABSZTYN-DUDEK

Beneficjenci projektu

Bałtyckiego Teatru Dramatycznego,
Filharmonii oraz Muzeum Regionalnego.
Projekt został dofinansowany ze
środków Programu Rządowego na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Lwowskie Spotkanie to wydarzenie, na które uczniowie czekają przez wiele mieFot. M. Dudek
sięcy.
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Z Sianowa do Doliny Krzemowej
W Centrum Kultury i Bibliotece publicznej Gminy i Miasta Sianów zagościły roboty, które zostały wykorzystane podczas
warsztatów z kodowania. W zajęciach uczestniczyło ponad 30 uczniów.

Z

adaniem młodych uczestników zajęć było stworzenie
programu do sterowania
Finchem – robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na
kółkach. Można go było zaprogramować tak, by poruszał się we
wszystkich kierunkach, świecił
i reagował na światło. Na zakończenie spotkania wszystkie roboty
wzięły udział w wyścigu w labiryncie ułożonym z książek i pudełek.
Musiały ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do celu.
Warsztaty prowadził Krzysztof
Arciszewski. Pracą z nowymi
mediami zajmuje się od 6 lat, gdy
zaczął współpracę z niewielką

Warsztaty poprowadził Krzysztof Arciszewski. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów planuje kontynuację zajęć. Fot. Urszula Jackowska

agencją interaktywną Capricom,
w której miał okazję tworzyć strony
internetowe, animacje a także
projektować elementy identyfikacji dla takich firm jak Sony Entertainment, Eidos Interactive czy też
Playlogic.
Umiejętność programowania
pozwala zrozumieć, jak działają
otaczające nas technologie, by móc
bardziej świadomie z nich korzystać, a być może również je tworzyć
i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobyli więc kompetencje,
które zaprocentują w przyszłości,
a może także przyczynią się do wybo-

ru studiów czy zawodu związanego
z nowymi technologiami.
Przygoda
z
kodowaniem
w Sianowie nie kończy się. Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów planuje
kontynuację zajęć w ramach Lokalnego Klubu Kodowania. Do udziału w nich zaprasza dziewczynki
i chłopców w wieku 10-15 lat.
Warsztaty odbyły się dzięki
udziałowi w projekcie „Link do
przyszłości. Zaprogramuj swoją
karierę”, do którego Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów zakwalifikowała się jako jedna ze stu instytucji w całej Polsce.

Tutaj rozwijamy dziecięce pasje
W Centrum Kultury w Sianowie organizowane są warsztaty tematyczne dla dzieci
i młodzieży. W ofercie są zajęcia: gitarowe, wokalne, teatralne, kreatywne,
taneczne, kulinarne i artystyczne.
Nowością jest nauka gry na
keyboardzie, która cieszyła się dużą
popularnością latem i udało się ją
włączyć do harmonogramu zajęć na
rok szkolny 2016/2017.
Podopieczni Centrum chętnie
włączają się w sianowskie imprezy,
a także biorą udział w wielu konkursach i przeglądach, gdzie odnoszą
sukcesy. Niedawno w Regionalnym
Konkursie Piosenki Ekologicznej,
organizowanym
przez
Pałac
Młodzieży w Koszalinie, pierwsze
miejsce w kategorii 1-3 klas szkół
podstawowych zajęła Lilia Hnat.
Trzy podopieczne instruktor
Małgorzaty Orłowskiej: Milena
Bogucka, Lilia Hnat i Julka Olejarz,

uczestniczyły w nagraniach utworów
na ogólnopolski konkurs „Dozwolone od lat 19-nastu”. Dziewczyny
wystąpiły też podczas spotkania
organizowanego przez Koszalińską
Izbę Przemysłowo Handlową z cyklu
„Kulturalnie o biznesie”.
Uczestnicy warsztatów gitarowych szykują się na regionalny
konkurs „Kolędowanie z Gitarą”,
który odbędzie się 17 grudnia w kinie
Zorza w Sianowie. Konkurs będzie
trwać równolegle z 4. Sianowskim
Jarmarkiem Bożonarodzeniowym,
podczas którego zaprezentują się
wszystkie sekcje z Centrum Kultury.
Uczestnicy Warsztatów Kreatywnych oraz uczniowie ze Szkoły Podsta-

ZaprOSZenia

repertuar Kina Zorza

3 grudnia, godz. 18 – Zimowa opowieść – kino na obcasach od 15 lat
9 grudnia, godz. 18.30 – Cień latarni
morskiej – DKF od 15 lat
10 grudnia, godz. 18 – Opowieść wigilijna – od 4 lat
18 grudnia, godz. 16 – Artur ratuje
gwiazdkę – od 3 lat

Bajkowy spektakl
w kinie Zorza!
Dla najmłodszych mieszkańców Sianowa
w kinie Zorza wystawiony zostanie spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
pt. „Strażniczka magicznego lasu”.
Początek 4 grudnia o godz. 16. Spektakl
wyreżyserował Marcin Borchardt. Tekst
oraz teksty piosenek napisał Tomasz
Ogonowski. Autorem muzyki jest Jarosław Barów. W Wielkim Magicznym Lesie
Północnym dochodzi do zdarzeń dziwnych, a nawet przerażających. Stary żubr
odmówił robienia zdjęć, zabrakło imion
dla dzieci pewnej powszechnie szanowanej ryby, a podgrzybek zaczął mówić po
łacinie. Jakby tego było mało, strażniczka Magicznego Lasu, potężna czarodziejka Andrea zaczęła się zadawać z bardzo
podejrzaną świnią, która podaje się za
artystę oraz z owłosioną Amerykanką
z wielkimi zębami i jeszcze większą walizką na kółkach. To pewne: mieszkańców
Magicznego Lasu czeka walka o życie.
Przeżyją mnóstwo przygód, strasznych
i niebezpiecznych. Ich przyjaźń zostanie
wielokrotnie wystawiona na ciężką próbę.

Na ich drodze staną zagadki do rozwiązania i przeróżne niespodzianki...

Jarmark
Bożonarodzeniowy
17 grudnia w godz. 10 – 15 przed kinem
Zorza w Sianowie odbędzie się Jarmark
Bożonarodzeniowy, podczas którego
zaplanowano kiermasz świąteczny. Dzieci z formacji Centrum Kultury zaprezentują się w występach artystycznych,
dodatkowo usłyszymy występny lokalnych zespołów ludowych. Dla najmłodszych przygotowane zostaną różnego
rodzaju atrakcje: warsztaty z malowania
bombek, robienie ozdób na choinkę,
a najważniejszym elementem tego dnia
będzie spotkanie ze Świętym Mikołajem.
W ramach jarmarku odbędzie się konkurs
na eko ozdobę choinkową. Więcej informacji na temat konkursu na stronie
www.cksianow.pl.

„Dziewczynki
z zapałkami”
Zapraszamy do udziału w 11. już akcji
charytatywnej „Dziewczynki z zapałkami”, która odbędzie się w dniach 16-17
grudnia. Uczennice sianowskich szkół
przebrane za bohaterkę powieści Christiana Andersena będzie można spotkać
na ulicach naszego miasta. Jak co roku
będą sprzedawały zapałki za symboliczny datek. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone dla osób potrzebujących
z terenu naszej gminy.

wowej nr 2 Sianowie włączyli się
w akcję UNICEF-u „Wszystkie kolory
świata” i działają na rzecz głodujących
dzieci z Afryki. Będą przygotowywać
specjalne laleczki. Są one symbolem
pomocy dzieciom z Angoli.
„Wszystkie kolory świata” to
globalna akcja UNICEF, która już
po raz czwarty jest realizowana
w polskich szkołach. Jej celem jest
wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych
krajach świata. W ramach akcji
uczniowie własnoręcznie projektują
i szyją szmaciane laleczki. Każda
z nich będzie miała nadane imię
i przypisany kraj, z którego pochodzi.
Po zakończeniu pracy, w szkole

Podopieczni Centrum Kultury chętnie włączają się w sianowskie imprezy, a także
biorą udział w wielu konkursach i przeglądach. Prezentują na nich umiejętności,
które zdobyli pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.
Fot. U. Jackowska

odbędzie się wystawa laleczek. Na ten
dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł
wybrać laleczkę, zaopiekować się nią,
a jednocześnie uratować życie dziecku
w Afryce przekazując na ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich

uczniów będzie kierowana do Angoli. Do projektu włączyli się nie tylko
uczniowie SP nr 2 oraz dzieci
z oddziałów przedszkolnych, ale też
ich rodzice, dziadkowie. W projekt
pod hasłem: „Uszyj laleczkę – daj
dzieciom nadzieję...” zaangażowało
się około 400 osób.

O historii, patriotyzmie i o Polsce
W listopadzie w sianowskiej bibliotece odbył się cykl niepodległościowych lekcji
bibliotecznych pt. „polak Mały”.
11 listopada to data ogromnie
ważna dla Polaków – Święto
Niepodległości. Skąd ta data? 11
Listopada 1918 roku rozbrojono
niemiecki garnizon w Warszawie,
co stanowiło symbol uwolnienia
Polski od znienawidzonej okupacji.
W tym dniu Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu
dowództwo nad Polską. Dlatego 11
listopada jest Świętem Niepodległości Polski.
Dzięki pozyskanym z Biura
Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej materiałom
edukacyjnym „Historia w kolorach”
w sianowskiej bibliotece prowadzone są bardzo ciekawe lekcje biblioteczne pt. „Polak mały”. Odbyło się
12 warsztatów dla przedszkolaków.
Maluchy bezbłędnie rozpoznawały
polskie symbole narodowe. Podczas
zajęć dzieci rozwiązywały quiz
i zagadki, wykazały się znajomością
„katechizmu polskiego dziecka”
recytując strofy Władysława Bełzy
– „Kto ty jesteś? Polak mały…”
Podobne lekcje biblioteczne odbyły
się we wszystkich filiach bibliotecznych.
10 listopada, w przeddzień Dnia
Niepodległości, sianowska bibliote-

Jednym z zadań małych Polaków było przygotowanie biało-czerwonych flag.
Fot. Monika Olszak

ka zaprosiła swoich młodych czytelników do udziału w niepodległościowym turnieju gier planszowych
pt. „Historia w kolorach”. Do rywa-

lizacji stanęły 4 drużyny, których
zadaniem było jak najszybsze ułożenie symbolu Polski – godła.
MONIKA OLSZAK
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Wieści z murawy

Jesienny
dorobek naszych
piłkarskich
zespołów
Zaczęli 13 sierpnia, jako pierwszy zespół z naszej – gminno-miejskiej – piątki. Zakończyli jako ostatni – 19 listopada. To oznacza,
że występowali w najliczniejszej, bo 16-zespołowej stawce
drużyn. Mowa oczywiście o seniorach sianowskiej Victorii,
występujących w Koszalińskiej Klasie Okręgowej. Podopieczni
Grzegorza Dudy (trener) i Jerzego Piątka (kierownik), którym
pomagał Tomasz Nowak (asystent), zajęli 11. miejsce, zdobyli
15 punktów (5 zwycięstw, 1 remis i 9 porażek), z ujemnym
stosunkiem bramek 34-41. Seniorzy Victorii mają tylko 4-punktową przewagę nad strefą spadkową. Czeka ich zatem okres
wytężonej pracy zimą, by wiosną 2017 r. skutecznie piąć się
w górę tabeli. Najskuteczniejszym piłkarzem okazał się Adam
Ławro – strzelec 8 bramek.
Za jesienny sukces zespołu, uznać należy dojście do 4. rundy
Pucharu Polski edycji Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej, w której nie sprostali, występującemu w Klasie Okręgowej (grupie północnej) – Leśnikowi II/Zefirowi Manowo/Wyszewo, ulegając mu 1:4 (0:1).
Jako drudzy, sezon zaczęli oldboje sianowskiej Victorii. Po dwóch
latach gry na poziomie II ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów, sianowianie awansowali na najwyższy szczebel tych rozgrywek!
Podopieczni Krzysztofa Gorta (trener i kierownik zarazem), zajęli
2. miejsce, zdobywając 17 punktów (5 zwycięstw, 2 remisy
i 2 porażki), z dodatnim stosunkiem bramek 38-22. Oldboje
Victorii mają 3-punktową stratę do prowadzącego – w 10-zespołowej lidze – Zrywu Kretomino. Z „Mistrzem jesieni” – jako jedyni w lidze – wygrali 5:2 (1:0), co bardzo dobrze wróży rundzie
rewanżowej!
Krzysztof Miętek – najlepszy strzelec zespołu – ustrzelił cztery hat
tricki, a w ostatnim meczu rundy zaaplikował 7 bramek Sokołowi Stara Dąbrowa. W sumie – król strzelców PLO – strzelił 24
bramki! Dwie trzecie dorobku bramkowego całego zespołu!
Jako trzecie rozpoczęły rundę jesienną piłkarki III-ligowego UKS
Victoria SP 2 Sianów. Odmłodzone, grające – decyzją Zarządu
Klubu – na najniższym dla kobiet poziomie rozgrywkowym sianowianki, zakończyły rundę w połowie stawki. Podopieczne Jędrzeja Bieleckiego (trener), pomagającego mu Mariana Kuny
(II trener) i Jacentego Życińskiego (kierownik), zajęły 5. miejsce, zdobywając 15 punktów (5 zwycięstw, 0 remisów i 4 porażki), z dodatnim stosunkiem bramek 47-24.
Malwina Grzelak – najlepsza strzelczyni zespołu – zdobyła 25
bramek. Popisała się czteroma hat trickami. W meczach zakończonych dwucyfrowym rezultatem, strzeliła przeciwniczkom
– 7 i 8 goli.
Jako ostatni, do jesiennej rudy rozgrywek przystąpiły: A-klasowy
KS SKIBNO i beniaminek tej klasy rozgrywkowej – KS Sieciemin!
KS SKIBNO, rozpoczął rundę od czterech kolejnych porażek. Ostatecznie, podopieczni Mariana Kuny (trener) i Krzysztofa Boryczki
(kierownik), zajęli 9. miejsce (4 zwycięstwa, 0 remisów i 6 porażek), z ujemnym stosunkiem bramek 31-42. Łukasz Zawada
– najlepszy strzelec zespołu, trafiał do bramki rywali 14 razy!
KS Sieciemin, rozpoczął rundę od czterech kolejnych zwycięstw!
Jako jeden z dwóch zespołów, urwał dwa punkty liderowi tabeli – Passatowi Bukowo Morskie, remisując z nim 2:2 (1:0). Jako
jeden z dwóch zespołów, pokonał rezerwy IV-ligowej Arkadii
Malechowo 3:2 (1:0)! To świadczy o potencjale tej drużyny.
Podopieczni Leszka Rogali (trener) i Józefa Hryckowiana (kierownik), zajęli 5. miejsce (5 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki),
z dodatnim stosunkiem bramek 30-20. Adam Nader – najlepszy
strzelec zespołu, trafiał do bramki rywali 7 razy. Dwie kolejne,
które zdobył w przegranym 3:4 (2:1) meczu z Wrzosem Wrześnica, nie zostały mu zaliczone, bowiem siecieminianie – ostatecznie – przegrali ten mecz walkowerem.
Całą piątkę naszych zespołów będziemy mieli okazję zobaczyć
w grze – towarzyskiej – 7 stycznia 2017 r. podczas 11. już, Halowego Turnieju Piłkarskiego Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza, który odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy
Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie.
RYSZARD WĄTROBA

b

Projekt „Sport to zdrowie”
W sołectwie Skibno kontynuowany jest projekt Klubu Sportowego Victoria Sianów,
który zakłada promocję piłki nożnej wśród najmłodszych.

Pomysł na organizację zajęć sportowych spodobał się młodym mieszkańcom Skibna i na murawę wybiegają bardzo chętnie.

p

rzedsięwzięcie „Sport to zdrowie”, które finansowane jest ze
środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich realizowane jest
w Skibnie od czerwca 2014 roku. Wspólnie z rodzicami i opiekunami został

sporządzony harmonogram zajęć, tak by
nie kolidował z codziennymi szkolnymi
obowiązkami. Zgodnie z jego założeniami dzieci podzielone grupy szlifują umiejętności piłkarskie pod okiem trenera oraz
zaangażowanych wolontariuszy. Elemen-

Fot. Archiwum

tem uzupełniającym cotygodniowe
zajęcia są wyjazdy na basen oraz miniturnieje, organizowane na terenie gminy
Sianów.
Zajęcia sportowe, w ramach projektu
prowadzone będą do końca roku.

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Grupa sianowskich oldboy’ów,
przy współpracy z Fundacją
Jesteśmy razem, zaprasza
chętnych do udziału w piłkarskim turnieju charytatywnym,
który odbędzie się 3 grudnia
w hali sportowej przy Sp nr 2
w Sianowie.
Będzie to jednocześnie ostatni akcent
projektu „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
30-osobowa grupa osób w wieku 40+
od maja tego roku aktywnie uczestniczy
w zajęciach sportowych naprzemiennie
wymieszanych z turniejami sportowymi
organizowanymi zarówno dla mieszkańców Sianowa jak i okolicznych zespołów
oldboy. Tradycją już stało się, iż wszystkie
turnieje organizowane dzięki środkom
pozyskanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, mają szczytny cel.
Nie inaczej będzie w dniu 3 grudnia, kiedy
to zbierane będą pieniądze na chorego
Michała Berkowskiego, syna znanego
w regionie, aktywnego jeszcze piłkarza
Klubu Sportowego Victoria Sianów.
Zgłoszenia do turnieju organizowanego
wspólnie z Fundacją Jesteśmy Razem
przyjmuje Krzysztof Gort – tel. 602-456043.

Chcesz świetnie się bawić i zrobić coś dobrego? Weź udział w turnieju charytatywnym!
Fot. Waldemar Kosowski

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).

