SIOP już otwarty!
Sianowskie organizacje pozarządowe mają profesjonalną siedzibę. Znajduje się naprzeciwko ratusza, w miejscu dawnej biblioteki publicznej.

W lokalu przy ulicy Armii Polskiej 23 w Sianowie niegdyś działała piekarnia, później biblioteka. Lokal znów zacznie tętnić życiem – dzięki pracy organizacji
Fot. Waldemar Kosowski
pozarządowych.

1-14 II
Ferie zimowe

11 II
Gala wręczenia
Sianowskich
Rybogryfów

3 III
Dzień Osadników Ziemi
Sianowskiej

U

roczyste otwarcie Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych odbyło się 22 styczna. Samorząd wyremontował Inkubator i wyposażył
jego pomieszczenia w niezbędną infrastrukturę, tworząc tym samym profesjonalną siedzibę dla organizacji z całej gminy. Inkubator
z salą konferencyjno-szkoleniową i profesjonalną tablicą interaktywną, stanowiskami
komputerowymi oraz zapleczem kuchennym
i sanitarnym stanowić będzie miejsce spotkań i szkoleń dla pięćdziesięciu zarejestrowanych na terenie gminy ngo (z języka angielskiego – non-govermental organizations
– dop. red.). – Mieszkańcy są aktywni w najróżniejszych dziedzinach, a teraz życie obywatelskie będzie jeszcze bardziej kwitło
– podkreślił podczas otwarcia burmistrz Maciej Berlicki.
W SIOP-ie znajdują się specjalnie przygotowane na potrzeby organizacji zamykane
szafki, w których ich członkowie będą mogli
przechowywać dokumenty i materiały niezbędne do prowadzenia swojej działalności.
Oprócz dachu nad głową i wsparcia technicznego członkowie organizacji mogą liczyć
też na merytoryczną pomoc w realizacji ich
działań i projektów. To tu organizowane
będą przeróżne szkolenia. Jakie? Decyzja należy do samych zainteresowanych – to członkowie organizacji pozarządowych mają bowiem wskazać kierunki, w jakich chcą się
rozwijać.

Graliśmy prosto
z serc!

Stowarzyszenia mają już miejsce, w którym mogą się spotkać, działać, a w razie potrzeby liczyć na faFot. Waldemar Kosowski
chową pomoc.

Już od lutego w nowo otwartym Inkubatorze zajęcia rozpocznie Sianowska Akademia Seniora. Seniorzy spotykać się będą

m.in. na lekcjach języka angielskiego, zielarstwa i zajęciach plastycznych.

W ObIektyWIe
Muzyczne podziękowanie dla wolontariuszy

Po raz drugi w Sianowie działał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Graliśmy pod hasłem: „Mierzymy wysoko”. I działo się, działo!
Wolontariusze kwestowali na ulicach, a Orkiestrze towarzyszyło mnóstwo
imprez. Zebrane fundusze będą przekazane do oddziałów pediatrycznych,
a także wesprą opiekę medyczną seniorów.
Więcej na str. 4

Wolontariuszy w naszej gminie nie brakuje. Przez okrągły rok pomagają, nie szczędzą sił i swojego wolnego czasu, by zrobić coś dobrego dla innych. Każdemu z nich należą się wyjątkowe podziękowania.
W gminie Sianów w różne działania charytatywne w roku 2015 zaangażowało się ponad 250 osób. W sumie podczas licznych akcji i kwest
zebrali około 98 tys. złotych. Dziękujemy wszystkim za chęć niesienia pomocy! Podziękowaliśmy również muzycznie.
Więcej na str. 5
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Z RatuSZa

Czy wszystko
da się zrobić?

www.sianow.pl

Skąd jestem?
Z Sianowa!
oto przedmiot pożądania wielu
mieszkańców – niepowtarzalna,
ekologiczna torby z grafiką
„Jestem z Sianowa”.

C

zęsto w różnych rozmowach, na spotkaniach – tych
oficjalnych i mniej oficjalnych, gdy tematem jest gmina
słyszę wiele miłych słów o sprawach, które tu się udają, a w wielu
innych samorządach jakoś nie.
Zawsze są to miłe słowa i nie
ukrywam, że dają takiego „pozytywnego kopa” do dalszej pracy,
do nowych pomysłów. Najtrudniej
jest mi odnosić się do porównań
z innymi gminami, miastami,
bo przecież każde ma swoją specyfikę, swoje realne możliwości,
swoje zadania, zobowiązania
i pewnie każdy samorządowiec
chce je realizować na miarę lokalnych możliwości. Cała reszta to już
ocena mieszkańców danego samorządu.
Z drugiej jednak strony, mam wrażenie, że czasami w naszej gminie
„giniemy od własnej broni”.
Bo skoro jesteśmy aktywni, skoro
realizujemy inwestycje, remonty,
koncerty, spektakle, mamy wciąż
nowe pomysły to wiele osób ma
ogromne oczekiwania. I dobrze,
większość z nich jest słuszna,
trudno nawet z pewnymi argumentami polemizować. Jest tylko
jedno „ale”.
Tym „ale” jest, jak wszędzie
zresztą, ograniczenie finansowe.
Niestety nie każdy pomysł da się
zrealizować, nie na każdą rzecz
nas stać (co chyba łatwo wytłumaczyć – w gminie jak w domu – możemy robić tylko tyle za ile
jesteśmy w stanie zapłacić). Wiem,
że do niektórych takie argumenty
nie docierają w myśl zasady „ma
być i już”. Jako burmistrz chętnie
spełniłbym wszystkie oczekiwania
mieszkańców. Proszę jednak
pamiętać, co piszę z przykrością,
że nie wszystko da się zrobić, nie
na wszystko nas stać. Choć zapewniam, że chęci do pracy, pomysłów
i pewnie wielu realizacji nam nie
brakuje i nie zabraknie.

Trwa modernizacja
świetlic wiejskich
Z nowym rokiem kalendarzowym i budżetowym, z dotacji uzyskanych z gminy Sianów, Centrum Kultury
rozpoczęło wyczekiwane przez mieszkańców sołectw
remonty świetlic wiejskich.
Z zaplanowanych trzech dużych
inwestycji – w Rzepkowie, Karnieszewicach i Siecieminie, już udało
się wyremontować salę świetlicowo
– edukacyjną w Rzepkowie.
Świetlica zyskała nowy podwieszany sufit z nowoczesnymi oprawami rastrowymi, które doświetliły
wnętrza pięknie odmalowanej sali.
Ponadto zmodernizowany został
system wentylacyjny, dzięki czemu
dzieci będą przebywać w komfortowych warunkach.
Sołtys Roman Maślanka wraz
z mieszkańcami aktywne włączyli

t

o pomysł sianowskiego
magistratu na
promocje nie tylko
miasta ale i całej gminy.
Wiele osób pyta się, jak
może wejść w ich posiadanie. To bardzo
proste! Każdy, kto zamelduje się na terenie
Gminy i Miasta Sianów
w 2016 roku, w Referacie Spraw Obywatelskich dostanie taką
właśnie torbę.
Jest też drugi sposób
na to, by otrzymać
torbę. Wraz z akcją
promocyjną rozpoczął
się konkurs „Sianów
kontra Świat”. Prześlij
lub przynieś nam
zdjęcie wyjazdowe, na
którym uwieczniona
zostanie torba „Jestem
z Sianowa”. Autorzy
najbardziej kreatywnych zdjęć lub tych
z najdalszych zakątków świata, zostaną nagrodzeni.
Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, zapraszamy do Urzędu
Gminy i Miasta Sianów po torbę

b

się w pomoc przy urządzaniu odremontowanej świetlicy, za co bardzo
dziękujemy.
Cieszymy się że wszystko udało
się na czas odremontować, gdyż już
od 1 lutego rozpoczną się regularne
zajęcia świetlicowe z nową wychowawczynią – Katarzyną Kalkowską.
Co ważne, pełną parą ruszyły
prace remontowe w Karnieszewicach. Inwestycja jest zaplanowana
na 10 dni i w ferie będzie można już
korzystać docieplonej i odremontowanej sali wiejskiej.
KATARZYNA GRUDZIEŃ-KUŚKA

W oBieKtyWie
Wygodnie na przystankach

– pokój nr 13. Zdjęcia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej
promocja@sianow.pl lub wysłać na
adres Urzędu Gminy i Miasta
Sianów.

Budżet 2016 uchwalony
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
uchwalony został budżet gminy na
2016 rok. Głosowanie przebiegło
jednomyślnie! A jak budżet wygląda w liczbach?
Dochody to 47,07 mln zł, wydatki 46,67 mln zł.
To pierwszy od wielu lat budżet
z nadwyżką, co jest niespotykane
w większości polskich samorządów. Ważne jest również to, że
nasz budżet ma wysoką nadwyżkę
operacyjną (czyli najprościej
mówiąc różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi),
a wynosi ona 4,35 mln zł. To daje
dużą zdolność do realizacji zadań

inwestycyjnych, a także do zaciągania zobowiązań finansowych na
takie zadania. Na inwestycje planujemy 7,84 mln zł (16,66 proc. wydatków), co w roku, w którym dopiero raczkują konkursy unijne, jest
niezłą sumą.
Jest to jednak dość dziwny budżet, bo może podlegać wielu
zmianom właśnie w zależności od
tego, na jakie zadania uda nam się
pozyskać środki zewnętrzne.
Ważne jest jednak to, że mamy
zdolności do realizacji wielu zadań.
Jakich ? To już będzie można obserwować w trakcie najbliższych 12
miesięcy.

W grudniu ubiegłego roku w miejscowości Bielkowo ustawione zostały dwie wiaty przystankowe. Nowe, estetycznie wyglądające wiaty poprawią komfort pasażerów oczekujących na transport.
Wykonawcą zadania była firma MARGOLT z Parsęcka.

W skrócie
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

Nieodpłatna Pomoc
Prawna
Zachęcamy państwa do skorzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej.
Powiat koszaliński w porozumieniu
z gminą Sianów od 1 stycznia 2016 r.
rozpoczął prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Sianowie.
Szczegóły znaleźć można na stronie
www.sianow.pl.

Rozdamy Sianowskie
Rybogryfy
Burmistrz gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki ma zaszczyt zaprosić na
Galę wręczenia Sianowskich Rybogryfów, która odbędzie się w kinie
Zorza w Sianowie (Plac pod Lipami 2)
11 lutego o godzinie 17.
Wydarzenie zakończy koncertem duetu

Jackpot. Na saksofonie gościnnie zagra
Marcin „Pesos” Stachowiak.

oglądaj i dyskutuj
Jak w każdy drugi piątek miesiąca
Dyskusyjny Klub Filmowy zawita do
kina Zorza. Będzie można zobaczyć
film „Umrika”. To ciepła i inteligentna
komedia, która podbiła serca widzów tegorocznego festiwalu w Sundance – film
zdobył tam nagrodę publiczności.
Seans rozpocznie się 12 lutego o godz.
18.30. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Na ekranie
Repertuar kina Zorza na luty:
2 lutego, godz. 11 – „Dom”
4 lutego, godz. 11 – „Oz wielki i potężny”
5 lutego, godz. 18 – „Kopciuszek”

6 lutego, godz. 18 – „Prestiż”
7 lutego, godz. 11 – Muppety: poza
prawem”
9 lutego, godz. 11 – „Odlot”
11 lutego, godz. 11 – „Strażnicy galaktyki”
12 lutego, godz. 18.30 – „Umrika”
14 lutego, godz. 11 – „Niesmowity Spiderman 2”, godz. 16 – „Noce w Rodanthe”
21 lutego, godz. 11 – „Wielka szóstka”
27 lutego, godz. 18 – „Szefowie wrogowie”
28 lutego, godz. 11 – „Ostatnia piosenka”

Wyniki konsultacji
społecznych
W dniach 23 – 30 grudnia 2015 r.
odbyły się konsultacje społeczne
w sprawie projektu „Strategii Roz-

woju Gminy i Miasta Sianów na lata
2015-2020”. Projekt strategii został
przedstawiony na stronie internetowej
Gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Zorganizowano także spotkanie z mieszkańcami gminy.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji otrzymano dwie wypełnione ankiety z uwagami i wnioskami
do przedstawionego do konsultacji projektu strategii. Uwzględniono dwie
uwagi: do listy szlaków turystycznych
dopisano szlak kajakowy rzeką Unieść,
zaś zakres działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy uzupełniono o sferę turystyki. Protokół z konsultacji dostępny jest na stronie
www.sianow.pl oraz na stronach BIP
UGiM w Sianowie.
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Bądź „the best”
– usuń azbest!
– tym właśnie hasłem pracownicy referatu ochrony środowiska przekonują, by skorzystać z dofinansowania
i pozbyć się szkodliwej substancji.

U

rząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na demontaż, transport
i utylizację pokryć dachowych, zawierających azbest. Środki finansowe
pochodzą z puli Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i są
przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków
wyznaniowych oraz wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych.
Podobnie, jak w roku ubiegłym,
istnieje możliwość uzyskania dofinansowania również przez przedsiębiorców, którzy w odróżnieniu
od pozostałych podmiotów winni
składać wnioski do WFOŚiGW we
własnym zakresie.
Planowany termin przeprowadzenia objętych dofinansowaniem
prac to okres od czerwca do września bieżącego roku.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o składanie wniosków,
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Bezpieczeństwo
i zabawa na fali!
Tuż po zakończeniu ferii zimowych dzieci z klas II szkół podstawowych wrócą na zajęcia basenowe,
prowadzone
przez
Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora w ramach zadania
„Aqua edukacja”.
Program „Aqua edukacja”,
wdrażany w gminie Sianów od
ponad 3 lat, zakłada powszechną
naukę pływania wśród dzieci
w wieku 7-9 lat, wytypowanych
przez sianowskie szkoły. W bieżącym roku szkolnym z udziału
w projekcie korzysta 150 uczniów,

którzy do końca tego roku jeszcze
14 razy wyjadą na zajęcia basenowe,
prowadzone przez zaangażowanych instruktorów.
Warto podkreślić, iż zajęcia finansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
prowadzone są od września 2015
roku. W ubiegłym roku dzieci aż 16
razy wyjechały na basen. Wartość
przedsięwzięcia szacowana jest na
kwotę blisko 216 tys. zł, z czego 200
tys. zł to pozyskana dotacja.

Jak szkodliwy jest azbest, którego dawniej używano w budownictwie, wie chyba
każdy. Ma on właściwości rakotwórcze i powoduje szereg innych śmiertelnych
Fot. Maciej Domeracki
chorób. Warto się go pozbyć!

których formularze dostępne są
u sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli oraz w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie. Wnioski przyjmowane będą w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie pod nr telefonu (94) 346
95 39, pisząc na adres poczty elektronicznej: gpee@sianow.pl lub osobiście – oficyna, I piętro, pokój nr 2.

Z pływaniem wiąże się wiele korzyści dla organizmu dziecka. Umiejętności pływackie zwiększą też bezpieczeństwo podczas wypoczynku letniego nad wodą.

MACIEJ DOMERACKI

Fot. Archiwum

Mróz jest śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych
Funkcjonariusze służb publicznych sprawdzają w całym kraju miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Nie inaczej jest w Sianowie. Reagujmy, jeśli wiemy, gdzie znajdują się ludzie bez dachu nad głową. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Nasza reakcja może
uratować im życie.
Osoby bezdomne najtrudniejsze
chwile przeżywają w okresie zimowym. Kiedy słupek rtęci na termometrze spada znacznie poniżej
zera, ich tymczasowe schronienie,
jakim jest zwykle altana działkowa,
opuszczony budynek lub piwnica
mogą okazać się niewystarczające.
Sianowscy strażnicy miejscy wraz
z pracownikami Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie podejmują wysiłki w celu zapewnienia pomocy osobom pozostającym bez trwałego schronienia.
W czasie dokuczliwych mrozów

odwiedzili kilkanaście osób mieszkających w najtrudniejszych
warunkach i zaoferowali im profesjonalne wsparcie, pomoc w przewiezieniu do schroniska, a także
dodatkowe koce i pościel.
Z różnych względów, w tym także
z uwagi na problemy alkoholowe,
znaczna część z tych osób rezygnuje z proponowanej im możliwości umieszczenia w noclegowni
i po udzieleniu im doraźnej pomocy, bezdomni sami starają się
przetrwać trudną sytuację w dotychczasowym miejscu pobytu.

Opuszczone budynki czy altanki na działkach ogrodowych – strażnicy miejscy konFot. SM Sianów
trolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Wspólne codzienne działania
na rzecz bezdomnych będą kontynuowane. O włączenie się do tej
akcji apelujemy też do mieszkańców, którzy mogą udzielić pomocy poprzez zgłoszenie miejsca
przebywania osób bezdomnych.
Informacje takie prosimy przekazywać do siedziby Straży Miejskiej
w Sianowie (ul. Łużycka 27 A,
tel. 94 317 15 87), jak również do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie przy
ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55
12.

Konsultacje
społeczne

Zwrot podatku akcyzowego
dla rolników

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sianów na
lata 2015 do 2020 z perspektywą do 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Informujemy, iż burmistrz
gminy i miasta Sianów zarządził
konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Sianów w sprawie projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sianów na lata
2015 do 2020 z perspektywą do
2023”.
Zapraszamy
mieszkańców
gminy i miasta Sianów do zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wypełnienia ankiety
(dokumenty udostępnione na
stronie www i BIP UGiM) i w ten
sposób do włączenia się w prace
nad ustaleniem ostatecznego

brzmienia planu. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, przesyłać drogą listowną na
adres: Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów lub elektroniczną na
adres e-mail: rozwoj@sianow.pl.
Jednocześnie zapraszamy do
wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się
1 lutego o godz. 14 w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
Oczekujemy na Państwa opinie
i wnioski do 3 lutego.

●

●

w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31
stycznia 2016 r.
w terminie od 1 do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r.
wynosi
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r.
wynosi
1,00 zł za 1 litr oleju.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 r. w terminie:
– 1-29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie
– 1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia
wniosku w drugim terminie
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Wielkie granie w pomaganie!
Sianowska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz drugi zagrała we własnym sztabie.

N

iedzielę pod znakiem
czerwonych serduszek
rozpoczęliśmy Wielkoorkiestrowym Rajdem Off – Roadowym, który zorganizowany
został przez Sianowski Team Rajdowy. Wzięli w niej udział miłośnicy aut z napędem na cztery koła
i jazdy nimi po bezdrożach.
O godzinie 9 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Sianowie rozpoczęły się Halowe
Wielkoorkiestrowe Turnieje Piłkarskie Juniorów i Seniorów.
Od samego rana na ulicach Sianowa spotkać było można wolontariuszy kwestujących do puszek,
których bezpieczeństwa strzegli
strażacy z OSP Sianów i Strażnicy
Miejscy.
O godzinie 16 w kinie Zorza rozpoczął się finał WOŚP. Zainaugurował go występ dzieci ze świetlicy
w Iwięcinie. Publiczność słuchała
śpiewu Agaty Jabłońskiej oraz popisów podopiecznych warsztatów
gitarowych oraz wokalnych. Na
scenie kina Zorza wystąpił też zespół N.A.S.A. z Koszalina, który ma
na koncie występy na największych

Oto dowód, jak wielu mieszkańców odpowiada na apele o pomoc. Scena kina Zorza ledwo mogła wszystkich pomieścić!

imprezach w Europie, m.in.: z okazji
wejścia Polski do Unii Europejskiej
w Luxemburgu, na międzynarodowym festiwalu w Holandii
i wiele innych.
Podczas aukcji można było wylicytować wiele cennych przedmiotów, które ufundowali spon-

sorzy, ale i które przyjechały do nas
od samego Jurka Owsiaka.
Wieczór pełen wrażeń zakończyło „Światełko do nieba”.
WOŚP wspierały imprezy towarzyszące w Zespole Szkół w Dąbrowie, Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej i Filii Bibliotecznej
w Karnieszewicach. Na dzień 10
stycznia uzbieraliśmy kwotę 27 tys.
356,86 zł. Kwota ta nadal rośnie!
Czekamy na informacje o środkach
zebranych podczas imprez towarzyszących.
URSZULA JACKOWSKA
Fot. Waldemar Kosowski

W „owsiakowych kolorach” duet prowadzących licytacje zachęcał, by tego dnia
wszyscy otworzyli swe portfele. I wcale nie trzeba było specjalnie do tego
namawiać...

Wolontariusze z orkiestrowymi puszkami kwestowali już od godz. 8 rano.

Wielkie zbieranie to też wielkie liczenie – tu również sztab wspomogli wolontariusze.

Podsumowanie baśniowej akcji. Dziękujemy
dzielnym wolontariuszkom!
Przez dziesięć lat łącznie do puszek dziewczynek z zapałkami trafiło... niemal 50 tysięcy złotych.
Długie spódnice, na głowach
chusty, policzki umorusane sadzą
– pierwowzorem dla wolontariuszek z Sianowa jest bohaterka baśni
Hansa Christiana Andersena.
Dziewczynki z zapałkami apelują
o wsparcie dla tych najbardziej bezbronnych potrzebujących – chorych
dzieci z terenu gminy Sianów,
swoich koleżanek i kolegów.
Środki zebrane podczas grudniowej
akcji
charytatywnej
„Dziewczynki z zapałkami” zostały
już przekazane dzieciom oraz ich
rodzicom. Spotkanie odbyło się 14
stycznia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Sianowie.
Dzięki wolontariuszkom, które pomimo chłodu dzielnie kwestowały
na ulicach oraz dzięki ofiarności

mieszkańców udało się zebrać
w Sianowie kwotę 6 tys. 159,40 zł,
a w Dąbrowie 1 tys. 573,66 zł. Zebrane fundusze w Sianowie zostały
przekazane dla Martynki, u której
rozpoznano nieuleczalne młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
oraz Fabianka, który od drugiego
roku życia choruje na tzw. zespół
nerczycowy, a w Dąbrowie dla
Oliwii, która urodziła się z przepukliną oponową-rdzeniową, wodogłowiem i porażeniem kończyn dolnych oraz Kamila, który cierpi na
mózgowe porażenie dziecięce i niedowład kończyn.
Z każdym rokiem kwota zbieranych pieniędzy rośnie, za co serdecznie dziękujemy!
URSZULA JACKOWSKA

Raz w roku kilkanaście uczennic szkół z terenu gminy Sianów na dwa dni wciela się w role bohaterek baśni Hansa Christiana
Fot. Waldemar Kosowski
Andersena. Nie szczędzą czasu i wysiłku, by pomóc potrzebującym koleżankom i kolegom.

Styczeń 2016

www.sianow.pl

Rok XV

nr 1 (238)

5

DziAło Się

b

Koncert dla wolontariuszy
Angażują się w różne akcje charytatywne i dzieła woluntarystyczne. Mają spory udział w pomaganiu potrzebującym.
Dlatego właśnie w ich imieniu podziękowaliśmy sianowskim wolontariuszom.

N

ajaktywniejsi wolontariusze zostali wyróżnieni
statuetkami. W tym roku
przyznano trzy tytuły Wolontariusza Roku 2015 oraz jeden tytuł
Małego Wolontariusza Roku 2015.
Uhonorowany został Zarząd
Osiedla nr 1, nr 2 i nr 3 w Sianowie,
który od 16 lat organizuje wigilię
dla ok. 300 osób samotnych. Dla
dzieci i młodzieży organizuje wyjazdy na lodowisko, basen oraz
kręgle. Sianowianie pamiętają zawsze o Dniu Dziecka, podczas
którego dla najmłodszych organizują gry, zabawy oraz turnieje. Dla
osób dorosłych organizują wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do
filharmonii oraz teatru. Wszystkie
przedsięwzięcia organizowane są
z pomocą Urzędu Gminy i Miasta
Sianów, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Sianowie oraz
szkół. Zarządy osiedli zawsze
włączają się w prace na rzecz spo-

łeczności sianowskiej, za co serdecznie dziękujemy!
Wolontariuszem roku 2015 został Roman Kwiatkowski wraz
ze Stowarzyszeniem 4x4. Roman
Kwiatkowski jest liderem oraz pomysłodawcą wielu akcji charytatywnych, odbywających się na terenie gminy i miasta Sianów. To
m.in. Terenowa Integracja dla Choinki, która odbywa się w różnych
zakątkach Polski, a zebrane fundusze przekazywane są na pomoc
potrzebującym. W tym roku kierowcy pojechali dla Franka. Udało
się zebrać aż 27 tys. 245,30 zł. To
jedna z najwyższych kwot, jaka została zebrana na terenie całej Polski.
Tytuł Wolontariusza roku 2015
otrzymała też koszalińska Filia Zachodniopomorskiego Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych, która miała
w 2015 pod opieką 28 dzieci, w tym
również w Sianowie. Działalność
Hospicjum nie ogranicza się tylko

do interwencji medycznych. Hospicjum to całościowa opieka nad rodziną nieuleczalnie chorego dziecka
– pomoc w zakresie polepszenia
warunków mieszkaniowych, zadbaniu o rodzeństwo chorych
dzieci, sprawienie, aby choć przez
chwilę na twarzach rodziców pojawił się uśmiech. Lekarze i pielęgniarki gotowe są do interwencji,
gdy tylko zaistnieje potrzeba.
W skład zespołu wchodzą również
wolontariusze, którzy organizują
imprezy w Sianowie – m.in. Ogólnopolski Charytatywny Turniej
Tańca Towarzyskiego, podczas
którego zawodnicy nie tylko walczą
o medale, ale co najważniejsze
swoim tańcem wspomagają naszych podopiecznych.
Ostatnia statuetka trafiła do
Szkolnego Koła Caritas przy SP nr 2
w Sianowie – otrzymało ono tytuł
Małego Wolontariusza Roku 2015.
Szkolne Koło Caritas skupia 12
członków. Opiekunem jest Ania
Pianka, nauczycielka religii. Członkowie koła bardzo chętnie podejmują inicjatywy na rzecz potrzebujących poświęcając im swój wolny
czas. Działalność Szkolnego Koła
Caritas w roku 2015 rozpoczęła się
od akcji na rzecz hospicjum domo-

wego dla dzieci w Koszalinie. Przez
cały rok szkolny wolontariusze SKC
przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej prowadzą zbiórkę nakrętek. W kwietniu 2015 roku SKC
osiągnęło sukces! Zajęli I miejsce
w Polsce za działalność charytatywną w ramach realizacji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Dzieło Pomocy „Ad
Gentes”. Ponadto poprzez SKC została podjęta „Adopcja Serca”. Pod
opieką adopcyjną jest Joele z Kashwa z Kongo. Przez okres trzech

lat uczniowie systematycznie co
miesiąc wpłacali 70 zł dla Joele. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy
za zaangażowanie!
Dla wszystkich, którzy angażują
się w liczne akcje charytatywne,
przygotowana została muzyczna
niespodzianka. Zaśpiewała Dorota
Osińska. Artystka związana jest
z Teatrem Rampa w Warszawie.
Zdobyła drugie miejsce w 2. edycji
programu The Voice of Poland.
URSZULA JACKOWSKA
Fot. Waldemar Kosowski

Kultura
W obiektywie
Teatr Rodzinny w Sianowie

Farsa i mnóstwo śmiechu
18 stycznia w kinie Zorza gratką
dla teatromanów był spektakl „Wieczór Kawalerski” w reż. Zdzisława
Derebeckiego. Farsa Bałtyckiego Teatru Dramatycznego porwała sianowską publiczność, raz po raz wybuchały salwy śmiechu. Świetna gra
aktorska sprawiła, że na długo w pa-

mięci pozostanie pyskata pokojówka
(Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska), szalony drużba (Wojciech Rogowski) oraz jak zawsze pomocna
teściowa (Małgorzata Wiercioch).
Aktorzy BTD z Koszalina cenią
sobie występy w Sianowie, ze
względu na komfortowe warunki,

a zarazem kameralny klimat w Kinie
Zorza, jak również ze względu na
niezawodną publiczność, z czego
i organizatorzy się bardzo cieszą.
Z kolei 31 stycznia na widowni
zasiedli najmłodsi – zobaczyli bajkę
BTD „Cykor – bojąca dusza”.
URSZULA JACKOWSKA

Na początku stycznia w kinie Zorza wystawiony został spektakl Teatru Rodzinnego, który
działa przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Wystąpiło w nim m.in. trzech aktorów,
którzy są mieszkańcami Sianowa. Spektakl „Opowieść Wigilijna” powstał na podstawie
przemyśleń i prawd zawartych w opowieści Karola Dickensa. Przedstawienie spotkało
się z bardzo pozytywnym odbiorem przy niemalże pełnej widowni. Aktorom gratulujemy
udanego debiutu na scenie w kinie Zorza i czekamy z niecierpliwością na kolejne przedFot. Waldemar Kosowski
stawienie.
Widownia była świadkiem zagmatwanej miłosnej intrygi i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Fot. Waldemar Kosowski
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Łączy nas pasja i chęć pomagania
Rozmowa z Romanem KwiatKowsKim, prezesem stowarzyszenia 4X4 sianów, które jest laureatem nagrody
wolontariusz Roku 2015.
– Zintegrowane środowisko Polskiego
off-roadu co roku organizuje Ogólnopolską
Akcję Integracja dla Choinki. W 2015 roku
Stowarzyszenie włączyło się w nią po raz
kolejny. Na jaki cel zbieraliście pieniądze?

– W tym roku wraz z Warsztatem „4x4” Koszalin postanowiliśmy dołączyć się do zbiórki na
rzecz małego Franka. Franio urodził
się ze skomplikowaną wadą serca,
ale dostał kolejną szansę od losu,
aby żyć. „Cena” jego życia wynosiła
36 tysięcy 500 euro. Sumę tę musieli
zgromadzić rodzice Frania, aby
mógł przejść operację w Klinice Uniwersyteckiej Münster. Bardzo nas
cieszy, że dołożyliśmy naszą małą
cegiełkę w walce o życie rocznego
dziecka. Suma, jaką udało nam się
zebrać, 27 tys. 245 złotych i 30
groszy, to jedna z najwyższych
kwot w Polsce, zebranych podczas
Integracji dla Choinki. Bardzo nas to
cieszy i zdecydowanie było warto.
Dzisiaj Franio jest już po operacji
serduszka i nabiera sił, a jego wyniki
są coraz lepsze, może pod koniec
miesiąca będzie już w domu.
– Frekwencja zatem dopisała...

– Frekwencja przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania. Śladem
lat ubiegłych spodziewaliśmy się
około 65 załóg, a na starcie zjawiły
się 74 załogi. Zabrakło nam kart
drogowych, ale jakoś daliśmy radę.
– Co jest magnesem, który do rajdów terenowych, do rywalizacji sportowej, przyciąga tak wielu kierowców?

– Przede wszystkim pasja, chęć
sprawdzenia swoich umiejętności,
jak również możliwości technicz-

w którym pojechaliśmy dla Frania,
odzew był niesamowity. Ludzie
cieszą się, że udostępniając swoje
tereny mogą wziąć udział w tak
szczytnej akcji i pomóc chłopcu. Rozumiemy, że przejazd tak wielu
samochodów może być uciążliwy,
jednak z badań wynika, na sto osób
kupujących auta terenowe przynajmniej 70 proc. zamierza pojeździć nimi w terenie. Trzeba zatem
dążyć do organizowania imprez
off-roadowych, gdyż w ich trakcie
mówimy i uświadamiamy, jak należy postępować, nie stwarzając zagrożenia dla siebie i innych. Korzystając z okazji chcielibyśmy jeszcze
raz podziękować mieszkańcom
gminy Sianów oraz pobliskich gmin
za wyrozumiałość.

nych aut. Możliwość oderwania się
od codziennych obowiązków i odreagowania stresów. Niektórzy
z naszych znajomych twierdzą
wręcz, iż dwie godziny spędzone
w terenie, to jak tydzień urlopu. Do
tego dochodzi, oczywiście, chęć pomagania innym, stąd rajdy charytatywne .
– Gdzie można spotkać członków Stowarzyszenia, czy spotykacie się regularnie?

– Zebrania członków Stowarzyszenia „4x4” odbywają się przynajmniej trzy razy do roku, gdyż
tego wymaga statut Stowarzyszenia, ale wspólnych spotkań w terenie jest zdecydowanie więcej.
– Wiele osób narzeka na środowisko
off-roadowe. Wskazują na hałas
oraz dewastowanie lasów.

– Faktycznie, mamy wielu zwolenników, jak i przeciwników. Najważniejsza jest rozmowa. Osoby,
które nie są nam przychylne po wyjaśnieniach zmieniają zdanie i stają
się naszymi sprzymierzeńcami.
Nasze rajdy nie odbywają się na terenach chronionych i każdorazowo
występujemy do odpowiednich
władz o zezwolenie na przejazd,
aby wszystko było zgodne
z prawem i poszanowaniem przyrody. Generalnie nie mamy co narzekać, mieszkańcy gminy Sianów,
jak i pobliskich gmin są wyjątkowo
wyrozumiali i bardzo często wyrażają zgodę, aby rajd odbył się na
ich prywatnych terenach. Po każdej
przeprawie zobowiązujemy się do
usunięcia szkód. Po ostatnim rajdzie „Integracja dla Choinki”,

– Co zaplanowaliście na trwający już 2016
rok, na co mieszkańcy gminy Sianów
mogą liczyć ze strony Stowarzyszenia 4x4
Sianów?

– Plany na bieżący rok to na
pewno Sianowska Przeprawa, która
jest już dobrze znana i postrzegana.
Będzie też kolejny rajd charytatywny i na razie nie chcę więcej
zdradzać, gdyż jesteśmy w fazie
ustaleń i analiz. Być może odbędzie
się dwudniowa impreza off-roadowa o zasięgu ogólnopolskim.
Mieszkańcy gminy Sianów mogliby
wtedy zobaczyć I Ligę Off-roadu
– zawodników i samochody.

Dzięki inicjatywom Stowarzyszenia 4x4 Sianów pomoc trafiła do wielu potrzebujących osób. W 2014 roku Roman Kwiatkowski po Terenowej Integracji dla Choinki przekazał ponad 13,3 tys. zł mamie Mateusza, który został poszkodowany w
Fot. Waldemar Kosowski
wypadku samochodowym.

– Zapowiada się intensywny rok, mam
nadzieję, że będzie udany!
ROZMAWIAŁA
MILENA SZCZEPAŃSKA-ZAKRZEWSKA

Stypendia dla tancerzy. Samorząd wspiera młode talenty.
swoimi osiągnięciami i postawą promują gminę i miasto sianów. Dodatkowe fundusze z pewnością będą dla nich pomocą w dalszym artystycznym rozwoju.
W tym roku stypendium artystyczne przyznano dwóm młodym
mieszkańcom, aby wspomóc finansowo ich rozwój w zakresie tańca
towarzyskiego.
Stypendium przyznano trzynastoletniej Krystynie Gomułce. Nastolatka w 2014 roku, wspólnie
z partnerem Patrykiem Pastwa, za-

jęła III miejsce w Mistrzostwach
Województwa Zachodniopomorskiego FTS. W ubiegłym roku tancerze zdobyli I miejsce w Ogólnopolskim Charytatywnym Turnieju
Tańca Towarzyskiego „Pasja Cup”
w Sianowie. Również w zeszłym
roku para zajęła I miejsca w I Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Wo-

Stypendium artystyczne otrzymała Krystyna Gomułka.

linie oraz w Międzynarodowym
Turnieju
Tańca
Sportowego
„Szczecin Cup 2015”.
Drugim stypendystą jest szesnastoletni Konrad Łyda. Od 2012
roku Konrad wraz z partnerką
Aleksandrą Staszak prezentuje
swoje umiejętności taneczne na
krajowych i zagranicznych turnie-

Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

jach
tańca
towarzyskiego.
W samym tylko 2015 roku para
zdobyła m.in. I miejsce w Pucharze
Polski klas B i A oraz I miejsce
w Pucharze Regionów Polski
Północnej w obu stylach tanecznych. Najważniejszym sukcesem
dla tancerzy było zajęcie 40. lokaty,
na 137 par startujących, w stylu la-

Stypendystą został też Konrad Łyda.

tynoamerykańskim oraz 46. lokaty
na 150 par w tańcu standardowym
na międzynarodowym turnieju
tańca w British Junior 2015 Anglia
Bllackpool.
Krysi i Konradowi życzymy kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w dalszej karierze tanecznej!

Fot. Waldemar Kosowski
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Kącik bibliofila
„Szczęście
do wzięcia” Janson
F. Wright
„Szczęście do wzięcia” to historia Louise
Jensen i jej adoptowanej córki Hope.
Opowieść zaczyna się dramatycznie,
gdyż w ostatnim dniu roku Louise znajduje pod stolikiem
w restauracji nowo
narodzoną dziewczynkę, przy której
znajduje karteczkę
z napisaną wiadomością „Ona od tej
pory należy do
Ciebie”. Dziewczynka zostaje adoptowana przez Louise,
a otoczona opieką
i miłością opiekunki
oraz
wspierana
przez nią osiąga
wymarzony
cel
– zostaje dziennikarką.
Hope marzy o napisaniu reportażu,
który przyniesie jej
sławę. W dzień wigilii ktoś włamuje
się do jej mieszkania, kradnie pieniądze
oraz wartościowe rzeczy. Hope przy
otwartych drzwiach znajduje słoik z napisem „Słoik Bożonarodzeniowy”. Jest
on wypełniony drobnymi monetami. Ponieważ nikt nie wie, skąd się tam wziął,
Hope pieniądze przeznacza na pokrycie
strat. Zaskoczona jednak tym darem,

postanawia przeprowadzić swoje
śledztwo. Przekonuje się, że uczynione
dobro zawsze do nas wraca w najbardziej niespodziewanym momencie.
W trakcie rozwiązywania zagadki przeżywa wspaniałą przygodę, spotyka cudownych ludzi przekonuje się, że dla
osiągnięcia
własnych
celów
nie
można wykorzystywać zaufania drugiej
osoby
oraz
upewnia się
w przekonaniu,
jak ważna jest
rola
rodziny
w życiu każdego człowieka.
Szczególnie
w jej życiu. Poznaje również
osoby,
które
przeżyły
podobne historie.
Ta piękna, czarująca i wzruszająca
książka
rozpoczęła najpiękniejszą charytatywną akcję w historii
Ameryki – „Słoik Bożonarodzeniowy”,
który otrzymują osoby potrzebujące pomocy finansowej, ale nie tylko...
Zapraszam do wypożyczenia książki
z naszej biblioteki, aby poznać piękną
historię o szlachetności ludzi.
KRYSTYNA JURGO

Gość z wizytą
w Klubie
22 stycznia na członków Dyskusyjnego Klubu Książki
oraz wszystkich miłośników podróży czekała niespodzianka.
Było nią spotkanie z koszalińskim podróżnikiem, historykiem
idei, a także poetą Janem Wyrwasem. Jan Wyrwas zabrał gości
spotkania w podróż do Ziemi
Świętej. W trakcie pokazu multimedialnego zwiedzili oni Jerozolimę
i jej okolice, Jerycho, Masadę, Nazaret i wiele innych interesujących
miejsc. Zapraszamy na kolejne spotkanie DKK w Sianowie 26 lutego
o godz. 17.30.
Przypomnijmy, DKK w Sianowie
działają pod patronatem Ksią-

żnicy Pomorskiej w Szczecinie od
września 2015 r. Dwa Kluby organizują spotkania dla dorosłych
i dzieci. Nie mają one ściśle określonej formy, są otwarte dla wszystkich i każdy jest mile widziany. Spotkania mogą być prowadzone przez
moderatora lub członków klubu.
Mają być okazją do zabawy i poznania nowych ludzi, sposobem
spędzania czasu wolnego, a także
poznania nowych autorów i książek.
MONIKA OLSZAK

Jerozolima to miasto o bardzo długiej historii, jego początki sięgają III tysiąclecia
Fot. Monika Olszak
p.n.e. O niej opowiadał Jan Wyrwas.
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Wernisaż z dedykacją
28 stycznia, w Sianowskiej Galerii Zorza, odbył się wernisaż wyjątkowych zdjęć Marka Jóźków

A

utor zdjęć jest zawodowym fotografem, fotoreporterem oraz opiekunem artystycznym kilku pokoleń
fotografów.
– Wystawa prezentowana w Sia-

nowie jest osobną – dedykowaną
sianowianom – edycją „Świata przyrody”, uzupełnioną o prace premierowe. Zdjęcia powstały między
innymi w Strzekęcinie, Łabuszu,
Gąskach, Chłopach, Wiciu oraz

Unieściu. Fotografie przyrodnicze
pochodzą z ostatnich dwóch lat, natomiast morskie – z końca ubiegłego
roku – powiedział Marek Jóźków.
URSZULA JACKOWSKA
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W piłkę grali, pomagali!
10
stycznia w hali przy
SP nr 2 w Sianowie
rozegrane zostały
Wielkoorkiestrowe Halowe Turnieje
Piłkarskie: Juniorów i Seniorów.
Zgodnie z hasłem 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– grano i zbierano datki na sprzęt
ratujący dzieci i seniorów.
Warunkiem uczestnictwa w XIII
Wielkoorkiestrowym Halowym
Turnieju Piłkarskim Seniorów, było
wrzucenie do puszki minimum 10
zł (od osoby) na konto grającej „do
końca świata i jeden dzień dłużej”
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zespoły grały o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Macieja Berlickiego, a zawodnicy o trzy
wyróżnienia indywidualne.
W turnieju seniorów wystąpiło
dwanaście zespołów: Centrum Dystrybucyjne 13 Koszalin, Gang Albanii
Koszalin, Dzikie Koty Mokre, FC
Olej Napędowy Malechowo, Victoria
Oldboje Sianów, UKS Victoria SP 2
Sianów, Idziole Sianów, Polanów,
Wiekowo, KS Sieciemin, Dega Karnieszewice i Sucha Koszalińska.
W „małym finale” Idziole
Sianów, pokonali Dzikie Koty
Mokre 4:1. W „dużym finale” Polanów, pokonał Gang Albanii Koszalin 4:0. Wyróżnienia indywidualne – ufundowane przez Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie – przypadły: Marcinowi Bogdanowi

Wsparcie
w złotówkach
W czasie XIV Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego Juniorów i XIII Wielkoorkiestrowego
Halowego Turnieju Piłkarskiego Seniorów w Sianowie, zebrano 1 tys.
666,44 zł. Wszystkie dotychczasowe piłkarskie grania serc w Sianowie, dają łącznie kwotę: 11 tys.
375,38 zł. Dziękujemy i zapraszamy
już za rok na kolejne turnieje!

Styczniowa
orkiestrowa kometka
23 stycznia w hali sportowej Gimnazjum Gminnego
w Sianowie odbył się trzeci Wielkoorkiestrowy Turniej
Badmintona.
W zawodach udział wzięło
ponad 20 zawodników. Każdy
uczestnik, który zasilił puszkę
WOŚP, otrzymał pamiątkowy
medal. Zebrano łącznie 411 złotych.
Sędzią głównym była Dorota
Grzejdak, pomagał jej Marcin Grzywacz.
Mecze rozegrano w czterech kategoriach, w których uzyskano następujące wyniki:
● gra pojedyncza mężczyzn
Elita:
1. Michał Rogowski
2. Marcin Grzywacz
3. Nestor Gabrysiak

W turnieju juniorów wyróżnienia indywidualne przypadły: Mateuszowi Jakubiakowi
(Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Koszalin) – najlepszemu zawodnikowi,
Dominikowi Surówce (Victoria I Sianów) – królowi strzelców (10 bramek) i Kacprowi
Fot. Waldemar Kosowski
Płoszajowi (FC Skibno) – najlepszemu bramkarzowi.

(Idziole Sianów) – najlepszemu zawodnikowi, Przemysławowi Saliwonowi (Gang Albanii Koszalin)
– królowi strzelców (7 bramek) oraz
Michałowi Pankowi (Polanów)
– najlepszemu bramkarzowi. Wyróżnieni otrzymali odpowiednio:
piłki nożne i rękawice bramkarskie.
Warunkiem uczestnictwa w XIV
Wielkoorkiestrowym Halowym
Turnieju Piłkarskim Juniorów, było
wrzucenie do puszki minimum 5 zł
(od osoby). I w tych zmaganiach piłkarze walczyli o puchar włodarza
gminy i wyróżnienia indywidualne.
W zawodach udział wzięło dziewięć zespołów: Dzikie Koty Mokre,
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego Koszalin, FC Pękanino,
Absolwenci Dąbrowa, Victoria I
Sianów, Victoria II Sianów, Wiekowianka I Wiekowo, Wiekowianka
II Wiekowo i FC Skibno.

b

● gra pojedyncza mężczyzn
Amator:
1. Jacek Zawiślak
2. Jacek Kosmala

3. Wojciech Muchowski
● gra podwójna mężczyzn:
1. Patryk Jas i Marek Zięba
2. Marcin Grzywacz i Norbert
Markowski
3. Marek Hoppe i Grzegorz Pilarski
● gra rodzinna:
1. Martyna Kowalczyk i Michalina Surówka
2. Kornel Grzywacz i Marcin
Grzywacz
3. Grzegorz Pilarski i Kacper
Ciszek
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za sportową sobotę i miłą atmosferę. Do zobaczenia za rok!
MARCIN GRZYWACZ

Trzydzieści sześć 5,5-minutowych spotkań nie wyłoniło zwycięzcy, bowiem dwa zespoły uzyskały
taką samą liczbę punktów i bramek,
a na dodatek bezbramkowo zremisowały w bezpośrednim pojedynku.
O zwycięstwie w XIV Wielkoorkiestrowym Halowym Turnieju Piłkarskim Juniorów zadecydował
jeden – dokładnie egzekwowany
– rzut karny! Jego szczęśliwym wykonawcą okazał się Adrian Boguś
– i to FC Skibno – cieszyło się z pucharu za I miejsce w turnieju.
Drugie miejsce zajął zespół
Dzikie Koty Mokre, trzecie za Absolwenci Dąbrowa. Dwucyfrową
zdobycz punktową zanotowały ponadto: Victoria I Sianów, FC Pękanino i Parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego Koszalin.
RYSZARD WĄTROBA

Jedną z kategorii turnieju była gra rodzinna.

Fot. Waldemar Kosowski

W hołdzie piłkarzowi, trenerowi, sędziemu
Grupa sędziów Koszalin przed KS Skibno i Pietraszkiewiczami.
9 stycznia w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sianowie rozegrano
10. jubileuszowy Halowy Turniej
Piłkarski Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza.
Myśl o zorganizowaniu turnieju
im. Feliksa Pietraszkiewicza – piłkarza, trenera, sędziego piłkarskiego, obserwatora, działacza piłkarskiego, w tym przez kilkanaście
lat Przewodniczącego Kolegium
Sędziów Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koszalinie – pojawiła się tuż po jego
nagłej śmierci (27 grudnia 2005 r.).
Gdy minął rok, inicjator przedsięw-

zięcia Ryszard Wątroba, postanowił
doprowadzić to zamierzenie do pomyślnego końca. Sprzymierzeńców
znalazł w osobach ówczesnego kierownika KS „Victoria Dega” Sianów
– Grzegorza Grygiela oraz ówczesnego kierownika hali sportowej
przy miejscowym Gimnazjum
Gminnym – Sebastiana Bobera.
Rozegrany 9 stycznia 10. Turniej
Seniorów, poprzedziło wystąpienie
wdowy po zmarłym Feliksie, Barbary Pietraszkiewicz, która następnie – wspólnie z córką Jolantą,
synem Markiem oraz innymi członkami rodziny, w tym bratem F. Pietraszkiewicza – Edwardem z żoną

Urszulą, przyglądała się wszystkim
10-minutowym pojedynkom.
Zagrali: Grupa Sędziów Koszalin
(trener – Wiktor Wątroba, kierownik – Mateusz Myziak), KS Sieciemin (Waldemar Lewandowski,
Józef Hryckowian), KS Skibno (Wojciech Kulon, Janina Kulon), UKS
Victoria SP 2 Sianów (Jędrzej Bielecki, Marian Kuna, Jacenty Życiński), Victoria Sianów (Grzegorz
Duda, Jerzy Piątek), Victoria Oldboje Sianów (Krzysztof Gort, Marek
Walker) oraz zespół pod nazwą Pietraszkiewiczowie Sianów, w składzie którego w roli trenera i kierownika wystąpiło – dwóch

wnuków Feliksa Pietraszkiewicza:
Paweł i Adam.
Zwycięzcami turnieju zostali
piłkarze Grupy Sędziów Koszalin.
Ich zwycięstwo nie podlegało żadnej
dyskusji – jedyne trzy punkty stracili, przegrywając 0:3 z piłkarzami
A-klasowego KS Skibno. Drugie
miejsce zajęli – ubiegłoroczni zwycięzcy turnieju – piłkarze KS Skibno,
którzy występowali wówczas jako
Victoria II Sianów/Skibno. Trzecie
miejsce – co sprawiło ogromną radość Pani Barbarze Pietraszkiewicz
i pozostałym członkom rodziny
– zajęła drużyna Pietraszkiewiczów
Sianów. Kolejne miejsca zajęli: Vic-

toria Sianów, KS Sieciemin, Oldboje
Victorii Sianów i UKS Victoria SP 2
Sianów.
Zwycięzcy otrzymali puchar Prezesa Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Koszalinie
– Grzegorza Maciejasza. Wyróżnieni zawodnicy: najlepszy piłkarz
– Łukasz Zawada (KS Skibno), król
strzelców – Filip Stępiński (Grupa
Sędziów Koszalin) oraz najlepszy
bramkarz imprezy – Małgorzata
Chwastek (UKS Victoria SP 2
Sianów).
Za rok, 11. edycja turnieju! Zostanie on rozegrany 7 stycznia.
RYSZARD WĄTROBA

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).

