Nasza biblioteka
drugą w kraju!
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów jest najlepszą biblioteką
w województwie zachodniopomorskim, a drugą w całej Polsce w Rankingu Bibliotek
2017 roku.

T

o wyniki tegorocznego
Rankingu Bibliotek,
który prowadzony jest
przez „Rzeczpospolitą” i Instytut
Książki od 2011 roku. Prezentuje on gminy, które przywiązują
szczególną wagę do rozwijania
czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcają biblioteki
w ośrodki służące tym celom.
Organizatorom przyświeca idea,
aby poprzez dobrze działającą
bibliotekę, wszyscy mieszkańcy
otrzymali łatwy i całkowicie
bezpłatny dostęp do literatury,
a więc wiedzy, nowych mediów
i szeroko rozumianej kultury.
Organizatorzy Rankingu co
rok przygotowują ankiety skierowane do wszystkich gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich
i gmin miejskich (z wyłączeniem
miast na prawach powiatu).
Punkty przyznawane są za
powierzchnię biblioteki, godziny otwarcia, wielkość księgozbioru, zakupione nowości,
dostępność internetu w bibliotece i katalogu biblioteki w internecie, liczbę stanowisk komputerowych, tytułów prasowych,
budżet biblioteki, a także za
zakres działalności (m.in. liczbę
klubów zainteresowań działających w bibliotece).
30 listopada w Bibliotece
Narodowej
w
Warszawie
burmistrz Maciej Barlicki oraz

Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre
zarządzanie bibliotekami publicznymi. W tym roku sianowska biblioteka może pochwalić się wielkim sukcesem!
Fot.Waldemar Kosowski

dyrektor Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Sianów Aleksandra
Kowalczyk otrzymali dyplomy

„Rzeczpospolita” nas chwali:

6
STYCZNIA
Sianowski Konkurs
Kolęd i Pastorałek

7
STYCZNIA
12 Turniej
Feliksa Pietraszkiewicza

14
STYCZNIA
26 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

„(...) Biblioteka w Sianowie zainicjowała ciekawą akcję „Wędrująca
książka”. Polega ona na tym, że filie biblioteczne nawiązują współpracę z tymi świetlicami wiejskimi, gdzie nie ma bibliotek. Każda filia
przygotowuje wędrującą paczkę zawierająca około 50 książek. Akcja
propaguje czytelnictwo wśród lokalnej społeczności
– dzięki niej powstało już osiem punktów bibliotecznych. (...)”
„(...) Na uwagę zasługuje również akcja „Rozgryzamy bibliotekę”,
która ma na celu przełamywanie barier między „nowym” czytelnikiem, a bibliotekarzem. Z kolei w soboty placówka zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkania przy kawie. (...)”

za zajęcie drugiego miejsca
w kraju i pierwszego w województwie. Gratulacje złożyli im
organizatorzy – Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki
i Marcin Piasecki, redaktor
zarządzający „Rzeczpospolitej”.
Warto zaznaczyć, że w tym
roku biblioteki rywalizowały
bardzo zacięcie. Na wysłane
do bibliotek w całej Polsce ankiety odpowiedziało ponad 800
placówek. Nasz sukces nie byłby
możliwy, gdyby nie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników bibliotek z terenu gminy
Sianów. Dziękujemy również
władzom gminy, radnym za
ogromną pomoc i zrozumienie

Ranking Bibliotek
2017
I miejsce: Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Jarocin
II miejsce: Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Sianów
III miejsce: Gminna Biblioteka
Publiczna w Świątkach

potrzeb biblioteki. Jednak za nasz
sukces najserdeczniej dziękujemy czytelnikom naszych bibliotek, dzięki, którym czujemy się
potrzebni i istniejemy.
MoNiKa olSzaK
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Dla sianowskich seniorów
29 grudnia w Sianowie otwarty został trzeci w regionie i ósmy w województwie zachodniopomorskim Dzienny Dom „Senior +”.

D

hoć człowiek myśli i chce szukać

C

różnych tematów, to i tak
w czasie Bożego Narodzenia,

w czasie oczekiwania, czyli całego
grudnia, nasuwa się jeden temat.
I jest to jak zwykle dobroczynność,
choć takie słowo jakoś ucieka nam
ostatnio ze słownika. A to po prostu
działanie polegające na niesieniu
bezinteresownej pomocy innym.
Tak, tak, to takie proste. Ale jak
ważne. Po raz kolejny w Sianowie
ludzie udowadniają, że są dla innych.
Nie będę wymieniał rodzaju akcji, nie

b

zięki wsparciu, którego
grantodawcą było Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, gmina Sianów
zrealizowała plan kompleksowej
adaptacji i wyposażenia parteru
budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Polskiej
33 w Sianowie. W rezultacie powstała placówka – dzienny dom opieki
dla 30 seniorów, którzy mimo
zaawansowanego wieku i czasem
nie najlepszego stanu zdrowia chcą
pozostać aktywni.
Na szczególną uroczystość
zaproszono zarówno włodarzy
zaprzyjaźnionych samorządów,
dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, lokalnych
przedsiębiorców, jak również
samych seniorów, którzy poczuli się
gospodarzami wydarzenia. Symbo-

liczną wstęgę przeciął burmistrz
gminy i miasta Sianów Maciej
Berlicki.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni goście podziwiali zmiany,
jakie zaszły w Dziennym Domu.
Sianowscy seniorzy mają do dyspozycji m.in.: salę do ćwiczeń wyposażoną w niezbędny sprzęt sportowo-rehabilitacyjny, pomieszczenie
ogólnodostępne pełniące funkcję
sali spotkań i jadalni, pokój zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenie
kuchenne oraz pomieszczenie do
poradnictwa lub terapii indywidualnej.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim gościom za obecność, wspaniałe życzenia oraz ogromną życzliwość wobec nowej gminnej
inicjatywy.
Dzienny Dom „Senior +” w Sianowie jest przyjazną przestrzenią
dla osób starszych. Jest czynny od

będę pisał o kwotach, ale o ludziach.

poniedziałku do piątku w godz.
7.00-15.00. Na seniorów czekają
opiekunowie i animatorzy, starający
się zapewnić nie tylko niezbędne
wsparcie, ale również zagospodarować czas w jak najpełniejszy
i najciekawszy sposób. Ponadto,
w specjalnie do tego celu przystosowanych i przestronnych pomieszczeniach, prowadzone będą spotkania aktywizujące społecznie,
towarzyskie, międzypokoleniowe,
edukacyjne wykłady, zajęcia manualne, kulinarne i plastyczne.
Gmina prowadzi rekrutację 30
chętnych uczestników. Do korzystania z usług Dziennego Domu
„Senior+” w Sianowie uprawnieni
są mieszkańcy gminy, którzy

akcja

Bo wyobraźmy sobie sytuację, że
jednak każdy zamyka się w czterech
ścianach swojego „m”, że nie widzi co
wokół się dzieje. Bo wokół nas,

Kochasz dzieci
nie pal śmieci!

Wraz ze spadającą temperaturą spada również
jakość powietrza w naszej
gminie. Mieszkańcy, szczególnie w porze popołudniowej, muszą często
zmagać się z dławiącym
dymem, który może przekształcać się w smog. Do
Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie wpływają
informacje od zaniepokojonych osób o prawdopodobieństwie spalania w ich sąsiedztwie
śmieci. W związku z tą
sytuacją sianowski samorząd rozpo-

czasem zamknięci w sobie, czasem
w smutnych nastrojach są ludzie.
Ludzie, którym jest trudniej, czy to
materialnie, czy zdrowotnie. Mogłyby
tak funkcjonować dwa równoległe
światy, świat szczęścia i świat smutku, kompletnie bez nachodzenia
na siebie. I tak często, niestety, jest.
Ale zaraz, zaraz. Nie u nas. Bo u nas
Ci wrażliwi wychodzą poza swoje „m”
i działają. Często nie są to ludzie
bogaci, bez doktoratów, ale mają coś
więcej. Ogromnym pokład empatii

ukończyli 60. rok życia i są nieaktywni zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym jest głównie: wiek, stan
zdrowia, stopień sprawności
psychofizycznej oraz sytuacja
rodzinna. Przyjęcie do Dziennego
Domu odbywa się na podstawie
złożonego wniosku wraz ze stosownymi załącznikami, dostępnymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Sianów,
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie oraz na
stronie www.sianow.pl. Za nabór
uczestników odpowiedzialny jest
specjalnie powołany Zespół Rekrutacyjny. Dokumenty niezbędne
w procesie rekrutacji prosimy składać
w Referacie Rozwoju Urzędu pok.
nr 13 lub w MGOPS w Sianowie.
czyna kampanię edukacyjno-kontrolną
pod hasłem „Kochasz dzieci nie pal
śmieci!”. W naszej gminie pojawią się
plakaty, a mieszkańcom będą rozdawane ulotki informujące o szkodliwości
spalania śmieci w domowych
piecach.
Również w szkołach
najmłodsi dowiedzą
się dlaczego nie
wolno spalać odpadów. W akcji będzie
brać udział Straż
Miejska w Sianowie,
która przez cały sezon
grzewczy
będzie
kontrolować domowe
paleniska i karać lub
pouczać tych, którzy
paląc śmieci trują siebie i otoczenie.

i chęć niesienia pomocy.
Za to Wszystkim dziękuję. Ten nasz
sianowski grudzień już zawsze będzie
mi się dobrze kojarzył. Bo pomóc
jednemu człowiekowi, to jak pomóc
całemu światu. A skoro w naszej
gminie pomagamy w ramach
różnych akcji wielu osobom, to jakby
cały wszechświat ratujemy. Niech
więc tak zostanie, tylko proszę

z fabryki na aukcję
Taką oto przesyłkę dostaliśmy
ze Stanów Zjednoczonych! Pani
Emmie dziękujemy za kolejny
prezent z fabryki Coca Coli – zostanie przekazany, jak w zeszłym roku,
na aukcję charytatywną. Po raz

kolejny miły gest i pamięć o naszej
gminie przyczyni się do czynienia
dobra. A to przecież specjalność
mieszkańców naszej gminy!
Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

pamiętać, że 2 lutego 2018 r. zapraszamy na koncert „Dla Wolontariuszy”.
Bo dziękować też trzeba w sposób
szczególny.

W oBieKTyWie
Dwanaście miesięcy z historią

Informujemy, że nowe harmonogramy
wywozu odpadów są już dostępne na
stronie www.pgkkoszalin.pl. PGK
Sp. z o.o. będzie je przekazywać
w najbliższym czasie mieszkańcom.
Takie harmonogramy można również
otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta

w Sianowie (Budynek „B”, I piętro,
pokój nr 2).
Dodatkowo informujemy, że pojemniki zostaną opatrzone nowymi nalepkami. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn
nalepka nie zostanie przyklejona
do dotychczasowej (znajdującej się
na pojemniku), zwracamy się
z prośbą o naklejenie nowej etykiety
na starą, za co z góry serdecznie
dziękujemy.

zapRoszenie
Rocznicowy koncert
Z okazji 675-lecia nadania praw miejskich miastu Sianów już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców
miasta i gminy 11 lutego na plac przed
kinem Zorza. Odbędzie się tam
koncert, którego gościem specjalnym

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

Harmonogramy
wywozu odpadów
na rok 2018

będzie Anita Lipnicka. W programie
wydarzenia jest również uroczysta
galą wręczenia „Sianowskich Rybogryfów”, podczas której uhonorowane zostaną osoby wyróżniające się
w dziedzinach społecznych, gospodarczych i sportowych. Bądźcie tego
dnia z nami!

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
zmarłego

WiesłaWa RychteRoWicza
Grudzień to czas życzeń, ale i... prezentów. Prezenty dla mieszkańców przygotowali
włodarze gminy wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Sianów. W Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych rozdawali kalendarze na 2018 rok.
Kalendarze wyjątkowe, bo ozdobione zdjęciami dawnego Sianowa.
Fot. Waldemar Kosowski

Pierwszego Obywatela Sianowa.
Składają:
Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie,
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej, Sołtysi
i Przewodniczący Zarządów Osiedli.
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zorza cyfrowa
i premierowa

Piękny gest
Paczka dla bohatera

z

Repertuar kina

Historyczna chwila – po bilety przychodzą widzowie, którzy jako pierwsi zobaczą film
w doskonałej jakości obrazu i dźwięku.
Fot. Waldemar Kosowski

Projekty

Nauka pływania

Na zajęciach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.
Fot. Archiwum

Blisko 1,5 tysiąca godzin
zajęć, 14 wycieczek krajoznawczych, 10 wykładów,
wyjścia do teatru, filharmonii, rejsy statkiem,
spływ kajakowy, spotkania
przy ognisku, kampanie
społeczne i wydane blisko
420 tysięcy złotych – to
bilans działań organizacji
pozarządowych i samorządu na rzecz seniorów
w 2017 r.
Sianowskie organizacje pozarządowe w 2017 r. pozyskały blisko
400 tysięcy złotych z Rządowego
Programu ASOS 2014 – 2020. Żaden
inny samorząd w kraju w kategorii
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
nie może pochwalić się taką
skutecznością!
Stowarzyszenie
Sianowska Akademia Seniora,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska oraz Fundacja Jesteśmy Razem zapewniły wiele
atrakcji blisko 130 seniorom z gminy
i miasta Sianów.
Stowarzyszenie
Sianowska
Akademia Seniora oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
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W skRócie

Na początku grudnia sianowska zorza przeszła cyfryzację. Dzięki temu na wielkim ekranie klimatycznego kina wyświetlane będą nowości. zapraszamy!
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orza ma się czym chwalić,
ponieważ jest trzecim
kinem w Polsce, które
posiada laserowy projektor najnowszej technologii. Sama cyfryzacja
kina kosztowała 200 tysięcy złotych.
Część środków pochodzi z dofinansowania Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej, cześć z Urzędu
Gminy i Miasta Sianów, a część ze
środków własnych Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej w Sianowie.
Bilety można kupić w bardzo
przystępnej cenie. Bilet normalny
kosztuje 14 zł, ulgowy – 10 zł, a bilet
grupowy – 8 zł. Warto wybrać się
do kina i zobaczyć efekty zmian!
Szczegółowy repertuar dostępny jest na stronie www.cksianow.pl
lub na funpag’u www.facebook.pl/
kinozorzasianow.
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Od września w gminie Sianów
wdrażana jest kolejna edycja
programu „Aqua edukacja”. Tym
razem organizatorem i promotorem
zajęć jest Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem, która pozyskała środki
z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Zgodnie z założeniami projektem objęto 165 dzieci z klas I-III
szkół podstawowych. Młodzież
podzielona na jedenaście 15-osobowych grup uczęszcza na zajęcia
w Parku Wodnym w Koszalinie.
Umiejętność poruszania się
w wodzie pozwala jednocześnie na
wspaniałą zabawę, jak i poprawę
naszego zdrowia oraz kondycji bez
obciążania stawów i innych możliwych urazów, co w dzisiejszych
czasach jest problemem nie tylko
osób w podeszłym wieku, ale
również i dzieci od najmłodszych lat.

2 stycznia, wtorek
– godz. 17 – Gwiezdne
Wojny: Ostatni Jedi,
dubbing;
godz. 20 – Gwiezdne
Wojny: Ostatni Jedi,
napisy
3 stycznia, środa – godz. 17
– Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi, dubbing;
godz. 20
– Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi, napisy
4 stycznia, czwartek
– godz. 17 – Gwiezdne
Wojny: Ostatni Jedi,
dubbing;
godz. 20 – Gwiezdne
Wojny: Ostatni Jedi, napisy

Po raz pierwszy w Sianowie odbyła
się akcja „Bożonarodzeniowa paczka
dla bohatera”. Jej organizatorzy zbierali produkty, które znalazły się
w świątecznych paczkach dla kombatantów wojennych. W Sianowie
punkt zbiórki był zlokalizowany
w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów.
Organizatorzy zbiórkę prowadzili do
14 grudnia.
Ten mały gest dla drugiego człowieka
był powodem radości i wspomnieniem na długi czas. Tym ważniejszym, że Naszym Bohaterom czas
ucieka. Poprzez udział w akcji „Bożonarodzeniowa paczka dla bohatera”
chcieliśmy choć trochę pomóc
kombatantom. Z doświadczenia
wiemy, że taka pamięć i pomoc
z Waszej i naszej strony jest dla Nich
niezmiernie ważna i potrzebna,
a radość jaką sprawiają im odwiedziny, życzenia, rozmowy, kartki i paczki
jest nie do opisania.
Wspieramy żołnierzy polskich
walczących na wszystkich frontach
II wojny światowej, żołnierzy podziemia niepodległościowego w kraju
w czasie wojny jak i po jej zakończeniu.

W oBieKTyWie
Miejsce dla najmłodszych i nie tylko

Zakończyła sie realizacja projektu Wiata dla Dzieciaka w ramach programu Działaj
Lokalnie. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Ogrodowa 6. Poza buFot. Waldemar Kosowski
dową odbył się cykl spotkań edukacyjnych i integracyjnych.

akademicy kończą udany rok

Sucha Koszalińska skupiły się
w tym roku na organizacji zajęć
edukacyjnych
dla
seniorów
połączone ze spotkaniami integracyjnymi zawierającymi wyjścia do
filharmonii, teatru. Organizacje
zorganizowały ponadto wycieczki
tematyczne m.in. do Wisły, Białegostoku, Poznania, Szklarskie Poręby,
Bydgoszczy czy Kotliny Kłodzkiej.

Fundacja Jesteśmy Razem przeprowadziła wyjątkowy projekt
dla 45 osób, który nastawiony
był na promocję krajoznawstwa.
W ramach dofinansowanego zadania seniorzy mieli okazję m.in.
spłynąć kajakiem rzeką Unieść,
pływać statkiem po Morzu Bałtyckim, spotkać się na warsztatach
konnych, wziąć udział w cyklicz-

nych wykładach o charakterze
kulturoznawczym, ale przede
wszystkim wyjechać aż na 7 wycieczek w Bieszczady, Beskid Śląski,
Kaszuby. Zwiedzili także Szczecin,
Świnoujście. Gdańsk, Słowiński
Park Narodowy, Elbląg czy
Malbork. W ramach projektów
powstały nowe podmioty – Klub
Podróżnika czy centra seniora,

które będą prowadzone także
po zakończeniu projektu tj. od 2018
roku.
ToMaSz TeSMeR
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Świąteczna atmosfera na Jarmarku
16

grudnia na placu
przed kinem Zorza
odbył się piąty już
Jarmark
Bożonarodzeniowy.
Spotkanie uświetnił program artystyczny. Wystąpiły dzieci uczęszczające na warsztaty gitarowe,
teatralne oraz wokalne do Centrum
Kultury w Sianowie. Były też z nami
lokalne zespoły ludowe. Atmosferę
świąt wzmocniło wspólne śpiewanie kolęd.
Były stoiska z pięknymi ręcznie
robionymi ozdobami, nie zabrakło
również akcentów kulinarnych –
były pierogi, barszczyk, krokiety,
ciasto i wiele innych pyszności.
Goście mogli spróbować sił
w dziedzinach artystycznych. W Fa-

bryce Elfów odbywały się warsztaty z robienia ozdób choinkowych,
malowania bombek, a w Słodkiej

Alejce można było ozdabiać pierniczki. Poczta Mikołajowa dała
najmłodszym możliwość wysłania

listów do świętego Mikołaja z listą
prezentów pod choinkę. Na pamiątkę można było zrobić sobie

zdjęcie w świątecznej fotobudce.
Dla dzieci największą atrakcją była
wizyta świętego Mikołaja, który
rozdawał prezenty każdemu, kto
wyrecytował wierszyk bądź zaśpiewał piosenkę.
W ramach Jarmarku odbył się
również konkurs na najpiękniejszą
ozdobę choinkową. Każdy uczestnik
konkursu otrzymał darmowy bilet
do kina Zorza na wybrany seans,
a za pierwsze trzy miejsca przewidziane były nagrody rzeczowe.
Wszystkim
występującym,
wystawcom oraz osobom biorącym
udział w jarmarku serdecznie
dziękujemy!
uRSzula KRaWieCKa

Fot. Waldemar Kosowski

Fotorelacja

Dziewczynki
z zapałkami

Po raz dwunasty młodzi sianowianie zaangażowali się w pomoc osobom potrzebującym.
W grudniu na ulicach miasta i gminy Sianów
mogliśmy spotkać wolontariuszki z sianowskich
szkół, z Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz ze Szkoły Podstawowej z Iwięcina. Uczennice przebrane
za baśniową postać „dziewczynki z zapałkami”
zbierały do puszek datki. Mieszkańcy gminy nie
są obojętni na los potrzebujących osób i chętnie
wspierają akcję. Dziewczynki zbierały pieniądze
na rzecz potrzebujących dzieci – w Sianowie dla
5-letniego Alana Pradunia, który choruje na
zespół nerczycowy. W Iwięcinie na rzecz 6-letniego Kacpra Nawrotki, który choruje na białaczkę.
Dzięki ofiarności mieszkańców dziewczynki
zebrały w Sianowie 6 843,74zł, w Iwięcinie
2 076,35 zł, w Dąbrowie 1 602,92 zł. Łącznie to
ponad 10,5 tys. zł!
Nad bezpieczeństwem wolontariuszek czuwali
strażacy ochotnicy z OSP w Sianowie, Młodzieżowa Drużyna Pożarna OSP w Sianowie, Straż Miejska oraz koordynatorzy akcji Renata Grosiak, Anna
Walińska, Maria Ignatowicz i Tomasz Świderski
wraz z nauczycielami oraz wolontariuszami.
Za wspaniałą akcję, wparcie, pomoc oraz
okazane serca serdecznie wszystkim dziękujemy!

Akcja jest już przedświąteczna tradycją odbywającą się w na terenie
gminy i miasta Sianów.

Chętnych by otworzyć serca i portfele nie brakowało.

W inicjatywę co rok angażuje się wielu wolontariuszy.

Dziewczynki z wiklinowymi koszami dzielnie kwestowały, by wspomóc poZdjęcia Waldemar Kosowski
trzebujących.
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Mikołaj w Iwięcinie
9 grudnia w iwięcinie był dniem wyjątkowym. Do dzieci zgromadzonych
w świetlicy wiejskiej przybył specjalny, wyczekiwany gość... Kto taki?

S

ołtys sołectwa Iwięcino
Grażyna Gabrysiak zaprosiła do dzieci świętego
Mikołaja. Zanim przybył, przysłał
swoje pomocnice – śnieżynki Ma-

gdalenę i Agnieszkę, które przygotowały wszystkich na powitanie
gości. Najmłodsi, ale również
i rodzice, nauczyli się wierszyka
i piosenki. Został przygotowany

specjalny tron, a także posiłek
– piernik i kubek mleka dla świętego. Były też konkursy, tańce, sprawdzian wiedzy o Mikołaju, ubieranie
choinki, wspólne rysowanie. Wresz-

cie w okrzykach „Mikołaju, Mikołaju!” pojawił się pan w czerwonym
kubraku z długą białą brodą. Radość była ogromna! Każde dziecko
w zamian za wierszyk, piosenkę,

a nawet uścisk Mikołaja dostało
paczkę pełną słodkości. I tak dla
pewności Mikołaja zaprosiliśmy już
z wizytą na przyszły rok!

Najmłodsi

Mikołaj
na motorze
6 grudnia Moto-Mikołaj wraz ze
Śnieżynkami odwiedził dzieci
z oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 1
w Sianowie. Deszczowa pogoda nie
zatrzymała świętego i przyjechał
do najmłodszych zabytkowym
wojskowym motocyklem, dumnie
siedząc w koszu, wieziony przez
swojego kierowcę – Elfa. Zabawa
mikołajkowa zorganizowana została przez studentów pedagogiki Politechniki Koszalińskiej pod nadzorem nauczycielki akademickiej
i wychowawczyni oddziału przedszkolnego w SP 1 pani Edyty Banucha. Była moc wesołej zabawy
i mnóstwo prezentów.
Mikołaj, co uchwyciliśmy
w kadrze, odwiedził też Przedszkole Gminne w Sianowie. Nic
dziwnego. Nie jest tajemnicą, że
w Sianowie mieszkają tylko grzeczne dzieci!
6 grudnia, mimo wyjątkowo
niesprzyjającej pogody, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sianowie
nie zapomnieli o najmłodszych
mieszkańcach gminy. Mikołajki były
okazją do kolejnego spotkania strażników z uczniami szkół podstawowych w Szczeglinie, Iwięcinie oraz
w Dąbrowie, aby rozmawiać na
temat bezpiecznego zachowania się
dzieci w okresie świąt, a także
podczas ferii. Mundurowi przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego spędzania czasu
w trakcie zimowych zabaw. Nie
obyło się bez podarków! Mikołaj
i towarzyszący mu strażnicy
wręczyli najmłodszym uczestnikom
spotkań upominki w postaci słodyczy i elementów odblaskowych.
Wizyta straży miejskiej była
sympatycznym
uzupełnieniem
zajęć szkolnych i radosną niespodzianką.
Fot. SM SIANÓW

Bezpieczeństwo

Święty z obstawą mundurowych

Fot. Jarosław Kołodziejczak
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Razem
Muzyka w prezencie
od pół wieku

5 grudnia w kinie zorza uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowego Dnia
osób Niepełnosprawnych.

złote Gody państwa ireny i Mirosława
Kamińskich.
„Świadomy praw i obowiązków... i przyrzekam, że uczynię
wszystko, aby nasze małżeństwo,
było zgodne, szczęśliwe i trwałe”
– takimi słowami ponad 50 lat
temu w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Bydgoszczy Irena i Mirosław
Kamińscy przyrzekali sobie miłość
na zawsze. 2 grudnia w Domu
Gościnnym Rutikal w Sianowie
odbyła się uroczystość jubileuszowa Złotych Godów, połączona
z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
Aktu dekoracji w imieniu prezydenta RP dokonał burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki
w asyście przewodniczącego Rady
Miejskiej Janusza Machały.
– Złote Gody to wyjątkowe
święto, a wspólne pół wieku to
dowód wzajemnej miłości, zrozumienia i siły. To również wspaniały przykład dla młodych ludzi,
dopiero zakładających rodziny,
dlatego też ten medal trafił
w odpowiednie ręce – powiedziała prowadząca uroczystość Mirosława Kapuścińska, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Sianowie.

Jubilaci w trakcie uroczystości
podziękowali sobie za dotychczasowe, trwałe małżeństwo i przyrzekli,
że uczynią wszystko, aby było ono
nadal szczęśliwe. Małżonkowie
zgodnie stwierdzili, że fundamentem, na którym zbudowali swój
związek była miłość. Pielęgnowali ją
i dbali, by była silna i mogła znieść
wszystko. Dzisiaj, po 50 latach,
mogą powiedzieć, że było warto, bo
wychowali troje dzieci, mają
sześcioro wnuków i troje prawnuków.
Wznosząc toast na cześć jubilatów burmistrz Maciej Berlicki
podkreślił, jak wielkim wydarzeniem jest rocznica państwa Kamińskich. – Złote Gody to dzień
wspomnień i refleksji, bowiem
ponad 50 lat wspólnego życia to
czas obfitujący zarówno w piękne,
szczęśliwe chwile, ale i czas niepozbawiony trosk i problemów
– zauważył.
Życzenia na następne szczęśliwe, zdrowe i spokojne lata wspólnego życia złożyli włodarze Sianowa, kierownik USC oraz licznie
przybyła rodzina.
Zabawa w gronie rodzinny trwała do białego rana.
MiRoSłaWa KaPuŚCińSKa

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie Jubilatom pamiątkowych dyplomów jubileuszowych, upominków, kwiatów oraz wspólna fotografia.
Fot. Marek Kamiński

W

ydarzenie to zorganizowane zostało przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”
i Gminny Ośrodek Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych w Sianowie.
Prowadząca spotkanie Renata
Grosiak przywitała gości imprezy
integracyjnej, zaś Maciej Berlicki,
burmistrz gminy i miasta Sianów,
Mirosława Zielony, dyrektor PCPR
w Koszalinie oraz Halina Iwanisik,
kierownik MGOPS w Sianowie
złożyli wszystkim życzenia.
Dla niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy, z okazji ich
święta, przygotowano program
artystyczny oraz poczęstunek.
Główną atrakcją uroczystości był
koncert muzyczny zespołu NON
STOP. Artyści zaprezentowali
piosenki z repertuaru Krzysztofa
Krawczyka, Anny Jantar oraz
Maryli Rodowicz. Kolejną atrakcją
były tańce latynoamerykańskie
wykonane przez utalentowanych
tancerzy ze Studia Tańca Pasja z
Koszalina. Po części artystycznej

DaNiel KaliCKi

Fot. Daniel Kalicki

goście mogli skorzystać pysznego
poczęstunku.
Spotkanie udało się zorganizować dzięki wsparciu PFRON oraz
środków z Gminnego Programu

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
MoNiKa
GRzyWaCz-ŻuKoWSKa

24 listopada dzieci
z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie odwiedziła popularna wokalistka Katarzyna Wilk.
Piosenkarka opowiedziała o swojej
pracy i pasji, jaką jest muzyka
i śpiew. Kasia Wilk mówiła dzieciom o tym, jak zaczęła się jej kariera, zdradziła kilka sekretów ze
swojego codziennego życia oraz
czasu, kiedy sama była dzieckiem.
Artystka odpowiedziała na pytania
zadawane przez dzieci oraz zaprezentowała swoje możliwości wokalne. Dzięki łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz poczuciu
humoru pani Kasia skradła dziecięce serca! Przedszkolaki odwdzięczyły się za spotkanie i piosenkę
przygotowanym upominkiem, bu-

Bal andrzejkowy dla
najmłodszych.

Jak co roku mieszkańcy Sołectwa Mokre spotkali się przy wigilijnym stole. Był to
moment, aby na chwilę się zatrzymać, podsumować rok ciężkiej pracy sołectwa
i złożyć sobie życzenia świąteczne. Do najmłodszych przyszedł Mikołaj z workiem
pełnym prezentów.
Wszystkim zaangażowanym dziękuje za pomoc w przygotowaniu kolacji .

Fot. Waldemar Kosowski

z piosenką do przedszkolaków

Studenci zaprosili
do zabawy

W oBieKTyWie
Świątecznie w Mokrem

Koncert, pokazy tańca, a na koniec poczęstunek – w kinie Zorza na niepełnosprawnych mieszkańców gminy czekała moc atrakcji.

30 listopada w Szkole Podstawowej
nr 1 w Sianowie dzieci z oddziałów
przedszkolnych i klas I-III wzięły
udział w Balu Andrzejkowym, zorganizowanym przez studentów pedagogiki z Politechniki Koszalińskiej. Przyszli nauczyciele pod nadzorem
nauczyciela akademickiego i wychowawcy oddziału przedszkolnego w SP
1, Edyty Banucha, przygotowali wiele
atrakcji, aby umilić czas najmłodszym
uczestnikom. W programie nie zabrakło tradycyjnych wróżb andrzejkowych i wesołej zabawy. Szalone tańce
i korowody przeplatane były konkursami, zabawami ruchowymi i pysznym poczęstunkiem. Każde dziecko
było w dobrym humorze i wspaniale
się bawiło. Zostały miłe wspomnienia
i pamiątkowe fotografie.

Spotkanie z Kasią Wilk na długo zostanie w pamięci przedszkolaków. Teraz wielu
z nich marzy o estradzie!
Fot. SP1

kietem kwiatów, rysunkami oraz
szczerymi uśmiechami.
Przesympatycznej pani Kasi
dziękujemy za odwiedziny, a pani
Annie Gancarz, managerce woka-

listki i jednocześnie absolwentce
szkoły dziękujemy za pomoc
w organizacji spotkania. Obu
paniom życzymy dalszych sukcesów w karierze!

Świąteczne iluminacje zdobią miasto
Choinka to nieodłączny element świątecznego krajobrazu w Sianowie.
Wysoka, wielobarwna, piękna i wprawiająca w wyjątkowy nastrój. 12 grudnia rozbłysły na niej światełka. Tym razem lampki osobiście włączył święty
Mikołaj. Asystowali mu najmłodsi mieszkańcy. Może będzie to nasza kolejna tradycja...

Fot. Waldemar Kosowski
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Mikołajki na wielki finał
9 grudnia Mikołajki w kinie zorza podsumowały projekt zgrana Rodzinka, dofinansowany z Programu Fundusz inicjatyw
obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W

projekcie, skierowanym do mieszkańców
gminy Sianów, uczestniczyło 80 osób, w tym 40 dzieci
w wieku od 6 miesięcy do 8 lat.
Całkowita wartość projektu wyniosła 37 tys. 660 zł.
Dzieci wspólnie z rodzicami
brały udział w zajęciach muzycznogimnastycznych w Centrum Kultury w Sianowie. Ponadto wyjechały
do Teatru Lalki w Słupsku, zobaczyły spektakl teatralny BTD
w Sianowie, wzięły udział w Pikniku Rodzinnym w Przytoku oraz
wyjeżdżały na basen do Koszalina.
Mikołajki w Kinie Zorza były
okazją do przypomnienia wspólnych działań w pokazie multimedialnym na ekranie. Rozstrzygnięto
konkurs fotograficzny na najzabawniejsze zdjęcie rodzinne, wykonane na basenie. Główną nagrodę
otrzymał Hubert Pietrzycki.
Dyrektor CKiBP Sianów Aleksandra Kowalczyk podziękowała
wszystkim za udział w projekcie
oraz zapewniła o wsparciu dla
inicjatywy Klubu Rodziny w przyszłych działaniach.
Gdy wszyscy milusińscy otrzymali prezenty od Mikołaja, wyemitowano świąteczny film animowany
i tym akcentem zakończył się
projekt, który trwał cztery miesiące.
Dzięki wspólnym spotkaniom

rodzice z dziećmi mieli okazję do
zacieśnienia więzi i lepszego poznania się nawzajem, a realizowane
działania motywowały, ale również
edukowały, jak można spędzać
czas. Spotkania oderwały młodszych i starszych od telewizorów,
tabletów i smartfonów. Niejednokrotnie angażowały dziadków, czy
wujków. Pozwoliły na spotkania
całych rodzin, ale również na
poznanie się rodzin z Sianowa
i okolic.
KaTaRzyNa GRuDzień-KuŚKa

Fot. Monika Jabłońska

W projekcie udział wzięło 80 osób, w tym 40 dzieci.

– Czy są tu grzeczne dzieci? – na pytanie Mikołaja zawsze pada chóralna odpowiedź: – Taaaak!

Dzieci przywołały Mikołaja, a kiedy się już pojawił, z dużym zaangażowaniem
recytowały dla niego wierszyki i śpiewały piosenki

W oBieKTyWie
Młodzi zasłuchani w książki

Filia Biblioteczna w Sierakowie znów włączyła się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Najmłodsi słuchali książeczek o Tupciu Chrupciu, który wybrał się do fryzjera
oraz o przygodach Zuzi w górach. Lektorami byli sołtyska Marta Nowak i Marek Kurkiewicz. Celem spotkania było promowanie korzyści płynących z głośnego czytania
przez dorosłych dzieciom.
Fot. Edyta Robakowska-Iwaniec

Młodzi zasłuchani w książki

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

To jest nowe i ciekawe
Słuchowisko
Dorosłego Czytelnika
15 grudnia sianowska biblioteka
zaprosiła miłośników literatury do
udziału w innowacyjnym i prekursorskim projekcie pt. „Słuchowisko Dorosłego Czytelnika”. Na tym
on polega? Raz w miesiącu o godz. 19
można skorzystać z zaproszenie do
biblioteki na nocne słuchanie książek
w wersji audio. Dlaczego audiobooki?
Ponieważ, wyobraźnia podczas ich
słuchania pracuje na pełnych obrotach,
tak jak podczas czytania książki. Wciąż
widzimy świat oczami bohaterów.
Mamy, więc swojego rodzaju nietypowe połączenie, z jednej strony słuchanie audiobooka wymaga mniej wysiłku
niż oglądanie filmu, bo można to robić

Wieczorne spotkanie miało niezwykłą, ciepła atmosferę.
z zamkniętymi oczami, a z drugiej strony oferuje podobne doznania, jak
samodzielna lektura, głębię, która dla
innych rodzajów rozrywki jest niedostępna.
Goście pierwszego spotkania wysłuchali klasyka świątecznego, czyli

Fot. Monika Olszak

„Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa
w pięknej interpretacji Andrzeja
Blumenfelda, Grzegorza Damięckiego,
Andrzeja Ferenca, Joanny Jeżewskiej
i Mileny Suszyńskiej. Na kolejne
spotkanie zapraszamy w styczniu.
MoNiKa olSzaK

Najmłodsi
Dzień Pluszowego
Misia

16 grudnia w sianowskiej bibliotece młodzi czytelnicy mieli okazję posłuchać fragmentów książki „Star Wars Mroczne Gniazdo”. Drugą częścią naszego warsztatu były
zajęcia plastyczne, podczas których powstały ilustracje do książki. Inspiracją do spotkania była premiera filmu „Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi”, który od 14 grudnia
można oglądać na dużym ekranie kina Zorza w Sianowie. Książki z serii Star Wars są
Fot. Monika Olszak
dostępne w bibliotece.

25 listopada obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. We wszystkich filiach
bibliotecznych na terenie gminy
Sianów przeprowadzone zostały
zajęcia czytelnicze dla dzieci. W Filii
Bibliotecznej w Siecieminie dzieci
zabrały swoje ulubione pluszaki na
imprezę pod hasłem „Każdemu jest
potrzebny miś”. Śpiewały piosenki
o misiach, tańczyły, ale przede wszystkim poznawały książeczki o misiach.
W Filii Bibliotecznej w Węgorzewie,
czytano fragmenty A.A. Milne „Kubuś
Puchatek”, a w trakcie zajęć plastycznych powstały kolorowe misie z filcu.
Również Filii Bibliotecznej w Osiekach
uczestnicy spotkania przeczytali frag-

Misiowy dzień był kolejną tematyczną imprezą w filiach bibliotecznych.
Fot. Irena Zagulak-Jankowska

menty książki o Puchatku. Kolorowali
ulubione postaci z książek, wspominali swoje ulubione pluszaki. Do Filii
Bibliotecznej w Karnieszewicach dzieci przyniosły swoje ukochane pluszowe

misie i – jak na święto przystało
– były zabawy przy muzyce, zajęcia
plastyczne i oczywiście czytanie
książek nawiązujących do święta.
iReNa zaGulaK-JaNKoWSKa
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Szlifują piłkarskie talenty
W Bobolicach odbył się turniej 5. edycji ligi Żaków Koszalińskiego okręgowego związku Piłki Nożnej. Grała grupa
koszalińska ziemska (po raz czwarty), a był to 25. turniej tej edycji.

W

czwartym
turnieju
w tej grupie, wzięły
udział:
Akademia
Piłkarska Mielno, Akademia Sportu
Zryw I Kretomino, Akademia Sportu Zryw II Kretomino, KS Bajgiel
Będzino, LUKS Iskra/SP Kłanino,
UKS Olimpia Bobolice, Sianowska
Akademia Sportu I, Sianowska
Akademia Sportu II i SP Dąbrowa/KS Sieciemin. W trakcie
zmagań żaków nie ma punktacji.
Symboliczną kolejność zespołów
ustala się według liczby rozegranych turniejów. Przy równej ilości
rozegranych turniejów, stosowana
jest kolejność alfabetyczna.
Grano systemem „każdy z każdym”, raz 10 minut. Dopisali kibice,
panowała fantastyczna atmosfera,
a młodzi sportowcy z pełnym zaangażowaniem demonstrowali swoje
niemałe już umiejętności piłkarskie,

bawiąc się i ciesząc grą w piłkę
nożną.
Sianowska Akademia Sportu I:
Piotr Garnicki – Jakub Chmielewski,
Bartosz Dacyszyn, Krystian Gurdak,
Michał
Kozłowski,
Dominik
Majkowski, Hubert Miętek, Adrian
Piasecki i Błażej Rymarkiewicz.
Sianowska Akademia Sportu II:
Filip Łojewski – Gracjan Chotkowski, Bartosz Gorgoń, Jakub Góralski, Szymon Krajczyński, Oliwier
Osenkowski, Filip Starzecki, Dawid
Szczerbiak, Sebastian Szuplak, Filip
Trocha i Kacper Wróbel.
SP Dąbrowa/KS Sieciemin:
Paweł Milka – Adrian Bronikowski,
Michał Fedorowski, Oskar Jarotek,
Konrad Łęcki, Julian Mrugalski,
Wiktor Petrus, Szymon Prończuk,
Tomasz Puciłowski i Mateusz Rakowicz.
Organizator i Gospodarz impre-

Na 4. turnieju w grupie koszalińskiej ziemskiej Ligi Żaków KOZPN.
Fot. UKS Olimpia Bobolice

zy zabezpieczyli słodki poczęstunek
oraz bufet kawowy.
Kolejny turniej w grupie koszalińskiej ziemskiej: 17 lutego w Sianowie w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Dworcowej od godz.

11.Organizatorem turnieju jest Piotr
Starzecki, a gospodarzem imprezy
Sianowska Akademia Sportu (prezes
– Marek Walker). Czekamy na
kolejne zgłoszenia! Dokumentacja
niezbędna do pisemnego zgłoszenia

drużyny do rozgrywek i przeprowadzenia turnieju, znajduje się na
stronie www.kozpn.pl. w zakładce:
LBO 2012 i Liga Żaków w Wydziale
Gier i Ewidencji. W rozgrywkach
orlików mogą występować chłopcy
urodzeni w roku 2007 i młodsi, natomiast w rozgrywkach żaków
– urodzeni w roku 2009 i młodsi.
W rozgrywkach mogą grać także całe
drużyny dziewcząt oraz drużyny
mieszane. Dziewczęta w takim przypadku mogą być o rok starsze od
rocznika danej kategorii wiekowej.
Szczegółowych informacji na
temat spotkania i lig rozgrywkowych orlików i żaków, udziela
Ryszard Wątroba (604-400-355 lub
603-447-581), koordynator rozgrywek Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 i Ligi
Żaków KOZPN z ramienia Zarządu
KOZPN w Koszalinie.
RySzaRD WąTRoBa

Piąta lokata po pechowej kontuzji
Młode piłkarki Victorii SP2
Sianów (do lat 11) wzięły
udział w i Międzynarodowym Turnieju Halowej
Piłki Nożnej Dziewcząt
oliMPia CuP 2017
w Szczecinie.
Na turniej nie pojechały w optymalnym składzie, ale pomimo to
zajęły dobre piąte miejsce w gronie
silnych dwunastu zespołów z Polski
i zagranicy. W zawodach udział
wzięły bowiem m.in. ekipy mistrza
i wicemistrza Polski: KKS Katowice
i Beniaminek Krosno, a także UKS
SMS Łódź. Sianowianki fatalnie
rozpoczęły turniej, bo tuż przed
pierwszym meczem na rozgrzewce
kontuzji ręki doznała pierwsza

bramkarka Maja Malczewska. Było
to duże osłabienie zespołu.
Piłkarki Victorii SP2 przegrały
pierwsze trzy mecze: 0:2 z UKS
Tęcza, 0:1 z FC Neubrandenburg
i 1:4 z KKS Katowice. W czwartym
meczu, kiedy zespół sianowski stał
już na krawędzi przepaści i gry
o miejsca od 9 do 12, do bramki
wróciła pierwsza bramkarka i sianowianki po trzech bramkach Weroniki Pilarskiej i jednej Oliwii Wolanin pokonały 4:0 drugi zespół
Olimpii Szczecin oraz 1:0 jednego
z lepszych zespołów w Polsce
Beniaminka Krosno (po strzale
Weroniki Pilarskiej). Victoria zakończyła rozgrywki grupowe na 4
miejscu. Ta lokata dała awans do
gry o najwyższe miejsca w turnieju.

W oBieKTyWie
Rekordowa Terenowa integracja dla Choinki
W sobotę, 2 grudnia,
członkowie Stowarzyszenia 4x4 Sianów,
Sianowskiego Teamu
Rajdowego oraz prowadzący Warsztat 4x4
Koszalin po raz kolejny zorganizowali
Terenową Integrację
dla Choinki. Jak co
roku miłośnicy off
roadu mieli okazję
przyłączyć się do zbiórki pieniędzy na rzecz
chorego Frania. Na trasie pojawiły się aż 104 załogi, co zaowocowało zebraniem
33 tysięcy 545 zł oraz 10 euro!
Fot. Waldemar Kosowski

W ćwierćfinale piłkarki trafiły na
UKS SMS Łódź i po zaciętej walce,
prowadząc 1:0 po golu Weroniki
Pilarskiej, przegrały 4:1. Porażka
spowodowała wyeliminowanie z gry
o medale i walkę o miejsca 5-8.
W kolejnym meczu piłkarki Victorii
SP2, pomimo dominacji na parkiecie,
wygrały karnymi 1:0 z UKS Szóstką
Inowrocław. W ostatnim meczu
turnieju, pomimo wielu okazji do
strzelenia bramek, sianowianki
zremisowały 0:0 i wygrały 3:2 karnymi z MKS Olimpia Szczecin.
Piłkarki z Sianowa w turnieju
zajęły ostatecznie piąte miejsce.
Pierwsze przypadło ekipie KKS Katowice , które w finale zremisowały 1:1
z UKS SMS Łódź i lepiej egzekwowały rzuty karne. Trzecie miejsce

W ekipie Victorii SP 2 Sianów zagrały: Maja Malczewska, Katarzyna Kujko, Kaja
Jarmakowicz, Daria Zbrzeźniak, Aleksandra Małolepszy, Weronika Pilarska,
Oliwia Wolanin, Hanna Kozłowska, Wiktoria Matusiak, Klaudia Januszkiewicz.
Fot. Victoria SP2

przypadło Tęczy Bydgoszcz, a czwarte Beniaminkowi Krosno (2:0).
Trener Jędrzej Bielecki (w zastęp-

stwie za Klaudię Saganowską) był
zadowolony z wyniku, choć pozostał niedosyt.

Mamy wicemistrzostwo województwa!
Finał wojewódzki w Badmintonie Drużynowym
w ramach igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Turniej został rozegrany 4 grudnia w Lipianach. Uczestniczyło
w nim 15 drużyn z województwa zachodniopomorskiego.
Zespoły składały się z trzech zawodników (jeden gracz
rezerwowy). Oddzielnie rywalizowali chłopcy i dziewczęta.
Zespół z Gimnazjum Gminnego w Sianowie składał się
wyłącznie z zawodniczek. Skład: Patrycja Kuszmar 3C, Natalia Markowska 2A i Klaudia Orzechowska 2B. Dziewczyny
trenują w Sianowskim Klubie Badmintonowym „Kometa”,
a ich trenerem jest Robert Kowalczyk.
W początkowej fazie turnieju drużyny zostały podzielone na
cztery grupy, w których odbywała się rywalizacja w meczach
singlowych i deblowych systemem „każdy z każdym”.
Drużyna z Sianowa pokonała wszystkie zespoły w swojej
grupie, awansując do rozgrywek finałowych.
Do fazy finałowej w rozgrywkach dziewcząt dotarły zespoły z Polanowa, Sianowa, Szczecinka i Lipian. W takiej kolej-

Zawody wojewódzkie są najwyższą rangą rozgrywek
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kraju.
Fot. Archiwum
ności zakończyła się między nimi rywalizacja. Trzeba zaznaczyć, że w decydującym starciu o złoty medal dziewczyny
z Sianowa przegrały z Polanowem o włos – 10:11 i 10:11.

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).

