SianóW oceniony
i... WyRóżniOny!
na ósmym miejscu w kraju, na pierwszym w województwie – Sianów znalazł się w absolutnej czołówce prestiżowego Rankingu „Rzeczpospolitej”.
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anking Samorządów Dziennika
„Rzeczpospolita” jest najbardziej
renomowanym, uznanym i rozpoznawalnym rankingiem w Polsce. Jego
niewątpliwą zaletą i przewagą nad konkurencją jest bazowanie na twardych i obiektywnych danych.
W tym roku, „Rzeczpospolita” już po raz
XIII zorganizowała Ranking Samorządów,
wyróżniając najlepiej zarządzane z całego
kraju, które swoimi działaniami odpowiadają na najważniejsze wyzwania, przyczyniając się do lokalnego rozwoju w wymiarze społecznym i gospodarczym. Gmina
Sianów zajęła ósme miejsce w Polsce
i pierwsze w województwie zachodniopomorskim w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich! W porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy nasz samorząd
uplasował się na 35. miejscu, jest to
znaczący sukces.
Niewątpliwie, wysoką pozycję i ocenę
zawdzięczamy prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej, inwestycyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. W nadchodzącym 2018 r. czekają nas
nowe, niełatwe wyzwania, które będą szansą na następne ważne inwestycje i przedsięwzięcia w naszej gminie, a być może przyczynią się także do kolejnych wyróżnień
w ogólnokrajowych rankingach.
Laureatów wyłoniono na podstawie
dwuetapowej oceny. W I etapie analizowane

Fot. Przemysław Szyszka

były dane ze sprawozdań budżetowych
z Ministerstwa Finansów. Oceniano m.in.
dynamikę dochodów, dynamikę wydatków
inwestycyjnych, poziom zadłużenia, czy
dochód ze środków unijnych. W drugim
etapie 566 miast i gmin, które osiągnęły
najlepsze wyniki w I turze, miało za zadanie
wypełnić ankietę dotyczącą m.in. jakości
pracy urzędu, jego innowacyjności, budowy
społeczeństw obywatelskiego czy dbałość
o rozwój kapitału ludzkiego.
Od początku istnienia Rankingu nad

metodologią czuwa niezależna kapituła
ekspertów, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji i środowisk od lat
współpracujący z samorządami.
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród
laureatom odbyła się 23 listopada w Jarocinie.
Do miasta zjechali przedstawiciele samorządów z całej Polski. Jednym z punktów
programu było wystąpienie byłego premiera,
prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego kapituły konkursu.
M. ZielenKieWicZ

Kolejny milion na inwestycje
w Sianowie. Umowa podpisana!
Gmina Sianów we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi otrzyma dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. To ponad
milion złotych na trzy projekty.
Z Programu Rybactwo i Morze gmina
Sianów wybuduje dwa współgrające ze sobą
place zabaw z pełnym wyposażeniem,
ławkami oraz terenem zielonym. Miejscem
realizacji zadania jest Park im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie. Wartość zadania
szacowana jest na 421 tys. zł. Dofinansowanie
to 290 tys. zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na naszym terenie przeprowadzone
zostaną zadania obejmujące budowę boisk
sportowych z sztuczną nawierzchnią w Skibnie oraz Dąbrowie. Ponadto w Suchej Koszalińskiej oraz Dąbrowie staną wiaty rekreacyjne dla mieszkańców i turystów. Na te
zadania Gmina Sianów we współpracy

z Klubem Sportowym Skibno, Uczniowskim
Klubem Sportowym Tori Dąbrowa i Gminną
Organizacją Turystyczną w Sianowie, pozyskała 720 tys. zł. Wartość planowanych inwestycji szacowana jest na kwotę 1 mln 317 tys.
zł.
Wszystkie inwestycję mają zostać wykonane do końca kwietnia 2018 r.
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Aktywność
w sieci

www.sianow.pl

Milionowe rekordy budżetowe
W 2014 roku o budżecie miasta i gminy Sianów mówiliśmy „historyczny”. Przy niemal 48 milionach
zł dochodu na inwestycje zapisane było 11 mln. Zatem przyszłoroczny budżet jest... kosmiczny!

n

zasy nastały takie, że większość
z nas aktywnie korzysta z nowości
komunikacyjnych i jest obecna
w Internecie. Oprócz zwykłego przeglądania sieci, „żyjemy” również na
różnych portalach społecznościowych,
a aktywność wielu osób przekłada się
na ciekawe moim zdaniem zjawiska.
Tak globalne jak i lokalne. O tych
dużych ponadgminnych nie będę pisał,
socjologowie stworzyli już na ten temat
tomy lektur.
Jednak ciekawie dzieje się i u nas.
Aktywny i często cytowany jest facebookowy profil gminy Sianów, w wielu
sytuacjach prowadzone są ciekawe
dyskusje o moim profilu (czasem poza
nim zresztą). Do tego powstają też grupy
zamknięte. Różne. Jest grupa bardzo
krytykująca wszelkie działania sianowskiego samorządu, w myśl zasady, że co
byśmy nie zrobili i tak będzie źle. Oczywiście każdy ma prawo do krytyki, to
rzecz normalna. Gorzej gdy na krytyce
się kończy, bo jaki sens ma wtedy
komentowanie gminnej rzeczywistości.
Że źle, że brzydko, że nie tak, że bezmyślnie. I żadnych pomysłów. Oczywiście
każda forma wyżycia się ma sens, przynajmniej według niektórych.
Ale jest też druga strona medalu,
niedawno powstała nowa grupa na tym
samym portalu. Oprócz zwykłych
żartów, oprócz przekazywania gminnych informacji zdarzyła się tu rzecz
wyjątkowa. Jedną z pierwszych rzeczy,
które zrobili członkowie tej grupy to
aktywna pomoc (rzeczowa głównie, choć
nie tylko) osobie, która po tragicznym
wydarzeniu znajduje się w szpitalu.
Super pomysł, pomysł który pokazuje,
że „aktywność w sieci” może mieć tak
pozytywne wyniki; że oprócz zwykłej
konwersacji, wymiany poglądów i zdań
na różne tematy, jest dla tych osób coś
więcej. To piękny odruch i za to dziękuję!
I o to normalnym ludziom chodzi krytykujmy, chwalmy, ale miejmy
odruch pomocy. To świadectwo, które
warto zapamiętać już nie tylko lokalnie,
bo jak pięknie może być w Polsce, jeśli
wszyscy aktywni internauci będą pomagać potrzebującym. Piszę to z pełną
świadomością, z perspektywy Sianowa,
gdzie wiele osób wie, że trzeba pomagać,
wiele pomaga i organizuje zbiórki
charytatywne. A jednak dalej pojawiają
się nowe akcje. To bardzo dobry przykład do naśladowania.
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a inwestycje w projekcie
budżetu zaplanowano
ponad 24 mln zł, czyli
32,4 proc. wydatków! Szczegóły
podczas konferencji prasowej
przedstawili: burmistrz gminy
i miasta Sianów oraz przewodniczący komisji budżetowej Rady
Miejskiej Tomasz Przygudzki.
Dochody – ponad 68 mln zł
– i wydatki – ponad 74 mln zł – są
rekordowe w historii gminy. Podobnie wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, które zaplanowano na kwotę
ponad 24 mln zł. Jeśli doliczymy zadania, które w imieniu gminy zrealizują
stowarzyszenia, to otrzymamy ponad
25 mln zł (33,78 proc wydatków)! Co
ważne, pozyskane z różnych źródeł
środki to ponad 15,5 mln zł.
Najważniejsze jednak jest to, że
kwoty te nie zaburzą dobrej sytuacji
finansowej gminy, a zadłużenie,
które na koniec tego roku będzie
wynosiło 23,8 proc. wydatków
budżetowych, powinno być podobne i kwotowo (a procentowo nawet
niższe) na koniec przyszłego roku.
Wynika to z konsekwentnej polity-

ki finansowej gminy, która spowodowała, ze w latach poprzednich
wypracowana została znaczna
nadwyżka operacyjna.
Główne zadania inwestycyjne:
– stacja uzdatniania wody wraz
z przebudową ujęcia wody w Sianowie,
– magistrala wodociągowa od
Sianowa do Osiek,
– kanalizacja Kłosu, Gorzebądza
i Kędzierzyna,
– budowa ponad 80 przydomowych oczyszczalni ścieków,
– budowa farmy fotowoltaicznej
produkującej prąd na potrzeby
obiektów użyteczności publicznej,
– ścieżki rowerowe w kilku miejscowościach Skibno, Wierciszewo,
Skwierzynka, Sucha Kosz., SuchaKleszcze, Kleszcze-Osieki (ponadto
zapewniamy wkład własny na ścieżkę Osieki-Łazy, na którą gmina
przygotowała dokumentację techniczną, a realizację wziął na siebie
Urząd Marszłakowski),
– chodniki,
– drogi (Skibno, Sieciemin) oraz
drogi z płyt YOMB,

zaproszenia
Jarmark
Bożonarodzeniowy
Tradycyjnie przed świętami Bożego
Narodzenia przed kinem Zorza
w Sianowie odbędzie się jarmark
i kiermasz świąteczny. Zarezerwujcie
sobie czas 16 grudnia od godz. 10 do
15! 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 ozdobę choinkową.
Więcej informacji na temat konkursu
na stronie www.cksianow.pl.

Otwórzmy serca
i portfele
Zapraszamy do udziału w 12. akcji
charytatywnej „Dziewczynki z zapałkami”, która odbędzie się 15 i 16 grudnia. Uczennice sianowskich szkół
przebrane za bohaterkę powieści
Christiana Andersena będzie można
spotkać na ulicach Sianowa. Będą
sprzedawały zapałki za symboliczny
datek. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone dla osób potrzebujących z terenu gminy.

– przebudowa stadionu miejskiego w Sianowie,
– budowa boisk ze sztuczną
trawą w Dąbrowie i Skibnie,
– budowa wiat rekreacyjnych
w Suchej Kosz. i Dąbrowie,
– plac zabaw w parku w Sianowie,
oraz inne mniejsze zadania.
Mamy nadzieję, że uda się znale-

źć wykonawców wszystkich zadań
(na wiele z nich już mamy podpisane umowy) i zrealizować ten bardzo
ambitny budżet na 2018 r. Trzeba
również pamiętać, że budżet
zapewnia środki na wiele innych
zadań tak oświatowych, jak i sportowych, kulturalnych czy też
związanych z opieką społeczną.
Szczegóły na infografice.

Wyróżnienie
W kinie Zorza
W związku z prowadzoną cyfryzacją
kina Zorza w Sianowie seanse na
początku grudnia zostają wstrzymane. Zapraszamy do kina na nowości
od połowy grudnia. Jedynie 8 grudnia
o godzinie 18.30 odbędzie się spotkanie Sianowskiego Klubu Filmowego,
w ramach którego wyświetlony
zostanie film pt. „Mężczyzna imieniem Ove”. Zapraszamy!

Konkurs Kolęd
i Pastorałek
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie wraz Fundacją Vicus Melior
z Grabówka ogłaszają Sianowski
Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jego
celem jest krzewienie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, poszukiwanie
nowych aranżacji, ukazanie ciągle
aktualnych walorów kolęd i pastorałek, konfrontacja zespołów w duchu
życzliwości i radości wspólnego śpiewania oraz łączenie pokoleń poprzez
wspólne kolędowanie. Konkurs
odbędzie się 6 stycznia w kinie Zorza.
Zgłoszenia zespołów przyjmowane
będą do 15 grudnia na adres:
Centrum Kultury w Sianowie, Plac
Pod Lipami 9, 76-004 Sianów lub
e-mail: biuro@cksianow.pl. Więcej
informacji w regulaminie dostępnym na stronie www.cksianow.pl

Gmina Sianów liderem NGO
14 listopada podczas Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników
ds. NGO w Świnoujściu, uroczyście
ogłoszono wyniki konkursu marszałka województwa zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider
Współpracy z NGO 2017”.
Gmina Sianów została laureatem
konkursu w kategorii gmin miejskowiejskich. Burmistrz gminy Maciej
Berlicki od wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego
Jarosława Rzepy otrzymał statuetkę
Samorządowego Lidera Współpracy z NGO. Odebrał gratulacje i usłyszał słowami uznania.
Nagroda ma szczególne znaczenie dla gminy i sianowskiego sektora
pozarządowego. Honoruje dotychczasowe praktyki współdziałania,
podkreśla ich znaczenie w skali województwa, daje impuls do dalszej
pracy i stawiania nowych – partnerskich wyzwań.
Dobrą praktyką, za którą przyznano gminie nagrodę jest kompleksowe
podejście do współpracy z NGO,
wspólne aplikowanie o środki
zewnętrzne, podział zadań i odpowiedzialności, wparcie merytoryczne
i finansowe. W latach 2015-2016 organizacje pozarządowe, w partnerstwie
z gminą, pozyskały na działalność
statutową ponad 1 mln 600 tys. zł.

Statuetkę można zobaczyć w Sianowskim Inkubatorze Organizacji
Pozarządowych.
Fot. Waldemar Kosowski

Środki pochodziły głównie z Programów FIO i ASOS. Dzięki nim wiele
organizacji i członków NGO, po dziś
dzień, może aktywnie realizować
swoje pasje, pomagać potrzebującym
i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym gminy.
Przypomnijmy, organizacje pozarządowe (NGO – z ang. non governmental organisation) to wszystkie
podmioty, które nie są jednostkami
albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest
nastawiona na osiąganie zysku.
a. SZeWcZyK
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inWeSTycJe
Budowa chodnika w Węgorzewie

Sieć bardziej szczelna
15 listopada zakończyła sie inwestycja pn. „Uszczelnienie sieci kanalizacji
sanitarnej w Sianowie – etap i”.

c

W związku z porozumieniem zawartym przez sianowski samorząd z powiatem koszalińskim rozpoczęła się budowa chodnika we wsi Węgorzewo. Wykonawcą zadania
będzie wyłoniona w przetargu firma Usługi Budowlano-Drogowe Mirosław Rosiak
z Białogardu. Chodnik będzie położony od drogi do żwirowni do wjazdu do świetlicy
wiejskiej. Inwestycja zakończy się w grudniu, a kosztować będzie 118,5 tys. zł.
Fot. Waldemar Kosowski
Fot. sianow.pl

Rowerem bezpiecznie nad morze!

elem prac była renowacja
ponad 3 tys. metrów
najstarszych odcinków
sieci kanalizacji sanitarnej w Sianowie oraz odbudowa 37 studni kanalizacyjnych. Roboty sieciowe polegały na czyszczeniu kanałów, ich
przeglądzie za pomocą specjalnej
kamery telewizyjnej, renowacji
kanału poprzez wprowadzenie do
niego
specjalnego
„rękawa”
z tworzyw sztucznych, a po jego
utwardzeniu, odtworzeniu włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej i
ponownej kontroli stanu kanałów
za pomocą kamery.
Koszt renowacji sieci wraz ze
studniami to ponad 1,8 mln zł brutto.
Realizacja inwestycji jest współfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
w wysokości 1 mln 497 tys. zł. Gmina
Sianów będzie ubiegać się o częściowe umorzenie tej pożyczki, nawet do
kwoty niecałych 500 tys. zł.
Przy realizacji zadania zdarzały
się utrudnienia. Za wszystkie
problemy przepraszamy, jednak
przedsięwzięcie dotyczyło sieci
umieszczonych w pasach różnych
dróg, co powodowało często możli-

Prace prowadzone były na ogromną skalę.

wość pracy jedynie wtedy, gdy ruch
uliczny na to pozwalał (nawet
godziny nocne). W związku z tym,
że renowacji podlegały często kilkudziesięcioletnie sieci, zdarzały się
również inne problemy, jak chociażby przypadek, który opisał bezpośrednio wykonawca:
„14 listopada, podczas wykonywania instalacji w ulicy Mickiewicza (od posesji nr 11 do posesji nr 14)
zalaliśmy piwnice. Powodem zalania był brak klapy zwrotnej. Według
przepisów montaż klapy zwrotnej
leży po stronie właściciela posesji.

Fot. GWiK Sianów

Zalanie to było spowodowane
faktem iż samochód czyszczący
czyścić kanał sanitarny dn. 500 przy
bardzo wysokim ciśnieniu (optymalne ciśnienie do usuwania złogów,
narostów, tłuszczy, oraz usunięcia
osadu). W momencie czyszczenia
w kanale następuje podciśnienie
i może nastąpić tzw. „cofka” w najniższych miejscach w domach gdzie jest
przyłącze sanitarne bez klapy zwrotnej i nie ma odpowiedniego kanału
wentylacyjnego.”
Piwnica została sprzątnięta.

Płać bez gotówki

Kartą zapłacisz już w kasie Urzędu Miasta i w Przedszkolu!

Rok temu gmina Sianów podpisała umowę partnerską z samorządem wojewódzkim,
w imieniu którego działa Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jej cel to
realizacja zadania pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego
– Trasa Nadmorska”.
W jego ramach powstanie ścieżka rowerowa Łazy-Osieki, Osieki-Rzepkowo i dalej
do Iwięcina. Gmina Sianów zleciła opracowanie dokumentacji na odcinek ŁazyOsieki. Została ona przekazana do realizacji do ZZDW Koszalin.
Trwa procedura dotycząca wyboru Wykonawcy na realizację zadania. Procedurę prowadzi ZZDW w Koszalinie. Planowane zakończenie robót to sierpień przyszłego roku.
Fot. Waldemar Kosowski

Remont drogi w Skibnie

Od października w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianowa oraz
w Przedszkolu Gminnym w Sianowie została uruchomiona usługa
płatności kartą. W ten sposób
można uiścić opłaty m.in. za podatki, odpady komunalne, za wydawane dokumenty oraz opłatę za
przedszkole i żłobek.
W lipcu gmina Sianów zgłosiła
swój udział w pilotażowym projekcie akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali
POS
w
jednostkach
administracji publicznej. Projekt jest
działaniem Ministerstwa Rozwoju
we współpracy z Krajową Izbą
Rozliczeniową S.A. w ramach ogólnopolskiego programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, który ma
na celu upowszechnienie płatności
bezgotówkowych w jednostkach
administracji publicznej. W celu
umożliwienia dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą
karty Rada Miejska w dniu 27 lipca

– Dzięki aktywności nie boimy się wychodzić do ludzi i lepiej radzimy sobie
z różnymi problemami życia codziennego – mówi Krystyna Labuda.
Fot. Waldemar Kosowski

podjęła uchwałę w sprawie zapłaty
podatków i opłat za pomocą innego
instrumentu płatniczego , w tym
instrumentu płatniczego, na którym

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. W ramach pilotażu usługa dostępna będzie do końca marca
2020 roku.

Fotografie z podróży

Konkurs „Sianów kontra Świat”
został rozstrzygnięty.

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Skibna. Długa oczekiwany remont drogi
gminnej od przystanku autobusowego do świetlicy zaplanowano na przyszły rok.
Dobre wieści płyną z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który wskazał
inwestycje, które dofinansuje w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przebudowa drogi w m. Skibnie to koszt
Fot. J. Kulon
ok. 990 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 490 tys. zł.

30 listopada w SIOP-ie odbyło
się finałowe spotkanie konkursu
fotograficznego „Sianów kontra
Świat”.
Autorzy
najbardziej
kreatywnych pomysłów na zdjęcia,
jak również autorzy zdjęć z najdalszych zakątków świata zostali
nagrodzeni.
Zwycięzcami
tegorocznego
konkursu na najbardziej kreatywne
zdjęcie zostali: Agnieszka Kalicka
– Nasze piękne słoneczne lato
w Mokrem; Paula Kaszkiewicz
– Ferry Station, San Francisco;

Marcin Buras – Nurkowanie na
głębokości 42,5 m w Norwegii; Mateusz Labuda – Inscenizacja Bitwy pod
Grunwaldem na moment przed jej
rozpoczęciem; Marlena Łojewska
– Jezioro Rakowe w Kościernicy.
Zwycięzcami konkursu na zdjęcie
zrobione w najdalszym zakątku
świata zostali: Krzysztof Kolisz
– Argentyna; Maja Tworska – Brazylia; Paweł Jabłoński – Australia.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału
w konkursie w przyszłym roku.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy folder ze fotografiami.
Fot. M. Szczepańska-Zakrzewska
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Święto naszych seniorów
18 listopada w pięknie udekorowanej sali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie uroczyście
obchodzono Gminny dzień Seniora.

W

szystkich seniorów,
mieszkających w gminie Sianów, zaproszono na spotkanie, podczas którego
mogli spędzić czas w miłej atmosferze. Osobom zamieszkującym 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.
Organizatorzy oraz zaproszeni
goście złożyli seniorom życzenia
Kilka godzin szybko minęło, a seniorzy podkreślali, jak ważny wydarzenie jest dla nich coroczne
spotkanie.

długich lat w zdrowiu, radości
i szczęściu w gronie najbliższych
oraz zadbali o poczęstunek zarówno dla ciała jak i dla ducha. Bogaty program artystyczny wprawił
w świetny nastrój wszystkich
uczestników spotkania. Seniorki
z zespołu tanecznego Gracja
z Koszalina rozpoczęły uroczystość tańcem z chustami. Występy
grupy teatralnej Sianowskiej
Akademii Seniora i spektakl
„Leczenie Śmiechoterapią” zostały
nagrodzone gorącymi oklaskami.
Podobnie występy zespołów śpiewaczych Jaskółki z Grabówka
i Bursztyny z Sianowa. Wszyscy
uczestnicy znakomicie się bawili
przy muzyce zespołu Nasza Muza
z Koszalina.
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 innymi
przedstawicielami
samorządu
lokalnego. Każdy z gości został
obdarowany kalendarzem gminy
i miasta Sianów na 2018 rok oraz
czekoladą.

Chętnych do tańca nie brakowało.

Halina iWaniSiK

Kolejne spotkanie z okazji Dnia Seniora odbędzie się za rok.

Chętnych do tańca nie brakowało.

Fot. Waldemar Kosowski

Sianów to miasto, które
obchodzi... imieniny!
Tak naprawdę to kolejna
okazja, by obdarować
mieszkańców prezentem.
Kulturalnym i rozrywkowym prezentem!
13 listopada z okazji „imienin
Sianowa” w wypełnionym po brzegi kinie Zorza aktorzy Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego z Koszalina
pokazali rodzinny spektakl pt.
„Pippi Pończoszanka”. Była to
historia dziewięcioletniej dziewczynki o marchewkowych włosach
splecionych w dwa odstające
warkocze i z mnóstwem piegów na
twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażały hipokryzję
dorosłych, którzy dbali bardziej o

zewnętrzne pozory niż wyższe
wartości. Zadziorna dziewczynka
z torbą pełną złotych monet, kroczyła przez życie sama bez rodziców
i pomocy innych. Miała swoich
najlepszych przyjaciół, którzy
wspierali ją w każdej sytuacji
– to małpka Nilsson, koń oraz
rodzeństwo Annika i Tommy.
Z nimi przeżywała najlepsze i niesamowite przygody.
„Pippi Pończoszanka” to debiut
reżyserski aktora BTD Wojciecha
Rogowskiego.
Podczas sztuki dzieci entuzjastycznie reagowały na poczynania Pippi, a na koniec aktorzy
nagrodzeni zostali gromkimi
brawami.

Pippilotta Wiktualia Firandella Złotomonetta Pończoszanka ma szczęście do wyjątkowych przygód w wyjątkowym towarzystwie...
Fot. Waldemar Kosowski

Publiczność była zachwycona.
Zorza aż trzęsła się w posadach
od śmiechu i burzy braw.
„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Fot. Waldemar Kosowski
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Obchody dnia niepodległości
W

sobotę, 11 listopada,
obchodziliśmy
99.
rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości jest to
jedno z najważniejszych świąt narodowych. Uroczystości w tym dniu
rozpoczęły się w Parku Miejskim
im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie, gdzie po uroczystym
wstępie delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem Pamięci Poległych
za Ojczyznę. Po uroczystościach
wszyscy uczestnicy w pochodzie
przeszli do Kina Zorza, w którym

odbył się koncert patriotyczny
Bartasa Szymoniaka. Artysta pokazał nam poezję w inny, dość
niezwykły sposób. Muzyk jest twórcą stylu beatrock, gatunku który
łączy ze sobą elementy beatboxu,
wokali i żywych instrumentów.
Była to ciekawa propozycja na
uświetnienie wieczoru podczas
obchodów Dnia Niepodległości w
Sianowie.
URSZUla KRaWiecKa

Fot. Waldemar Kosowski

Turniej tańca
Pasja cup
W dniach 3-5 listopada w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 odbył się piąty Ogólnopolski
Charytatywny Turniej Tańca Sportowego Pasja Cup. Impreza zgromadziła nie tylko tancerzy koszalińskich, ale również wielu uczestników
z innych miast. To jedna z najbardziej
niezwykłych imprez, podczas której
dzieci pomagają dzieciom, a tańcząc
zbierają pieniądze dla najbardziej
potrzebujących.
Wydarzenie składało się z czterech bloków tanecznych. Każdy

5

miał swoje kategorie i swoich
uczestników. Najbardziej spektakularnym blokiem był wieczorny,
podczas którego wystąpiły najlepsze pary z Polski. Do turnieju zgłosiła się rekordowa ilość osób, najlepsi z nich otrzymali pamiątkowe
statuetki oraz medale.
Kupując bilet na imprezę można
było wesprzeć ciężko chore dzieci
z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Filia
Koszalin.
Fot. Waldemar Kosowski
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językowe, zielarskie, florystyczne,
plastyczne czy rekreacyjne), organizację sześciu wycieczek krajoznawczych, wiele spotkań integracyjnych. Dodatkowo seniorzy mieli
okazję prowadzić własne kampanie
społeczne, promując m.in. Bazę
Dawców Komórek Macierzystych,
zdrowe żywienie wśród najmłodszych mieszkańców czy budowę
ostaw patriotycznych poprzez
rozdanie 140 zestawów flag wśród
mieszkańców wsi Sucha Koszalińska.
Zbliżone tematycznie do siebie
projekty umożliwiały także nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Jej owocem
jest m.in. planowane na 1 grudnia
spotkanie organizacyjne, umożliwiające zapisanie się do Akademii
Seniora, która będzie funkcjonowała po zakończeniu obu projektów.
Zapisy na zajęcia, które będą organizowane od 8 stycznia 2018 r.
odbędą się w sianowskim kinie
Zorza.

Już blisko 130 osób korzysta z oferty i działa w Sianowskiej akademii
Seniora. Może być więcej? Taki jest plan!

S

towarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska oraz Stowarzyszenie Sianowska Akademia
Seniora od początku roku realizują
projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, które maja na
celu aktywizację społeczną mieszkańców Gminy Sianów, w wieku
powyżej 60 lat. Z projektów korzysta blisko 130 osób. Oba stowarzyszenia mają pomysł, aby zaprosić
do współpracy kolejnych seniorów.
Projekty „Senior 60+” oraz
„Sianowski Klub Seniora” zostały
wsparte kwotą 262 tys. zł, co
pozwoliło na organizację cyklicznych zajęć w 17 przeróżnych
grupach tematycznych (m.in. zajęcia

b

Podczas przeróżnych zajęć i warsztatów seniorzy odkryli w sobie ogromne pokłady talentów z wielu dziedzin.
TOMaSZ TeSMeR

Fot. Waldemar Kosowski

Gimnazjaliści w Białym dunajcu
Były konkursowe emocje,
lekcja wiedzy o regionie
i jego tradycjach, był też
czas na relaks.
W ramach obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w dniach 9-12 listopada odbyła się X edycja konkursu
historycznego
„Podhalańskie
i spiskie drogi do niepodległości”.
Warunkiem
uczestnictwa
w rozgrywkach finałowych było
wygranie eliminacji gminnych.
Uczniowie klasy IIIa Gimnazjum
Gminnego – Natalia Żłobecka,

Roksana Czerkawska i Kamil Urbański pokonali kolegów z gimnazjum w Dąbrowie i to oni reprezentowali gminę Sianów.
W przeddzień potyczek historycznych starosta tatrzański oraz
wójt Białego Dunajca serdecznie nas
powitali na uroczystej kolacji
w karczmie „U Furtoka”. Zaprezentowano nam tradycyjne góralskie stroje, tańce ludowe oraz zaserwowano pyszne dania kuchni
regionalnej. Podczas kolacji spotkaliśmy przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
całej Polski: Sopotu, Łowicza,

Kartuz, Kórnika, Poznania oraz
szkół powiatu tatrzańskiego.
Finałowe rozgrywki odbyły się
10 listopada i przebiegły w pogodnej, choć bardzo emocjonującej
atmosferze. Nasi uczniowie walczyli dzielnie, nawet po pierwszej turze
konkursu byliśmy na drugim miejscu, ale ostatecznie nie udało się
pokonać przedstawicieli szkół, które
już od wielu lat uczestniczą w tym
przedsięwzięciu.
Po ekscytującym dniu organizatorzy konkursu zafundowali nam
relaks w Termach Szaflary. 11 listopada przed pomnikiem Andrzeja

W regionalnych strojach wraz z opiekunkami wyprawy.

Galicy w Białym Dunajcu wszyscy
uczestniczyliśmy w obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Po
południu wybraliśmy się jeszcze na

Fot. Archiwum uczniów

wycieczkę do Zakopanego. Z Gubałówki podziwialiśmy uroki Tatr.
ROKSana cZeRKaWSKa,
UcZennica KlaSy iiia

POWSTaJe nOWa
Rada W SianOWie
16 listopada odbyły się wybory
przedstawicieli sektora pozarządowego do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.
Były to pierwsze w historii gminy
wybory. Sianowskie NGO`s oddały
głosy na czterech przedstawicieli
organizacji pozarządowych, którzy
przez najbliższe 3 lata, będą ich
reprezentować w dialogu obywatelskim z samorządem i współtworzyć
prawo miejscowe dotyczące sfer
zadań pożytku publicznego.
Radę tworzyć będą: Barbara

Pyczek – Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora; Sebastian
Bober – Stowarzyszenie Edukacja
– Ekologia – Rozwój w Sianowie;
Justyna Kaczorowska – Stowarzyszenie Ziemi Wierciszewskiej; Piotr
Kabata – Uczniowski Klub Sportowy „Kometa” Sianów. Serdecznie
gratulujemy!
Był to pierwszy etap wyborów.
Czekamy na wskazanie do prac
w Radzie Pożytku dwóch radnych
miejskich oraz dwóch pracowników
burmistrza gminy i miasta Sianów.
a. SZeWcZyK

W OBieKTyWie
Ułożyli pamiątkowy napis

Z okazji 120-lecia Polskiego Związku Działkowców Urząd Gminy i Miasta Sianów
dostarczył działkowcom polbruk do położenia w pobliżu siedziby Rodzinnych
Fot. Waldemar Kosowski
Ogrodów Działkowych Słoneczny w Sianowie.

W grudniu zostanie powołany skład osobowy I kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie na lata 2018Fot. Waldemar Kosowski
2020.

Zdrowie

Akcja „Szóstka
na szóstkę”
Trwa program profilaktyki zdrowotnej w zakresie stanu zdrowia
jamy ustnej uczniów klas I szkół
podstawowych z terenu gminy
Sianów na lata 2015-2018. Celem
projektu jest objęcie każdego dziecka z klasy pierwszej i drugiej
wszystkich szkół podstawowych
z gminy Sianów oraz ich rodziców
i opiekunów akcją informacyjnopromocyjną na temat profilaktyki
zdrowia jamy ustnej. Realizatorami
są sianowscy stomatolodzy Tomasz
Karpowicz i Robert Jackowski.

Za wiedzę na temat higieny jamy ustnej oraz za odwagę dzieci otrzymały upominki
Fot. Waldemar Kosowski
promujące projekt: koszulkę, medal oraz szczoteczkę.
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W skrócie

Kolejny rok sianowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zagrasz razem z nami?

P

rzed nami już 26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy
kwestować na rzecz wyrównania szans
w leczeniu noworodków. Sianowski sztab swoją pracę
rozpoczął od rekrutacji wolontariuszy i przygotowania
oświadczeń, które posłużą do wydrukowania legitymacji.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w wolontariacie do biblioteki w Sianowie od wtorku do piątku
w godz. 11-15, a w soboty od 8 do 15. Osoby niepełnoletnie prosimy o przyjście z opiekunami prawnymi.
Chcesz nam pomóc, zorganizuj w swojej szkole
imprezę towarzyszącą np. dyskotekę, warsztaty
świąteczne. Imprezy mogą odbywać się od 15 grudnia
do 31 stycznia. Wybierz sztab składający się z trzech
osób. Zadzwoń, napisz emaila, przyjedź osobiście do
sztabu (Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Sianów, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów, tel.
94 318 53 81, biblioteka@sianow.pl) i podaj nazwę imprezy, datę, dane personalne organizatorów (z nr PESEL,
adresem i telefonami do kontaktu). Zebrane środki
finansowe należy dostarczyć do sztabu, gdzie będzie
sporządzony protokół.
Zwracamy się również z serdeczną prośbą o przeka-

Rok XVI

zywanie fantów do licytacji na adres sztabu. Już dziś
dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!
MOniKa OlSZaK
SZeF SZTaBU

Tego dowiesz się
w bibliotece
W listopadzie w sianowskiej bibliotece
odbył się z cykl warsztatów z pedagogiem i psychoterapeutą Ewą Rutkowską. Przed nami jeszcze jedno grudniowe spotkanie. Ewa Rutkowska jest
członkiem Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego, pracującym głównie
w konwencji szkoły ericksonowskiej.
Warsztaty skierowane są do rodziców
i opiekunów dzieci. Są bezpłatne, a po
ich zakończeniu przewidziana jest
możliwość indywidulanych konsultacji. Zapraszamy na kolejne spotkanie
– 7 grudnia o godz. 16.30. Tematem
zajęć będą uczucia i to, jak sobie radzić
z trudnymi uczuciami u siebie i dzieci.
Warsztaty odbywają się dzięki pozyskanym środkom z FIO w ramach
projektu Kulturotwórcza Rodzinka.

Słuchowisko Dorosłego
Czytelnika
Biblioteka Publiczna w Sianowie
zaprasza do udziału w swoim inno-

wacyjnym i prekursorskim projekcie
pt. „Słuchowisko Dorosłego Czytelnika”. Do udziału zapraszamy wszystkich dorosłych miłośników dobrej
książki. Raz w miesiącu o godz. 19
zapraszamy do biblioteki na nocne
słuchanie książek w wersji audiobooków. Dlaczego audiobooki? Ponieważ, wyobraźnia podczas słuchania
audiobooków 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 z zamkniętymi oczami, a z drugiej strony
oferuje podobne doznania jak samodzielna lektura, głębię, która dla
innych rodzajów rozrywki jest niedostępna. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 15 grudnia o godz. 19. Wstęp
jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu
94 318 53 81. Na każdego uczestnika
czekać będzie miła niespodzianka.
Zapraszamy!

aktywnie
W OBieKTyWie
Bajanie na dywanie

Zgrana Rodzinka
na basenie

18 listopada w sianowskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Nowa Grupa Kulturotwórcza Rodzinka”. Warsztaty rozpoczęły się od przeczytania fragmentu książki Adama Wajraka „Lolek”. Tytułowym bohaterem książki jest
pies o wielkim sercu, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Później
powstały prace plastyczne, przedstawiające ukochanego czworonożnego przyjaciela.
Fot. Monika Olszak

czy dopalacze uzależniają? czy zabijają?

Wyjazdy na basen bardzo przypadły
do gustu wszystkim uczestnikom
projektu Zgrana Rodzinka. Każdy
klubowicz otrzymał trzy wejściówki
i miał możliwość dojechania do Parku
Wodnego w Koszalinie autokarem.
Zorganizowano też konkurs na najzabawniejsze rodzinne zdjęcie wykonane
na basenie, którego rozstrzygnięcie
odbędzie się 9 grudnia podczas Mikołajek w kinie Zorza.
Dla niektórych rodzin było to pierwsze
wspólne wyjście na basen lub też
pierwsze wyjście od bardzo dawna.
Najważniejsze jednak, że działanie to
wyzwoliło w wielu w rodzicach i dzieciach chęć wspólnego i aktywnego
spędzania czasu. Rodziny uznały, że
pływanie razem z dziećmi dostarczyło
im wiele radości, relaksu, ale też
wzmocniło ich kondycję i zdrowie.

– Dzięki aktywności nie boimy się wychodzić do ludzi i lepiej radzimy sobie
z różnymi problemami życia codziennego – mówi Krystyna Labuda.
Fot. Waldemar Kosowski

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Historia
Patriotycznie
w bibliotekach

Odpowiedzi na te pytania padły w sianowskiej bibliotece podczas warsztatów dla
młodzieży ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Sianowie oraz Gimnazjum Gminnego.
Poprowadził je Marek Płaza, specjalista od spraw uzależnień. Warsztaty odbyły się
w ramach realizacji projektu „Kulturotwórcza Rodzinka” współfinansowanego ze
środków FIO.
Fot. Krystyna Jurgo

Dzięki pozyskanym z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej materiałom edukacyjnym „Historia w kolorach” w sianowskiej bibliotece prowadzone
były ciekawe lekcje biblioteczne.
Fot. CKIBPMIGS

dyskusyjny Klub Książki

W listopadzie w sianowskiej bibliotece
oraz jej filiach bibliotecznych w Siecieminie, Karnieszewicach, Wierciszewie,
Węgorzewie, Sierakowie, Skibnie odbył
się cykl niepodległościowych lekcji
bibliotecznych pt. „Polak Mały”.
Podczas zajęć dzieci rozwiązywały quiz
i zagadki, wykazały się znajomością
„katechizmu polskiego dziecka”, recytując strofy Władysława Bełzy –„Kto
ty jesteś ? Polak mały…”

Spotkanie
Bajki i historie Skworza

17 listopada w sianowskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa pod patronatem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Czytelnicy wrócili do książki Katarzyny Puzyńskiej „Czarne narcyzy”, a następnie dyskutowali książce „Był sobie pies". Spotkania są otwarte dla wszystkich.
Fot. Krystyna Jurgo
Zapraszamy!

22 listopada na spotkanie z pisarzem dla dzieci
Jakubem Skworzem do sianowskiej biblioteki
zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. Jakub Skworz to autor książek o Księżniczce
Adeli. To mądre, ciepłe opowieści, które jednocześnie bawią i mówią o tym, co najważniejsze. Pozwalają przyjemnie spędzić czas w ciągu dnia, jak
również utulić do snu. Idealne dla każdej małej
księżniczki oraz młodego królewicza. Pisarz przygotował dla dzieci mnóstwo niespodzianek. Dzieci
układały puzzle, a na koniec spotkania powstały
ilustracje z postacią księżniczki Adeli, które stały się
rysunkowym prezentem dla rodziców.

Dzieci z magicznego worka wyciągały prezenty dla Adeli.
Fot. Monika Olszak
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Rozgrywki w unihokeju
Mistrzami Gminy w unihokeju zostały: Szkoła Podstawowa Sucha Koszalińska i Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie!

6

listopada w Suchej Koszalińskiej obyły się Gminne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w unihokeju dziewcząt i chłopców. Prawie 100 zawodników floorballu z sześciu szkół naszej gminy
rywalizowało w siedmiominutowych pojedynkach. Mecze rozgrywano systemem mieszanym,
najpierw w dwóch grupach „każdy
z każdym”, następnie pucharowym.
Zespoły składały się z siedmiu
zawodników, 3+1 na boisku. Grano
na małe bramki 60x90 cm. Zawody,
tak jak w poprzednich latach, rozpoczęto od przypomnienia przepisów.
Łącznie rozegrano 22 mecze i strzelono 62 gole, co daje średnią prawie
3,0 gola na mecz.
W finale dziewcząt spotkały się
zespoły ze szkół w Szczeglinie
i Suchej Koszalińskiej. Dziewczęta
z Suchej Koszalińskiej wygrały finał
3:0 zdobywając łącznie w czterech
rozegranych spotkaniach 12 goli, nie
tracąc przy tym żadnej bramki.
Wśród chłopców najlepsi okazali zawodnicy z SP nr 1 w Sianowie,
zwyciężając 3:1 Dąbrowę, choć na
półmetku pojedynku to Dąbrowa
prowadziła 0:1. Miejsce trzecie
wywalczyły dziewczęta z Dąbrowy,

Radość po zwycięstwie. Zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy!

pokonując SP nr 2 Sianów 1:0,
a wśród chłopców gospodarze
z Suchej wygrali ze Szczeglinem 1:0.
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT

I miejsce – SP Sucha Koszalińska
(op. Sebastian Wroński)
II miejsce – SP Szczeglino (op.
Anna Grębska)
III miejsce – SP Dąbrowa (op.
Dorota Szymańska)
IV miejsce – SP nr 2 Sianów (op.
Wojciech Drejski)

V miejsce – SP nr 1 Sianów (op.
Robert Kowalczyk)
VI miejsce – SP Iwięcino (op.
Anna Nowaczyk)
Zwycięzcy zmagań będą reprezentować naszą gminę na zawodach
powiatowych, które także odbędą
się w najbliższym czasie w Suchej
Koszalińskiej. Zespół zwycięski
prowadzony przez Sebastiana
Wrońskiego wystąpił w następującym składzie: Agnieszka Jaworska,
Oliwia Bieńkowska, Wiktoria Huda,

Fot. Aneta Drozd

Eliza Marut, Justyna Kamińska,
Nikola Stefańska, Marcelina Gomolińska, Kinga Stefańska. Najlepszą
zawodniczką zawodów została
Wiktoria Huda, która także zdobyła
najwięcej goli – 7, ze szkoły podstawowej w Suchej Koszalińskiej.
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW

I miejsce – SP nr 1 Sianów (op.
Robert Kowalczyk)
II miejsce – SP Dąbrowa (op.
Dorota Szymańska)

III miejsce – SP Sucha Koszalińska (op. Sebastian Wroński)
IV miejsce – SP Szczeglino (op.
Anna Grębska)
V miejsce – SP nr 2 Sianów (op.
Wojciech Drejski)
V miejsce – SP Iwięcino (op.
Anna Nowaczyk )
Zespół zwycięski pod wodzą
Roberta Kowalczyka wystąpił
w składzie: Hubert Darull, Cezary
Filasiak, Norbert Gutkin, Filip Grześczak, Kacper Olszak, Paweł Jabłoński. Najlepszym zawodnikiem
zmagań męskich został Filip Grześczak ze Szkoły Podstawowej w nr 1
w Sianowie z ośmioma trafieniami.
Dekoracji dokonała Alicja
Dunowska-Jakóbczak, dyrektor
szkoły podstawowej w Suchej
Koszalińskiej. Medale ufundowała
firma Dega. Puchary sfinansowane
zostały przez Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie.
Mecze sędziował Maksymilian
Mazurek, uczeń SP w Suchej Koszalińskiej, Wojciech Brach, absolwent
ZS w Dąbrowie i Sebastian Wroński.
Sędzią stolikowym był Oktawian
Ciupiński. Obsługę medyczną sprawowała Elżbieta Tralewska.
SeBaSTian WROńSKi

Punkty dla Darz Boru

Kometa znowu na podium

Tenisiści stołowi darz
Boru nie zwalniają tempa.

Grand Prix Polski
Juniorów i Młodzików
w badmintonie
w Warszawie.

17 października minęła 9. rocznica powstania Klubu Sportowego
Darz Bór Karnieszewice. Dziesiąty
rok działalności, tenisiści stołowi
z prowadzonego przez prezesa
Zbigniewa Kuszlewicza klubu,
rozpoczęli kolejnym kompletem
punktów.
– Zagraliśmy dwa pojedynki:
z Visonexem LUKS TOP Wierzbięcin i UKS Team Tenis 2005 Białogard – mówi Prezes Zbigniew Kusz-

lewicz. W obu przypadkach oddaliśmy po jednym małym punkcie,
w pięciosetowych grach singlowych.
Dzięki temu było trochę emocji!
Odpoczywał Marcin Czerniawski, który miał problemy z kręgosłupem. Cały klub, łącznie z kibicami oczekuje jego szybkiego powrotu
do pełnej sprawności.
Przypomnijmy, że pierwszy
mały punkt w trwających rozgrywkach, karnieszewiczanie stracili
w meczu 1. kolejki, z obecnym wiceliderem – ATS Stargard.
RySZaRd WąTROBa

Od lewej: Zbigniew Kuszlewicz, Marcin Czerniawski, Tomasz Tabor, Michał Krzyżanowski, Marcin Marchlewski i Artur Daniel.
Fot. Jerzy Klonowski

Podczas listopadowego Grand
Prix Polski nasi zawodnicy stanęli
na podium w juniorach i młodzikach. Nestor Gabrysiak zdobył złoty
medal w grze mieszanej. Do finału
pokonał cztery pary i to nie byle
jakie. Między innymi uczestników
Mistrzostw Świata, które odbyły się
w październiku w Indonezji.
To bardzo dobry wyczyn naszego
zawodnika, który w parze
z Agnieszką Forytą (Energa Lubliniec) zagrał po raz pierwszy w tym
sezonie. Nie przeszkadzało im to
w dobrej grze. Agnieszka charakteryzuje się bardzo dobrą gra na siatce,
a Nestor dobrym atakiem. W grze
mieszanej to ogromne atuty. Ten
występ to dobry prognostyk przed
grudniowymi Mistrzostwami Polski
Juniorów, które odbędą się w Lubinie.
Singlowe zmagania Nestor zakończył na miejscu 9.
Martyna Kowalczyk miała
możliwość wystąpienia tylko
w grach podwójnych. I tutaj
stanęła na wysokości zadania
i jako jeszcze młodsza zawodniczka w swojej kategorii zdobyła dwa
brązowe medale. W grze miesza-

nej zagrała ze swoim partnerem
Dawidem Perkowskim (Hubal
Białystok). Wywalczyli brązowy
medal po bardzo dobrej i równej
grze.
W grze podwójnej brązowy
medal to również ogromny sukces.

Tym bardziej, że w drodze do finału dziewczyny pokonały w dwóch
setach aktualne mistrzynie Polski
Julia Pająk / Julia Pajek (Suchedniów). Martyna w tym sezonie
występuje w parze z Dominiką
Gajdą (Kędzierzyn Koźle).

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).

– Ciężka praca i systematyczność podczas treningów opłaciły się – ocenia trener
Fot. Archiwum
Robert Kowalczyk.

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.

