
6 Stycznia

Święto Trzech Króli

13 Stycznia

27 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

25 Stycznia

Koncert 
dla Wolontariuszy

28 Stycznia 

– 10 lutego

Ferie zimowe

Dzięki wsparciu z Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej gmina Sianów zreali-
zowała plan kompleksowej adap-
tacji i wyposażenia części pietra
budynku po dawnej Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Armii
Polskiej 33 w Sianowie. 

W rezultacie powstał klub
dla 15 seniorów, którzy mimo
zaawansowanego wieku i czasem
nienajlepszego stanu zdrowia
chcą pozostać aktywni. 

28 grudnia odbyło się
uroczyste otwarcie Klubu
„Senior+”. Na uroczystość zapro-
szono zarówno włodarzy zaprzy-
jaźnionych samorządów, dyrek-

torów i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, sołtysów, lokalnych
przedsiębiorców jak również
samych seniorów, czujących się
gospodarzami wydarzenia.
Symboliczną wstęgę przeciął
burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki. Po części oficjal-
nej zgromadzeni goście zobaczy-
li, jakie zmiany zaszły 
w Klubie. Sianowscy seniorzy
będą mieli do dyspozycji m.in.
salę do ćwiczeń wyposażoną 
w sprzęt sportowo-rehabilitacyj-
ny, pomieszczenie pełniące funk-
cje sali spotkań, dwie sale do

arteterapii, szatnie oraz pomiesz-
czenie kuchenne.

Dom jest czynny od ponie-
działku do piątku. Na seniorów
czekają opiekunowie i animato-
rzy, starający się zapewnić nie
tylko niezbędne wsparcie, ale
również zagospodarować czas
uczestnikom zajęć w najpełniej-
szy i najciekawszy sposób. Ponad-
to, w specjalnie przystosowanych
i przestronnych pomieszczeniach,
prowadzone będą spotkania akty-
wizujące społecznie, towarzyskie,
międzypokoleniowe, edukacyjne
wykłady, zajęcia manualne 
i plastyczne.

Trwa rekrutacja 15 chęt-

nych uczestników. Do korzysta-
nia z usług Klubu „Senior+” 
w Sianowie uprawnieni są
mieszkańcy gminy, którzy
ukończyli 60. rok życia i są
nieaktywni zawodowo. Kryteria
kwalifikacyjne to głównie: 
wiek, stan zdrowia, stopień
sprawności psychofizycznej 
oraz sytuacja rodzinna. Za na-
bór uczestników odpowiedzial-
ny jest MGOPS w Sianowie.

Zadanie współfinansowane
ze środków otrzymanych od
Wojewody Zachodniopomorskie-
go w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+” na latach 2015-
2020

Klub dla seniorów już działa!

14 i 15 grudnia odbyła się 
13. edycja akcji charytatywnej 
pn.: „Dziewczynki z zapałkami”.
Po raz kolejny pieniądze były
zbierane na leczenie chorego 
na białaczkę Kacpra. Jak co roku 
w to piękne przedświąteczne
przedsięwzięcie zaangażowało się
wiele osób, m.in. uczniowie 
z Gimnazjum Gminnego w Siano-
wie, Szkół Podstawowych nr 1 
i nr 2 w Sianowie, w Iwięcinie 
i Dąbrowie, MDP w Sianowie,
OSP Sianów, strażnicy miejscy 
i policjanci. Dzięki hojności
mieszkańców udało się zebrać aż
7 tys. 385 zł. Pieniądze zostały już
przekazane rodzicom Kacpra.

Serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie, pomoc i dobroć
serca. Dziękujemy wszystkim,
którzy tak chętnie wrzucają datki
do puszek – bez was żadna akcja
nie miałaby sensu. Dzięki takim
gestom wiemy, że w naszej
gminie mieszkają dobrzy ludzie 
o wielkich sercach, którym nie
jest obojętny los drugiego czło-
wieka!

Uroczyste podsumowanie
akcji charytatywnej „Dziewczyn-

ki z zapałkami” miało miejsce
jeszcze przed Bożym Narodze-
niem – 19 grudnia – w Centrum
Kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów.
Burmistrz Maciej Berlicki oraz
dyrektor CKiBPGiM Aleksandra
Kowalczyk podziękowali inicjato-
rom i organizatorom akcji 
– Ryszardowi Wątrobie, Renacie
Grosiak, Annie Walińskiej, którzy
od początku czynnie włączają się
do akcji, angażując też do niej
wolontariuszy. – Dziękujemy też
Tomaszowi Świderskiemu, dyrek-
torowi SP w Iwięcinie, Marii
Ignatowicz, dyrektorce SP 
w Dąbrowie, która kwestuje razem
z uczniami. Dziękujemy również
opiekunom, bez których dziew-
czynki nie czułyby się bezpiecznie
– Ochotniczej Straży Pożarnej 
i strażnikom miejskim, którzy
dodatkowo w czasie jarmarku
bożonarodzeniowego mieli swoje
stoisko z ozdobami świątecznymi 
i cały dochód ze sprzedaży przeka-
zali dla Kacpra – podkreślili. 
– I najważniejsze: dziękujemy
wszystkim za hojność!

Baśniowa Pomoc
na ulicach Sianowa, iwięcina i dąbrowy znów można było spotkać uczennice przebrane za
bohaterkę baśni Hansa christiana andersena. Rozdawały zapałki za symboliczne datki.

Raz w roku uczennice szkół z gminy Sianów wcielają się w rolę bohaterki
baśni Hansa Christiana Andersena. Dziewczynki z zapałkami niezależnie od
pogody apelują o wsparcie dla chorych dzieci z terenu gminy Sianów, swoich
koleżanek i kolegów. FOt. WalDeMar KOsOWsKi

Pomoc od lat

Przez dwanaście edycji 

zebrano prawie 59 tysięcy

złotych. Dzięki akcji udało

się kupić fotelik dla niepe-

łnosprawnej Oli, wyremon-

tować pokoik Marcinkowi,

czy jednemu dziecku 

zrealizować operację.

7876 złotych
i 14 groszy

to dokładna kwota,
którą udało się 

w tym roku zebrać.

Dziękujemy!



Konkurs „Sianów kontra Świat”
został rozstrzygnięty. Poznajcie jego
laureatów.

w Sianowskim Inkubatorze
organizacji Pozarządowych podsu-
mowany został konkurs „Sianów
kontra świat”.

Nagrodzeni zostali wyłonieni 
w dwóch kategoriach: zdjęcia najbar-
dziej kreatywne oraz zdjęcia z najdalej
oddalonego miejsca od Sianowa.
Każdy z uczestników otrzymał pa-
miątkowy folder ze wszystkimi prze-
słanymi zdjęciami oraz sianowski
kalendarz na 2019 rok.

Zwycięzcy w kategorii najbar-
dziej kreatywne zdjęcie to: 

1. Agnieszka Kalicka – Brey,
miasto położone na wschodnim
wybrzeżu Irlandii w hrabstwie
wicklow, malownicze klify przepiękne
widoki i kamienista plaża

2. Aleksandra Dębniak – Park
oruński Gdańsk 

3. Maciej Buczek – Maroko 
Zwycięzcy w kategorii z najbar-

dziej odległego miejsca od Sianowa: 
I australia – Paweł Jabłoński
II Indie – Dorota Grzejdak

– pozdrowienia z Guadalajary
III Kolorado – Sylwia Zajączkow-

ska – zdjęcie zrobione na Pikes Peak
Kolorado wysokości 3,962 metrów.

Sianowską świątynię z XV wieku
udało się w porę uratować 
– była przechylona na jedną
stronę, a szachulcowe ściany
groziły zawaleniem. Teraz czas
na wykończenie wnętrza.

24 listopada został zmontowany
ołtarz główny w remontowanym
kościele. ogromne wrażenie robi też
odnowiona ambona. w trakcie restau-
racji zostały uwidocznione napisy 
i malowidła, którymi jest ozdobiona.
Przywrócono też jej oryginalne kolory.
ołtarz pochodzi z 1632 roku, a ambona
z 1634 roku.

Przypomnijmy, w ostatnim
czasie przeprowadzono m.in. reno-
wację i rekonstrukcję portalu i ścian

kruchty oraz odnowienie i uzupełnie-
nie tynków wewnętrznych ścian, 
w tym stabilizację spękań murów.
Ponadto renowacji i rekonstrukcji
poddana została posadzka (ułożenie
posadzki z cegły ceramicznej).
elementem uzupełniającym prace jest
montaż instalacji sygnalizacji pożaru
oraz włamań.

wcześniej wymieniono i na-
prawiono uszkodzone elementy
konstrukcji stropu nad nawą i wieżą, 
a także więźby dachowej (z wymianą
pokrycia dachowego i obróbkami
blacharskimi). renowacji poddano
także stolarkę okienną.

remont rozpoczął się pod koniec
2015 roku.

KoLeJNy eTaP reMoNTU KoścIoła

P
o stronie dochodów zapisa-
no ponad 65,5 mln zł, a po
stronie wydatków – ponad

67,8 mln zł. wydatki majątkowe, czyli
inwestycyjne to ponad 16,3 mln zł
(24,04 proc. łącznych wydatków). Pozy-
skane z różnych źródeł środki to ok. 10
mln zł.

Najważniejsze jednak jest to, że
kwoty te nie zaburzą dobrej sytuacji
finansowej gminy, a zadłużenie, które
na koniec tego roku będzie wynosiło

20,3 proc. wydatków budżetowych,
powinno być podobne i kwotowo 
(a procentowo nawet niższe) na koniec
przyszłego roku. wynika to z konse-
kwentnej polityki finansowej gminy,
która spowodowała, że w latach
poprzednich wypracowana została
znaczna nadwyżka operacyjna.

Ponad 16 mln zł przeznaczone 
na inwestycje to zadania w różnych
dziedzinach, zarówno duże, jak i małe.
– Postaramy się też planować wiele

d o k u m e n t a c j i
t e c h n i c z n y c h ,  
aby w następnych
latach realizować
nowe inwestycje.
Zapewniam, że nie
zabraknie środków na oświatę, na
pomoc społeczną czy też na kulturę 
– mówi burmistrz Maciej Berlicki. 
– Tak po prostu wygląda zrównowa-
żony rozwój, który od lat staramy się
w naszej gminie realizować. Trzeba

jednak pamiętać, że potrzeb jest
ogromnie dużo, oczekiwań też i pomi-
mo dobrej sytuacji finansowej, nie da
się zrobić wszystkiego. Staramy się
jednak zrobić jak najwięcej – akcen-
tuje.

Na inwestycje przeznaczymy 
ponad 16 mln zł!
Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła budżet gminy Sianów na
2019 rok. Szczegóły są dostępne w projekcie, chcemy jednak
zwrócić uwagę na kilka z nich.
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Gminny Punkt informacji dla osób

Niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

J
ak było w tym starym już roku?
Jakie sprawy poukładały się nam
dobrze, a jakie średnio? Czy było

coś, o czym najlepiej zapomnieć, albo
coś, co na zawsze zostanie w nas, tak
na smutno? Odpowiedzi każdy ma
swoje. Jak to w życiu, które nie jest
tylko czarno-białe, przeplatają nam się
przecież różne chwile.
Dla mnie kończący się rok był trudny.
Jednak z perspektywy mojej pracy, 
z perspektywy sianowskiego ratusza,
był to rok dobry. Sianów ma już
prawie 676 lat, a my o tym pamięta-
liśmy. Gmina jest i była dobrze ocenia-
na przez pryzmat wielu rankingów.
Był to też czas, w których działo się
wiele ciekawych rzeczy w kulturze 
(w Sianowie zagrała Doda, Anita
Lipnicka, wystąpił zespół Varius
Manx i wiele innych gwiazd), sporto-
wo – na czele badminton z dwiema
imprezami w randze Mistrzostw
Polski. Były też momenty zadumy,
patriotycznych wzruszeń – a to 1 sierp-
nia, a to 11 listopada. Na wielu gmin-
nych budowach pracowały koparki,
sprzęt budowlany, a przede wszystkim
ludzie.
Myślę jednak, że najważniejsze jest to,
że pamiętaliśmy o sprawach małych,
ale ważnych dla zwykłych mieszkań-
ców gminy. I chyba tak powinno być.
Jaki był tego efekt? Październikowe
wybory i zaufanie, jakim zostałem
obdarzony, jakim też obdarzeni zostali
radni, w tym wielu z naszego komite-
tu wyborczego.
I jak myślę, gdy patrzę do przodu na
2019 rok, wiem, że to będzie rok dobry.
Wszystkim tego życzę, prywatnie,
zawodowo i we wszystkim o czym
możecie pomyśleć. Jaki to będzie dla
mnie czas? Pewnie inny i dość zaska-
kujący, ale to będzie rok ważny, 
z ambitnymi celami i planami. 
W różnych dziedzinach. Wiem, że
będzie dobry i patrzę na czas , który
nadchodzi z ogromnym optymizmem.
Niech tak też będzie u Was – czego
wszystkim życzę!

Myśli 
na nowy
rok

z ratusza

Gmina Sianów – Gminny Zakład
Komunalny w Sianowie informuje, 
że z dniem 12 grudnia weszła w życie,
zatwierdzona decyzją Dyrektora
regionalnego Zarządu Gospodarki
wodnej w Szczecinie Państwowego
Gospodarstwa wodnego wody
Polskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. znak:
SZ.reT.070.4.169.2018.aB Taryfa dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na terenie gminy i miasta Sianów na
okres 3 lat.

Taryfa została ogłoszona na stro-
nie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej Państwowego Gospodar-
stwa wodnego wody Polskie w dniu 

4 grudnia 2018 roku. Zgodnie z ust. 1
art. 24 f ustawy z dnia 7 czerwca 2001
roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 2018 r., poz. 1152 z późn.
zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi 
w życie po upływie 7 dni od dnia jej
ogłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że
zgodnie z Uchwałą rady Miejskiej 
w Sianowie Nr LV/372/2018 z dnia
27.06.2018 roku w sprawie dopłat tary-
fowych grup odbiorców usług od dnia
12.12.2018 r. obowiązuje dopłata do
ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków 
w wysokości 5,00 złotych.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród mieszkańców w każdym
wieku! Fot. waldemar KosowsKi

Każdy dzień zbliża nas do zako-
ńczenia remontu, a montaż
ołtarza jest widocznym tego zna-
kiem. Fot. waldemar KosowsKi

Tak wygląda odnowiona ambona.
Fot. waldemar KosowsKi

Nowe Taryfy Taryfa po dopłatach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków w gminie i mieście Sianów na okres 3 lat.

Torba wróciła z podróży
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Wyniki konSultAcji
SPołecZnych

Od 26 listopada do 4 grudnia odby-
wały się konsultacje społeczne 
w sprawie projektu zmiany „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Gminy
i Miasta Sianów na lata 2017-2023”.
Projekt zmiany programu został
udostępniony na stronie interneto-
wej gminy Sianów, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie. Zorganizowano także
otwarte spotkanie publiczne 
z Zespołem ds. Rewitalizacji Gminy 
i Miasta Sianów. 

W wyznaczonym terminie przepro-
wadzenia konsultacji nie wpłynęła
żadna ankieta z uwagami czy
opiniami od mieszkańców. Podczas
spotkania członkowie zespołu oraz
uczestniczący w nim mieszkańcy
zgłosili ustne uwagi do dokumentu.
Dotyczyły one kart projektów 
rewitalizacyjnych: kosztu, uszcze-
gółowienia opisu stanu istniejącego
oraz zapisu miejsca zakresu realizo-
wanych działań.
Protokół z konsultacji udostępniony
został na stronie www.sianow.pl
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie.

RAjd 
Z chARytAtywnym
celem
Po raz kolejny w Sianowie odbyła

się Ogólnopolska terenowa Integra-

cja 4x4. Uczestnicy fantastycznie

spisali się na trasie, wzięli też

udział w licytacji. na leczenie 

Fabiana udało się zebrać 36 tys.

140 złotych. dzięki dużemu zain-

teresowaniu wydarzeniem chłopiec

jest coraz bliżej zabiegu prze-

szczepu komórek macierzystych.

Fot. Waldemar KosoWsKi

w ostatnich latach organi-
zacje stały się inicjatora-
mi i animatorami życia

kulturalnego, społecznego i edukacyj-
nego naszej społeczności. Skupiają
wokół siebie wolontariuszy, realizują
wspólne pasje i zainteresowania,
tworzą partnerstwa i wieloletnie 
przyjaźnie. Dla samorządu są ważnym
partnerem w dialogu i współtworze-
niu aktów prawa lokalnego, stanowią
o rozwoju kapitału społecznego naszej
wspólnoty. 

W połowie grudnia ponad 60
przedstawicieli sianowskiego sektora
pozarządowego spotkało się w Domu
Gościnnym Rutikal w Sianowie, by
podsumować rok swoich aktywności,
opowiedzieć o planach oraz nowych
pomysłach na współdziałanie. Spotka-
nie miało charakter poznawczy i inte-
grujący sektor, a zainteresowanie
udziałem NGO’s przerosło oczekiwa-
nia organizatorów. Sianowski trzeci
sektor pokazał swoją moc, udowad-
niając różnorodność i bogactwo podej-

mowanych inicjatyw w naszej gminie.
Wśród nich były m.in. działania na
rzecz aktywizacji społecznej i inte-
gracji seniorów, upowszechnia dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków
gminy, edukacji historycznej młodzie-
ży, popularyzacji sportu i aktywności
fizycznej dzieci i dorosłych mieszkań-
ców, kształtowania postaw patriotycz-
nych, wartości wychowawczych 
i rodzinnych, budujących tożsamość
mieszkańców z miejscem, w którym
żyją i wychowują kolejne pokolenia.

Spotkanie było okazją do wspól-
nego spotkania przedstawicieli NGO,
radnych miejskich komisji społeczno-
oświatowej, członków Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego 
i samorządowców, płaszczyzną do

wymiany myśli i nowych pomysłów
na temat współpracy międzysektoro-
wej oraz partnerstw projektowych.
Zostało zorganizowane we współpracy
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwo-
ju Wsi Sucha Koszalińska jako podzię-
kowanie za uzyskany tytuł „Samo-
rządowego Lidera NGO” w 2018 roku.

W imieniu samorządu dziękuje-
my organizacjom pozarządowym 
za ich otwartość, wolę współpracy 
i nowatorskie pomysły na rzecz rozwo-
ju naszej wspólnoty. 

Życzymy dalszych sukcesów 
w rozwoju, profesjonalizacji i deter-
minacji w aktywnym pozyskiwaniu
środków oraz owocnej współpracy 
w przyszłości.

aktywNy rOk pOzarządOwych
Na terenie gminy i miasta sianów działa blisko 60 organizacji pozarządowych. ponad połowa z nich 
aktywnie pozyskuje środki zewnętrzne i realizuje działania statutowe na rzecz dobra wspólnego.

Lider współpracy z NGO

Przymnijmy – gmina sianów
została laureatem tegorocznej
edycji konkursu marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego o tytuł „samorządo-

wego lidera Współpracy 
z NGo”. Uzyskany już po raz

drugi tytuł ma szczególne 
znaczenie dla gminy i sianow-

skiego sektora pozarządo-
wego. Honoruje dotychcza-

sowe praktyki współdziałania,
podkreśla ich znaczenie 

w skali województwa, daje
impuls do dalszej pracy i sta-
wiania nowych – partnerskich

wyzwań.

Aktywnych mieszkańców, którzy chcą działać na rzecz dobra wspólnego, w gminie Sianów nie brakuje! Fot. Waldemar KosoWsKi

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora w mijającym roku
była bardzo aktywna na polu pozy-
skiwania środków na swoją działal-
ność. Zdobyła dotację z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz z budżetu Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

Projekt Akademia Seniora 60+,
którego celem była integracja sianow-
skich seniorów, obejmował organiza-
cję zajęć ćwiczeniowych w 27 różnych
grupach tematycznych – były to m.in.
warsztaty językowe, komputerowe,
obsługi urządzeń mobilnych, zioło-
lecznictwa, plastyczne, jogi, rekreacji,
hydrocyklingu. Przedsięwzięcie, oprócz
cotygodniowych zajęć, obejmowało też
wyjścia do kina, teatru, filharmonii,
spotkania w ramach „bezpieczny
senior”, wycieczki krajoznawcze,
spotkania integracyjne. Była to jedna 
z większych inicjatyw realizowanych
przez przedstawicieli trzeciego sektora. 

Samo zadanie finansowane ze
środków zewnętrznych dobiega końca,
ale Stowarzyszenie Sianowska Akade-
mia Seniora będzie kontynuowało
swoją działalność w kolejnych latach.
Jej zakres oraz możliwość przyjęcia
kolejnych osób uzależnione będą od
nowo pozyskanych środków, o co orga-
nizacja zabiega już dziś w ramach

konkursu z Rządowego Programu
Aktywności Społecznej Osób Star-
szych na lata 2014-2020.

Projekty dla seniorów dobiegają końca 

Z oferty Sianowskiej Akademii Seniora skorzystało ponad 160 osób w wieku 60+. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

w skrócie

Uczniowie sianowskich szkół,
będący uczestnikami projektu
„Sianowska Liga Młodych Patriotów”,
biorą udział w jednodniowych
wycieczkach do muzeów w Kołobrze-
gu i Gdańsku. W każdym z muzeów
zaplanowano lekcje muzealne oraz
profesjonalnego przewodnika.

Kołobrzeskie muzeum posiada
m.in. najbogatszą w Polsce kolekcję
mundurów żołnierzy polskich z okre-
su I i II wojny światowej, w tym
mundury Legionów Polskich, Błękit-
nej Armii gen. J. Hallera, Armii Wiel-
kopolskiej oraz unikatowy zbiór
mundurów oddziałów paramilitar-
nych. Szczególnie cenne są także zbio-
ry militariów dwudziestowiecznych.
Kolekcja broni strzeleckiej i odznaczeń
stanowi wstęp do bogatej prezentacji
pojazdów wojskowych, samolotów,

broni pancernej i artylerii wyekspo-
nowanych w sali techniki oraz na
wystawie plenerowej.

W Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku zaprezentowano II wojnę
światową zarówno z perspektywy
ówczesnej wielkiej polityki, ale przede
wszystkim z perspektywy zwykłych
ludzi. Ekspozycja przedstawia nie
tylko losy Polaków, ale też doświad-
czenia innych narodów.

Pomysłodawcą jest  Stowarzysze-
nie Historyczne „Pochodnia” z Siano-
wa. Projekt dofinansowany ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Wycieczki z historią w tle
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W
sobotę, 15 grudnia, plac
przed kinem Zorza
zamienił się w świat

Elfów, Śnieżynek, Reniferów i oczy-
wiście świętego Mikołaja. To za sprawą
piątego już Jarmarku Bożonarodze-
niowego. Na scenie zaprezentowały się
dzieci z sekcji wokalnej i gitarowej,
które działają w Centrum Kultury 
w Sianowie. Zespoły ludowe zaprosiły
mieszkańców do wspólnego kolędo-
wania, a świetliczanki i bibliotekarki
na warsztaty malowania bombek.
Można było nabyć ozdoby świąteczne
czy zjeść pyszne domowe ciasto.
Jarmark wprowadził wszystkich 
w magiczny klimat świąt.

FoT. WaldEMar KoSoWSKi

impreza w świątecznym klimacie
Jarmarki bożonarodzeniowe na stałe wpisały się w grudniowy krajobraz wielu miast. Z roku na rok 
zyskują coraz większe rzesze fanów. Nie inaczej jest w sianowie!

strażnicy miejscy razem 
ze świętym Mikołajem odwiedzili
najmłodszych mieszkańców
gminy i miasta sianów.

W czwartek, 6 grudnia, tradycyj-
nie obchodzone Mikołajki po raz
kolejny były okazją do zorganizowa-
nia przez sianowską Straż Miejską
spotkań z najmłodszymi mieszkańca-
mi naszej gminy. Tym razem wraz 
z Mikołajem funkcjonariusze odwie-

dzili dzieci uczęszczające do szkół 
w Iwięcinie, Dąbrowie i w Szczegli-
nie. Mikołaj oraz towarzyszący mu
strażnicy wręczyli ponad 150 uczest-
nikom spotkań upominki w postaci
słodyczy. Radosna wizyta w szkołach
była jednocześnie okazją do przypo-
mnienia dzieciom o zasadach
bezpiecznego spędzenia zarówno
Świąt Bożego Narodzenia, jak 
i nadchodzących zimowych ferii.

Funkcjonariusze 
w akcji ze świętym

Strażnicy miejscy noszą mundury, ale i... Mikołaj ma czerwony „mundur”. Ten właśnie zespół „mundurowych” spotkał się z uczniami
szkół w gminie Sianów. FoT. SM SiaNóW

Łyk historii

Tradycja jarmarków bożonaro-
dzeniowych sięga aż średnio-

wiecznej Europy. Podobnie jak
choinka, jarmarki bożonaro-

dzeniowe przybyły do nas 
z Niemiec i szybko wpasowały
się w klimat świąt w Polsce. 
W końcu, gdzie jak nie wśród

dziesiątków kolorowych
kramów szukać oryginalnych
drobiazgów na prezent i sma-
kołyków na świąteczny stół.
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18 grudnia zarządy osiedli nr 1, 2,
3 w Sianowie wspólnie z Miejsko-
Gminnym ośrodkiem pomocy
Społecznej, Gminnym ośrodkiem
informacji dla osób niepełnospraw-
nych i Środowiskowym Domem
Samopomocy „Szansa” zorganizowały
spotkanie wigilijne dla mieszkańców 
z terenu miasta i gminy Sianów. 
wydarzenie zgromadziło blisko 250
osób i jest to dowód na to, jak wielka

jest potrzeba spotkania się z drugim
człowiekiem przy wspólnym stole.
chwila, gdy mamy z kim podzielić się
opłatkiem i złożyć sobie życzenia, jest
magiczna i wyjątkowa.

Uroczystość wigilijną rozpoczęły
dzieci ze Szkoły podstawowej nr 1 
i Gimnazjum Gminnego. ksiądz
proboszcz zbigniew waszkiewicz
odczytał fragment ewangelii oraz
życzył przybyłym wszystkiego, co

najlepsze. Spotkanie upłynęło w miłej
świątecznej atmosferze.

wigilię udało się zorganizować
dzięki dofinansowaniu ze środków
Gminnego programu Działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz
państwowego Funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.

EMilia Zawada
Fot. Waldemar KosoWsKi

Spotkanie, które jednoczy
Wigilia na ćwierć tysiąca osób! Przy wspólnym stole wszyscy życzyli sobie
zdrowia i radości w święta oraz w całym 2019 roku. 

Święty Mikołaj z workami
prezentów przybył zgodnie z obietni-
cą 10 grudnia do dzieci zgromadzo-
nych w świetlicy wiejskiej sołectwa
Skwierzynka. 

obecność Mikołaja wywołała

uśmiech i radość na twarzach dzieci,
które – oczywiście – były przygotowa-
ne na spotkanie z Mikołajem.
najmłodsi mieszkańcy mówili wier-
szyki, śpiewali piosenki, a w zamian
obdarowani zostali paczkami od Miko-

łaja. Dzieci chętnie brały udział 
w konkursach i reprezentowały swoje
talenty zgarniając nagrody. 

emeryci i renciści mieli także
okazję spotkać się ze Świętym Miko-
łajem przy poczęstunku i śpiewaniu

kolęd. na spotkaniu integracyjnym
przygrywał i śpiewał zespół ludowy
„jantarowy kwiat” z koszalina. Miko-
łaj obdarował upominkami każdego 
z uczestników. 

Spotkanie przygotowane było
przez Halinę Gnacińską – sołtys
Skwierzynki wraz z rada Sołecką:
janinę kocimską, bożenę korczak,

elżbietę romanowicz, Danutę burdzy
oraz mieszkanki: Marzenę nesteruk,
Marię Urbanowicz, Grażynę Śliwę,
byłego instruktora świetlicy wiktora
wierzbickiego. 

wszystkim zaangażowanym
osobom dziękuję.

Halina GnacińSKa

Spontaniczna akcja
„Świąteczna paczka 

dla Dzieciaczka” 
przerosła najśmielsze 

oczekiwania! 

były kolędy, pisanie listu do św.
Mikołaja, no i najważniejsze – sam 
św. Mikołaj w asyście swoich pomoc-
ników. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy
najmłodszym dużo radości.

po raz pierwszy wystartowaliśmy
z pomysłem zrobienia paczek dla
najbardziej potrzebujących dzieci 
z naszej gminy. odzew i zaangażowa-
nie wszystkich ludzi dobrego serca
przerosły nasze najśmielsze oczeki-
wania! nie spodziewaliśmy się takiego
efektu! 

obdarowaliśmy ponad 60 dzieci,
a paczki wręczył św. Mikołaja i jego
wspaniali pomocnicy. Dziękujemy
wam z całego serca!

nadmiar zabawek przekazaliśmy
21 grudnia do koszalińskiego hospi-

cjum dziecięcego. Fundacja „jesteśmy
razem” dziękuje.

Kochani! zrobiliŚMy to wSpólnie

Święty Mikołaj w Skwierzynce

Foto. Waldemar KosoWsKi
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NA KolejNy roK!
jak co roku przygotowaliśmy dla mieszkańców gminne kalendarze 

na nadchodzący rok. można je dostać w Urzędzie Gminy i miasta sianów

do końca grudnia. zapraszamy do pokoju nr 13 w sianowskim ratuszu. 

Fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

Przy wiGilijNym stole 
19 grudnia podopieczni Dziennego Domu senior+ zasiedli do świątecznego stołu z księdzem proboszczem zbigniewem

waszkiewiczem, sekretarzem gminy i miasta sianów Henrykiem lubockim, Aleksandrą Dębowską z referatu rozwoju

Urzędu Gminy i miasta sianów oraz pracownikami Domu. Łamiąc się opłatkiem rozmawiali o mijającym czasie i o tym,

co w życiu najważniejsze – o byciu z bliskimi nie tylko w czasie świąt. Fot. Waldemar KosoWsKi

Przestępcy, podając się 
za fałszywych członków rodziny,
oszukali 76-letnią mieszkankę
Sianowa. Seniorce skradziono
36 tys. złotych. Policjanci ostrze-
gają przed oszustami i apelują 
o szczególną ostrożność.

Schemat działania sprawców
kolejny raz powtarza się. Na stacjo-
narny numer telefonu dzwoni kobieta,
która przedstawia się za członka rodzi-
ny i mówi, że potrzebuje pilnie pomo-
cy. Opowiada dramatyczną historię 
o tym, że miała wypadek, podczas
którego potrąciła kobietę. Obecnie
znajduje się w komisariacie i potrze-
buje pieniędzy dla poszkodowanej,
żeby sprawa nie trafiła do sądu.

W trakcie rozmowy telefonicznej
oszustka kazała 76-latce przeliczyć
oszczędności jakie posiada, a następ-
nie przekazać je mężczyźnie, który
pojawi się niebawem w jej mieszka-
niu. Zabroniła z kimkolwiek rozma-
wiać na ten temat strasząc seniorkę, że
jej telefon jest podsłuchiwany.

Z relacji 76-latki wynikało, że po
pieniądze zgłosił się mężczyzna 
w wieku około 20-30 lat, średniej
budowy ciała, wzrost około 170 cm.
Ubrany był w czarne spodnie i czarną
kurtkę, a na głowie miał kaptur od
bluzy koloru szarego.

W sumie 36 tysięcy złotych trafi-
ło w ręce oszustów, zanim kobieta
zorientowała się, że stała się ofiarą
przestępstwa.

Pamiętajmy! 
Przestępcy wykorzystują bardzo

często więzi rodzinne, dobroć i łatwo-
wierność osób starszych, by wyłudzić
od nich posiadane oszczędności. Dlate-
go tak ważne jest, aby seniorzy byli
czujni i potrafili w konkretnych sytu-
acjach być asertywni. Tylko taka posta-
wa zagwarantuje im, że nie staną się
ofiarami osób nieuczciwych, oszustów
czy złodziei.

Bądźmy ostrożni i nie ufajmy
takim telefonom! 

Przede wszystkim należy zacho-
wać ostrożność – jeżeli dzwoni do nas
ktoś, kto prosi o pieniądze, nie podej-
mujmy żadnych działań, odłóżmy
słuchawkę i wykręćmy numer 112!

Policja osTrzEGa 
PrzEd złodziEjaMi!

To kolejne wydarzenie w reali-
zowanym przez stowarzyszenie
„refugium” projekcie „Śladami
niepodległości”, dofinansowanym 
ze środków Programu Fundusz
inicjatyw obywatelskich.

Lwowskie Spotkanie zrealizowa-
ne zostało we współpracy z Kosza-
lińskim Oddziałem Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich. W związku ze 100-leciem
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści wiodącym tematem wydarzenia
była bohaterska obrona Lwowa przez
zorganizowane oddziały polskich dzie-
ci i młodzieży, zwane Orlętami Lwow-
skimi. Na prelekcji pułkownik dr
Wojciech Grobelski przedstawił

sylwetki bohaterów, a wśród nich
Jurka Bitchana i 13-letniego Antosia
Petrykiewicza, który został najmłod-
szym w historii kawalerem Orderu
Virtuti Militari. Ciekawie opisał przy-
czyny, przebieg i skutki wydarzeń we
Lwowie przed stu laty. Uczniowie Szko-
ły w Szczeglinie oraz licznie zebrani
goście dowiedzieli się, jak Orlęta
skutecznie broniły Lwów przed regu-
larnymi oddziałami ukraińskimi od 
1 listopada 1918 r. do połowy 1919 r.
oraz powstrzymywały natarcie Armii
Czerwonej na Lwów w sierpniu 1920 r.
Uczniowie uzupełnili wykład insceni-
zacją na temat dekoracji herbu Lwowa
Orderem Virtuti Militari przez
marszałka Józefa Piłsudskiego, 

a następnie marszałka wraz z prezy-
dentem Lwowa Józefem Neumanem
oraz sławnym pianistą i mężem stanu
Ignacym Paderewskim „ugościli” 
w sławnym Hotelu George we Lwowie,
co stało się okazją do prezentacji
kuchni lwowskiej. 

Lwowskie Spotkanie było kolejną

ciekawą lekcją historii dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Szczeglinie.

P. dudEk

lwowskie spotkanie w szczeglinie

Goście spotkania mogli się dowiedzieć wielu ciekawostek m.in. o... kuchni lwowskiej.
Fot. P. dudeK

ZObacZ filMy!

Filmy – m.in. Piosenkę 
kucharek, taniec trojak 

i fragment prelekcji 
płk Wojciecha Grobelskiego

znajdziecie na Youtube.

Policjanci przestrzegają: nie ufajmy
telefonom z prośbą o pieniądze! Nie
dawajmy pieniędzy nieznajomym. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

N a spotkanie zaprosił Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie, Gmin-

ny Ośrodek Informacji dla Osób Nie-
pełnosprawnych i Środowiskowy Dom
Samopomocy „Szansa” w Sianowie. 

Wzruszające wystąpienie Jarosła-
wa Kosmowskiego, podopiecznego
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie, który wyrecyto-
wał swój wiersz pt.: „Niepełnosprawni”,
wprowadził zgromadzonych w wyjąt-
kowy, pełny wzruszeń nastrój. Główną
atrakcją uroczystości był występ zespo-
łu Karola Drzewoszewskiego, Mateusza
Wójcika i Agaty Teodorczyk, którzy
zaprezentowali choreografię ze spekta-
klu „Usłyszeć Taniec”. Ważnym akcen-
tem scenicznym spotkania były
występy solowe młodych artystek:
Patrycji Pączkowskiej i Julii Piotrow-
skiej, a także Katarzyny Gomułki. Na
koniec został zaprezentowany taniec
towarzyski wykonany przez Krystynę
Gomułkę i Patryka Postwę.

W związku z równoczesnymi
obchodami 15-lecia ŚDS „Szansa” 
w Sianowie  zaproszono na to spotka-
nie zaprzyjaźnione Środowiskowe
Domy Samopomocy z terenu całego
województwa zachodniopomorskiego.
Goście wspólnie obejrzeli pokaz multi-
medialny o  historii ŚDS, a jego
podopieczni i pracownicy wysłuchali
wielu serdecznych słów oraz życzeń.
Monika Grzywacz-Żukowska,

EMilia zawada

Święto niepełnosprawnych
4 grudnia w kinie Zorza odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. 

Dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy zorganizowano bardzo atrakcyjny program
artystyczny oraz słodki poczęstunek. Fot. Waldemar KosoWsKi

Kolejne występy dostarczyły wielu wzruszeń. Fot. Waldemar KosoWsKi
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SpotKanie Z MiKołajeM
8 grudnia w Siecieminie odbyła się zabawa mikołajkowa dla najmłodszych.

Dzieci chętnie brały udział w konkursach i zabawach, jednak największą

atrakcją była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie paczkami. po

rozdaniu prezentów ukochany święty został jeszcze na wspólną zabawę.

Fot. bogusława łojEwska

W sobotę, 15 grudnia, dzieci
uczęszczające do filii bibliotecznej 
w Sierakowie Sławieńskim spędziły
przedpołudnie w Wiosce hobbitów.

Było gwarno i świątecznie. Spra-
wiły to warsztaty pieczenia, tym
razem z pierniczkami w roli głównej. 

Różnią się między sobą kształtem,
grubością, miękkością czy dodatkami,
zawsze jednak uwodzą aromatycz-
nym, korzennym zapachem przypraw,
przywołującym na myśl zimowe
wieczory i rodzinną atmosferę Bożego
Narodzenia. Pierniki, w przeszłości
uważane za symbol dobrobytu 
i produkt luksusowy, dostępny jedy-
nie najbogatszym mieszkańcom miast

hanzeatyckich, zajmują obecnie czoło-
we miejsce wśród najpopularniejszych
słodkości. Również w gminie Sianów.

Sale Hobbitów zamieniły się 
w magiczne miejsce, gdzie dzieci
własnoręcznie przygotowywały pier-
niki w różnych świątecznych kształ-
tach, a rozchodzący się podczas piecze-
nia zapach zapowiadał świąteczny

czas. Białym lukrem i posypkami
uczestnicy dekorowali gwiazdki, serca,
choinki, renifery z pierników, które
stały się się piękną ozdobą świątecz-
nych choinek. Następnie przy użyciu
kolorowej bibuły i kleju wszyscy wyko-
nali dzwoneczki. Dzwoneczkami 
i pierniczkami została udekorowana
biblioteczna choinka. 

Świąteczne wypieki

dyskusyjny Klub Książki

WyPOżyczaMy, 
czytaMy i ROzMa-

WiaMy O kSiążkach.
DOłączySz DO naS? 

11 grudnia w sianowskiej bibliotece
odbyło się kolejne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. DKK w Siano-
wie powstał pod patronatem Książni-
cy Pomorskiej w Szczecinie. Kluby
działają w ramach ogólnopolskiego,
wieloletniego programu Instytutu
Książki „Tu czytamy”, promującego
czytelnictwo. Na spotkanie przybyli
nasi „wierni” czytelnicy, aczkolwiek
każde jest otwarte dla wszystkich 
i każdy jest tu mile widziany.

Tym razem rozmawialiśmy o książce
Angeliki Kuźniak „Stryjeńska. Diabli
nadali”.  Zofia Stryjeńska była malar-
ką „na śmierć i życie”, budziła
podziw i zawiść, zaznała wielkiej
sławy i nędzy. A w tle jej życia krót-
ka, chwiejna niepodległość, elity
kulturalne międzywojennej Polski 
– Iwaszkiewicz, Lechoń, Tuwim,
Pawlikowska-Jasnorzewska, Boy,
Witkacy, a zaraz potem Hitler 
i Stalin. Angelika Kuźniak, pozwala
nam w Zofii Stryjeńskiej zobaczyć
człowieka z krwi i kości, a w jej
rozterkach ponadczasowe dylematy. 
Zapraszamy na kolejny DKK 
– 22 stycznia 2019 roku o godzinie 17. 

MOnika OlSzak

Zajęcia nie tylko wprowadziły dzieci w klimat świąt, ale przede wszystkim upo-
wszechniały czytanie. Fot. MonIka olszak

Dla wszystkich uczestników zajęcia były fantastyczną przedświąteczną przygodą. 
Fot. Edyta Robakowska-IwanIEc

Przed świętami bożego naro-
dzenia sianowska biblioteka przygo-
towała cykl warsztatów dla młodych
czytelników. 

Zajęcia rozpoczęły się 12 grudnia.
Dzieci wysłuchały pięknej historii 
o choince, następnie pokolorowały
papierowe bombki, którymi udekoro-

wały rysunkową choinkę. W dalszej
części warsztatów bezbłędnie odpo-
wiadały na zimowo-świąteczne zagad-
ki oraz dowiedziały się, dlaczego
wiesza się ozdoby na choince. 

Na zakończenie spotkania wysłu-
chały historii pomocnego bałwanka. 

Rozczytane warsztaty PodzięKowania 
uczestniKów

serdecznie dziękujemy 
paniom agnieszce, krystynie 
i Violecie za zorganizowanie 
i zaproszenie na świąteczne

warsztaty. dzięki waszej
wspaniałej pracy spotkanie
było  przygotowane perfek-
cyjnie, a  my  bawiliśmy się

wyśmienicie!

Udział w spotkaniach DKK jest bez-
płatny! 

Fot. Edyta Robakowska-IwanIEc

Przed nami już 27. Finał wielkiej
orkiestry Świątecznej Pomocy.
tym razem gramy dla dzieci – na
zakup sprzętu dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych.

s ianowski sztab swoją pracę
rozpoczął od rekrutacji
wolontariuszy i przygoto-

wania oświadczeń, które posłużą do
wydrukowania legitymacji. Chcesz
nam pomoc, zorganizuj w swojej szko-
le imprezę towarzyszącą – na przykład
dyskotekę, czy warsztaty świąteczne.
Imprezy mogą odbywać się do 31 stycz-
nia 2019 roku. Wybierz sztab składa-
jący 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, jej datę, dane perso-
nalne organizatorów (z nr PESEL),
adresem i telefonami do kontaktu.
Zebrane środki finansowe należy
dostarczyć do sztabu, gdzie będzie
sporządzony protokół.

Zwracamy się również z serdecz-
ną prośbą o przekazywanie fantów 
do licytacji na adres Sztabu – czekamy
od wtorku do piątku w godzinach 
od 11 do 19, a w soboty od 8 do 16. Już
dziś dziękujemy za wszelką okazaną
pomoc!

SzeFOWa Sztabu 
MOnika OlSzak

Kolejny roK sianowsKiego sztabu

27. Finał WOŚP 
Odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjali-
stycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziała-
mi II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które
mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić

pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem
obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego
rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające
najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom 
i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości
diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków.
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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.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzi-
nach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Poste-
runku Policji.
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).

piłka nożna

HaloWe 
otWaRcie RoKU

5 i 13 stycznia 2019 roku w hali spor-
towo-widowiskowej Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Sianowie im. bohate-
rów 8. drezdeńskiej dywizji
Piechoty odbędą się trzy duże
imprezy piłkarskie. 

Piłkarskim otwarciem roku będzie
XIII Halowy Turniej Piłkarski Senio-
rów im. Feliksa Pietraszkiewicza 
o puchar Prezesa KOZPN w Koszali-
nie – Grzegorza Maciejasza.
5 stycznia 2019 r. w XIII turnieju,
poświęconym pamięci Feliksa
Pietraszkiewicza, udział wezmą: Grupa
Sędziów Koszalin, KS Sieciemin, KS
SKIBNO, Victoria Sianów, Stowarzy-
szenie Victoria Sianów oraz zespół pod

nazwą Pietraszkiewiczowie, w skła-
dzie którego zobaczymy między inny-
mi wnuków Feliksa Pietraszkiewicza.
Początek turnieju o godz. 10. Odpra-
wa z trenerami/kierownikami zespo-
łów – pół godziny wcześniej.
13 stycznia 2019 r. odbędą się XVII
Wielkoorkiestrowy Halowy Turniej
Piłkarski Juniorów – z udziałem 
8 zespołów i XVI Wielkoorkiestrowy
Halowy Turniej Piłkarski Seniorów 

– z udziałem 12 drużyn. Oba 
– o puchar burmistrza gminy 
i miasta Sianów Macieja Berlickiego.
Początek turnieju juniorów o godz. 9.
Odprawa – pół godziny wcześniej.
Początek turnieju seniorów o godz. 14.
Odprawa – również pół godziny
wcześniej!
Warto przypomnieć, że dotychczaso-
we Piłkarskie granie Serc w Sianowie,
przyniosło kwotę 14 tys. 871,53 zł.

W imieniu organizatorów turniejów
WOŚP: Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie, Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Sianowie, Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
Sianów, Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Koszalinie 
i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sianowie, zgłoszenia przyjmują 
i informacji udzielają: Krzysztof Gort
i Ryszard Wątroba (tel. 604-400-355).

informator

W hali widowiskowo-sportowej
przy Szkole podstawowej nr 2 
w Sianowie odbył się iii ogólno-
polski Gwiazdkowy Halowy 
Turniej dziewcząt o puchar 
marszałka województwa zachod-
niopomorskiego w trzech kate-
goriach wiekowych 5-8 ,9-10 
i 11-13 lat.

Organizatorem zawodów był
UKS Victoria SP2 Sianów wraz z preze-
sem Jędrzejem Bieleckim. W zawodach
wzięli udział UKS Victoria SP2 I
Sianów, UKS Victoria SP2 II Sianów,
Akademia Piłkarska Piątki Wałcz 
i Arkadia Malechowo w najmłodszej
kategorii, UKS Victoria SP2 I Sianów,
UKS Victoria SP2 II Sianów, UKS
Niemica i Akademia Piłkarska Piątki
Wałcz w średniej kategorii oraz 
w najstarszej gospodynie UKS Victoria
SP2 Sianów, UKS Niemica oraz Akade-
mia Piłkarska Piątki Wałcz.

W najmłodszej kategorii grano
systemem każdy z każdym 2 x 5 minut,
w średniej każdy z każdym raz 10
minut i najstarszej mecz i rewanż 1x10
minut. W grupach 5-8 i 9-10 lat nie

ważne były wyniki, lecz dobra zabawa
i nauka, natomiast w najstarszej (11-13
lat) rywalizacja o miejsca, w której
zwyciężyły gospodynie UKS Victoria
SP2 Sianów, wygrywając trzy spotka-
nia i jedno remisując. Kolejne miejsca
na podium zajęły: Akademia Piłkar-
ska Piątki Wałcz i UKS Niemica.

Mecze sędziowali trenerzy zespo-

łów. Po zakończeniu zmagań w hali
odbyło się uroczyste zakończenie
Turnieju i wręczenie nagród. Były
medale, puchar, piłki, nagrody rzeczo-
we dla wszystkich zawodniczek.
Trenerzy postanowili wyróżnić z każ-
dego zespołu we wszystkich katego-
riach po jednej zawodniczce, a były to:
Natalia Kołaczek (Sianów I), Martyna

Ryncewicz (Sianów II), Hanna Wojdy-
lak (Wałcz) i Barbara Lach (Niemica) 
w kategorii 5-8 lat; Alicja Kosowska
(Sianów I), Zuzanna Chrystofiak
(Sianów II), Hanna Lach (Niemica),
Oliwia Pecio (Wałcz) w kategorii 9-10
lat; Maja Czubaj (Sianów), Zuzanna
Wiza (Wałcz), Patrycja Jantar-Lipińska
(Niemica) w kategorii 11-13 lat. Była

również nagroda specjalna dla
najmłodszej zawodniczki, którą okaza-
ła się 5-letnia Liliana Kielerz z Siano-
wa. Nagrody wręczali zawodniczka
UKS Victoria SP2 Sianów Karolina
Struszczyk, trenerka Joanna Świądr 
i Kuba Gort.

Co ważne, nie zabrakło kibiców 
i rodziców dziewczynek, którzy dopin-
gowali swoje córki.

W trakcie zawodów można było
zjeść pyszne ciasto, owoce i ciastka
oraz wypić ciepła kawę i herbatę przy-
gotowaną przez rodziców zawodni-
czek z Sianowa, za co trenerzy bardzo
dziękują. 

W akcji najmłodSze piłkarki

UKS Victoria dziękuję wszystkim drużynom za przybycie i wspólne granie oraz trenerom zespołów: Romulad Bobis (Niemica), Paweł Ge-
perd (Akademia Piłkarska Piątki Wałcz), Mariusz Małysz (Arkadia Malechowo) oraz Klaudii Majerczak, Joannie Świąder i Dorocie Bindas-
Burdzik (UKS Victoria SP2 Sianów). Fot. marta KraKoWsKa

SponSorzy

Zawody mogły odbyć się dzięki
sponsorom, którymi byli:

Urząd marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego, Polski Związek Piłki

Nożnej, Koszaliński okręgowy
Związek Piłki Nożnej, Nadle-
śnictwo Karnieszewice, Urząd
Gminy i miasta sianów, staro-

stwo – Powiat Koszaliński,
szkoła Podstawowa nr 2 w sia-

nowie i UKs Victoria sP2
sianów.

Szczypiornistki z UKS Morski
Sianów kontynuują zwycięską passę. 

W sobotę 15 grudnia drużyna 
z Sianowa wyjechała na mecz do Gubi-
na, gdzie pewnie pokonała miejscową
Spartę 45:27 (20:16). Zwycięstwo
pozwoliło awansować na 6. miejsce 
w tabeli II ligi seniorek. 

Tego samego dnia sianowianki

ruszyły w drogę do Szczecina, gdzie 
w niedzielę, 16 grudnia, rozegrały mecz
Zachodniopomorskiej Ligi Związku Piłki
Ręcznej Juniorek, pokonując prowa-
dzącą w tabeli drużynę MKS Kusy Szcze-
cin 31:27 (19:14). To zwycięstwo pozwoli-
ło naszej drużynie zająć fotel lidera 
w lidze juniorek i ze spokojem czekać
na Święta Bożego Narodzenia.

UKS Morski Sianów
najlepszy5 i 13 stycznia 2019 r., w hali spor-

towo-widowiskowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Sianowie odbędą się
trzy duże imprezy piłkarskie.

Piłkarskim otwarciem 2019 r.,
będzie XIII Halowy Turniej Piłkarski
Seniorów im. Feliksa Pietraszkiewicza
o puchar Prezesa KOZPN w Koszali-
nie – Grzegorza Maciejasza. 

Wezmą w nim udział następujące
drużyny: Grupa Sędziów Koszalin, KS
Sieciemin, KS SKIBNO, Victoria
Sianów, Stowarzyszenie Victoria
Sianów oraz zespół pod nazwą
Pietraszkiewiczowie, w składzie które-
go zobaczymy – między innymi 
– wnuków Feliksa Pietraszkiewicza!

13 stycznia 2019 r., odbędą się:
XVII Wielkoorkiestrowy Halowy
Turniej Piłkarski Juniorów – z udzia-
łem 8 zespołów i XVI Wielkoorkie-
strowy Halowy Turniej Piłkarski
Seniorów – z udziałem 12 drużyn. Oba
o puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów Macieja Berlickiego.

W imieniu organizatorów turnie-
jów WOŚP: Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie, Szkoły Podstawowej Nr 2

w Sianowie im. Bohaterów 8. Drez-
deńskiej Dywizji Piechoty, Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy
i Miasta Sianów, Koszalińskiego Okrę-
gowego Związku Piłki Nożnej w Kosza-
linie i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sianowie, zgłoszenia przyjmują 
i informacji udzielają: Krzysztof Gort 
i Ryszard Wątroba (tel. 604-400-355).

RySzaRd WątRoba

Halowe piłkarskie otwarcie 2019 roku

Zwycięzcy ubiegłorocznego Turnieju im. F. Pietraszkiewicza. Fot. Waldemar KosoWsKi

14.871,53
złotych

przyniosło dotychcza-
sowe Piłkarskie granie

Serc w Sianowie
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