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seniorze, nie siedź samotnie
w domu! Gimnastyka, warsztaty
artystyczne, nowe znajomości 
i fantastyczny czas w miłym
gronie – to ułamek oferty Klubu
senior+. Co ważne, udział 
w zajęciach jest darmowy.

28 grudnia burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki
wraz z zaproszonymi gośćmi
oficjalnie otworzył Klub Senior+.
Dzięki realizacji projektu „Utwo-
rzenie i wyposażenie Klubu
Senior+ w gminie Sianów 
w ramach programu wieloletnie-
go Senior+ na lata 2015-2020”
seniorzy otrzymali nowe, funk-
cjonalne miejsce do spotkań, inte-
gracji, wspólnego odpoczynku
oraz do realizacji swoich planów. 

Do użytku zostały oddane
następujące pomieszczenia: sala
spotkań, sala do zajęć ruchowych
i gimnastyki, kuchnia, łazienka,
szatnia, pokój do zajęć warsztato-
wych oraz pomieszczenie klubo-
we.

Uchwała Rady Miejskiej 
w Sianowie z 17 grudnia 2018 r.
określiła zasady uczestnictwa 
w Klubie Seniora, który działa
przy ul. Armii Polskiej 33. Jest on
ośrodkiem wsparcia dla seniorów
z terenu miasta i gminy Sianów.
Funkcjonuje w oparciu o regula-
min , a uczestnictwo w zajęciach
jest nieodpłatne. Jednostką
prowadzącą Klub jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie. Wszystkie
formalności związane z udziałem
w zajęciach można załatwić 
w Dziennym Domu Senior + 
w Sianowie, gdzie czeka na
państwa zespół kierowany przez
Katarzynę Gawienowską.

KLub sENIoR+ już dZIAłA!

w
2016 roku w zabytko-
wej świątyni wymie-
niono i naprawiono

uszkodzone elementy dachu 
i konstrukcji stropu nad nawą 
i wieżą. Renowacji poddano
stolarkę okienną, zaczęły się też
prace renowacyjne posadzki,
które wstrzymano ze względu na
cenne znaleziska archeologiczne.
W związku z pracami archeolo-
gicznymi, badaniami georadarem
oraz robotami architektoniczny-
mi remont przedłużył się do
końca ubiegłego roku.

Efekty są imponujące. Odre-
staurowany został barokowy
ołtarz z polichromowanymi figu-
rami świętych Pawła, Weroniki
oraz Jana Chrzciciela. Podobnie
zabytkowa ambona z 1631 roku,
na której zobaczyć można wize-
runki świętych oraz podporę 
w kształcie postaci Mojżesza 
z tablicą X przykazaniami. 
Na zapleczu ambony widnieje
najstarszy zachowany herb
Sianowa – wizerunek Rybogryfa
prawdopodobnie z tego samego
czasu. 

Posadzka wykonana jest 
z cegły wzorowanej na cegle
średniowiecznej z epoki gotyku.

Wykonany został również
remont kruchty pod wieżą oraz
przybocznym wejściu od strony
północnej przy ambonie. Odre-
staurowane są drzwi w wieży
kościoła i przy bocznym wejściu
oraz schody na chór. Wykonano
też trzy pary nowych drzwi
wewnątrz kościoła.

Świątynia została wyposażo-
na w nowoczesną instalację elek-
tryczna, przeciwpożarowa oraz
przeciwwłamaniowa. Na ścia-
nach kościoła położono nową
strukturę, która została pomalo-
wana na kolor jasnej antycznej
bieli. 

Parafia pw. św. Stanisława
Kostki Sianowie stara się o kolej-
ne dotacje z Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz
Starostwa Powiatowego. 

Dziękujemy wiernym
darczyńcom, którzy nie przestają
wspierać działań na rzecz zako-
ńczenia remontu części rucho-
mych wnętrza świątyni. 

MILENA sZCZEPAńsKA-
ZAKRZEWsKA

świątynia w nowych szatach
Po długiej przerwie kościół parafialny pw. św. stanisława Kostki w sianowie został oddany
do użytkowania. Po raz pierwszy wierni zobaczyli świątynie po remoncie w niedzielę obja-
wienia Pańskiego, zwaną świętem trzech Króli. 

Ksiądz proboszcz Zbigniew Waszkiewicz na odbudowę kościoła pozyskał dofinansowanie z wielu źródeł. Wrażenie robią od-
restaurowany ołtarz główny i ambona z XVII wieku. Fot. Waldemar KosoWsKi

Klub senioR+

sianów, 
ul. armii Polskiej 33; 

tel. 94 720 36 70; 
e-mail: mgops@sianow.pl

ReMont w liczbach

ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego – 150 tys. zł
Urząd Gminy i miasta sianów – 100 tys. zł na prace konserwa-
torskie 
ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji – 60 tys. zł
Urząd marszałkowski województwa zachodniopomorskiego 
– 40 tys. zł 
Kuria Biskupia w Koszalinie – 27 tys. 200 zł 
Powiat Koszaliński – 10 tys. zł 
Wojewódzki Konserwator Zabytków – 8 tys. zł
to daje kwotę – 395 tys. 200 zł 
Wszystkim darczyńcom, a także polecającym w modlitwie
szczęśliwy przebieg tego remontu ks. Zbigniew Waszkiewicz i Pa-
rafialna rada duszpasterska składają serdeczne podziękowania.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli aktywnie seniorzy, którzy już zdążyli
zadomowić się w nowym miejscu. Fot. Waldemar KosoWsKi

Msze święte

Będą odprawiane 
o godz. 7.30, 10.15. i 18



Pierwszy mobilny przewodnik 
po polskich jednostkach policji,
przygotowany przez Minister-
stwo spraw wewnętrznych 
i administracji.

Szybszy kontakt z policją 
i mnóstwo danych na ekranie twojego
telefonu. Aplikacja „Moja Komenda”
ułatwia lokalizowanie komend i komi-
sariatów policji. Dzięki niej można 
w prosty sposób odnaleźć najbliższą
jednostkę, a następnie sprawdzić, jak
najszybciej do niej trafić. Usługa przy-
gotowana przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zawie-
ra także bazę teleadresową wszystkich
komend i komisariatów w Polsce. Apli-
kacja zawiera również bazę wszyst-

kich dzielnicowych w Polsce oraz
umożliwia ich odszukanie.

Co jeszcze umożliwia nowa apli-
kacja? To między innymi praca w trybie
offline, prezentacja komend i komisa-
riatów na mapie, wyszukanie dzielni-
cowych po adresie oraz po nazwisku,
wytaczanie trasy do wybranej jednost-
ki policji (w trybie on-line), nawigacja
do wybranej jednostki policji (w trybie
on-line), widok street view w miejscu
lokalizacji komendy lub komisariatu,
połączenie z wybraną jednostką lub
wybranym dzielnicowym jednym klik-
nięciem, wyszukiwanie komend i komi-
sariatów po adresie, nazwie jednostki,
mieście lub kodzie pocztowym.

Tę aplikację warto mieć w swoim
telefonie!

P rojekt pn. „Równość szans
w Gminie Sianów” realizo-
wany jest przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowe wraz z gminą Sianów 
i Gminnym Zakładem Komunalnym.
Zakłada objęcie wsparciem stu osób,
mieszkańców gminy Sianów. Zapla-
nowano dwie ścieżki rozwoju. 

Aktywizacja społeczna wdrażana
będzie przez MGOPS w Sianowie, 
a oparta będzie na doradztwie udzie-
lanym przez wykwalifikowanych
specjalistów w formie stacjonarnej
oraz w formie wyjazdów warsztato-
wych. Innowacyjnym na skalę woje-
wództwa jest realizacja opieki
wytchnieniowej dla osób, które cało-
dobowo zajmują się swoimi bliskimi.

Równocześnie przy współpracy z

Gminnym Zakładem Komunalnym
realizowana będzie aktywizacja zawo-
dowa, mająca przyczynić się do
uzyskania kwalifikacji zawodowych
przez uczestników projektu oraz
potwierdzenie tych kwalifikacji 
w trakcie 3-miesięcznych staży.

Obecnie trwa rekrutacja uczest-
ników. Aktualne informacje na
temat projektu można uzyskać 
w MGOPS Sianów przy ul. Słowac-
kiego 3a oraz na stronie internetowej
www.mgops.sianow.pl.

Wartość projektu to 1 mln 600
tys. zł. Dofinansowanie w wysokości 
1 mln 360 tys. zł pochodzi ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020.

Równość szans w gminie sianów
na terenie gminy realizowany będzie nowy partnerski projekt. Pomoc otrzyma stu mieszkańców. będzie
to m.in. aktywizacja zawodowa i wsparcie w opiece nad bliskimi.
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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

c zasem, choć już coraz rzadziej
(praktycznie wcale) czytam czy
słucham rozmów o naszej polskiej

polityce. O pomysłach, o obietnicach i
sposobach ich realizacji. Zawsze wtedy
się zastanawiam, jaka jest odpowie-
dzialność osób, które coś wymyślą, coś
powiedzą, a nawet coś uchwalą. I tu
przypomina mi się zawsze słynny
koncert Madonny na Stadionie Naro-
dowym w ramach promocji siatkówki. 
Tyle jest takich tematów w dużej polity-
ce, bo oczywiście w samorządzie za
wszystko się odpowiada. Wiem, że na
wiele ze spraw dziejących się tu lokal-
nie nie ma się w ogóle wpływu, bo ktoś
tam daleko wie lepiej (mam wątpliwo-
ści, a nawet pewność, że tak nie jest).
Przykłady? Proszę bardzo.
Nie tak dawno jeden z lokalnych przed-
siębiorców chciał w Sianowie kupić
małą działkę Skarbu Państwa, która
przedziela jego firmę z budynkami na
dwie części. To oczywiście utrudnia mu
działalność, a mała działka nikomu do
niczego (poza nim) nie jest potrzebna. 
A jednak odpowiedź z Urzędu Woje-
wódzkiego jest prosta: „NIE”. Bez
uzasadnienia, bez słowa wyjaśnień …
nie bo nie – jak w piaskownicy.
Kolejny przykład, to wielokrotnie
opisywany przeze mnie węzeł w Gorze-
bądzu. Żadnych argumentów, żadnych
konkretów. Tylko zwykłe „NIE”… nie bo
nie – jak w piaskownicy.
To kilka z wielu przykładów, o których
każdy z nas wie.
Być może my tu na dalekiej od
Warszawy prowincji jesteśmy tylko 
do stawiania krzyżyków raz na cztery
lata. Mam wrażenie, że nasza nowa
demokracja (30 lat to przecież krótki
czas jak dla demokracji) nic nie
nauczyła polityków. Cały czas są dla
siebie, sprzeczają się ze sobą, wymyśla-
ją sobie (czasem wygląda to właśnie jak
w piaskownicy). A my? Podobno „ciem-
ny lud wszystko kupi”. Czy aby kupi?
Bo ja mam coraz większe wątpliwości,
czy w ogóle warto głosować w wybo-
rach nam tak odległych. Wyborach dla
osób, które jak już są w tej Warszawie,
to nas kompletnie nie widzą.

Czy politycy
są dla nas?

z ratusza

NoWA stRoNA 
INtERNEtoWA

MGoPs
od 2019 roku pod adresem
www.mgops.sianow.pl działa nowa
strona internetowa Miejsko-Gmin-
nego ośrodka Pomocy społecznej 
w sianowie. Nowoczesny design

sprawia, że jest ona przyjazna dla
interesantów. Strona podzielona jest
na sześć modułów: Świadczenie
rodzinne, Dom Seniora+, ŚDS, Prze-
moc w rodzinie, Niepełnosprawni,
Projekty. Serwis jest dopiero aktuali-
zowany i jego pełna funkcjonalność
będzie dostępna z końcem stycznia
2019 r. Zapraszamy do odwiedzin!

REhAbILItACjA 
W sIANoWIE

Od 14 stycznia można korzystać 
z rehabilitacji finansowanej w całości
z budżetu gminy i miasta Sianów.
Rejestracja na podstawie skierowania
lekarskiego w Sianowie ul. Słowac-
kiego 3a – (budynek przychodni)

pokój 117. Rejestracja telefoniczna nr
tel. 798 284 284. Usługi świadczą: mgr
fizjoterapii Paulina Kubiak-Skoczylas
oraz mgr fizjoterapii Anna Legierska.
Harmonogram pracy gabinetu:
poniedziałek, środa, piątek: godz. 11-
14, wtorek, czwartek: godz. 14.30-
17.30. Realizator zadania: Zakład
Opieki Zdrowotnej w Malechowie.

21 stycznia odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano o szcze-
gółach partnerskiego projektu. Fot. mileNa sZcZePańsKa-ZaKrZeWsKa 

Gminny zakład Komunalny ma
nowy sprzęt. Mieszkańcy mogą
od kilku tygodni obserwować
pracę ciągnika, który 
w sianowie i Kłosie dba 
o porządek na chodnikach.

To, co przyciągało na pewno
uwagę przechodniów, to umieszczone
na dachu kabiny pulsacyjne światło
ostrzegawcze w kolorze pomarańczo-
wym z napisem GZK Sianów. Pojazd, 
o którym mowa, to ciągnik rolniczy
John Deere, zakupiony przez Urząd
Gminy dla Gminnego Zakładu Komu-
nalnego za kwotę 187 tys. 329 zł brutto.
Koszt ten obejmuje pojazd wraz 
z osprzętem – pług lemieszowy, wyko-
rzystywany do odśnieżania chodni-
ków, posypywarka piasku i soli do

zwalczania śliskości chodników,
kosiarka bijakowa z wysokim wysy-
pem do koszenia terenów zielonych
oraz zamiatarka chodnikowa do
sprzątania chodników i ulic z piasku
oraz liści. 

Ciągnik wyposażony jest w silnik
3-cylindrowy z turbodoładowaniem, 
o pojemności 1500 cm sześciennych.
Wyposażony jest w ogrzewaną kabi-
nę, dzięki czemu w należytym komfor-
cie kierowca będzie mógł pracować
również przy temperaturach ujem-
nych. 

Nowy nabytek pomoże w bardziej
efektywnym zimowym utrzymaniu
chodników oraz w lepszym utrzyma-
nie terenów zielonych i zapewnieniu
czystości na terenie Sianowa.

Nowy sprzęt to czyste chodniki

w skrócie

Aplikacja „Moja Komenda” 

Sprzęt obsługiwany jest przez nowego pracownika Gminnego Zakładu Komunalnego
– pana Tomasza Wróblewskiego, który jest mieszkańcem Sierakowa Sławieńskiego. 

Fot. Waldemar KosoWsKi



Polacy pokochali płatności 
zbliżeniowe. niestety, złodziei
kusi nie tylko gotówka, ale także
karty płatnicze, których mamy
już w portfelach ponad 
40 milionów.

W przypadku utraty karty, ale
także dowodu osobistego, ważne jest
ich szybkie zastrzeżenie pod między-
bankowym numerem alarmowym
(+48) 828 828 828. Od początku jego
funkcjonowania, Polacy skorzystali 
z takiej możliwości już ponad 575 tys.
razy.

Pamiętajmy, że gdy utracimy
dowód osobisty, paszport, prawo jazdy
czy np. dowód rejestracyjny, możemy
stać się nieświadomymi ofiarami prze-
stępstwa na nasze nazwisko. 

Aby uniknąć przykrych konse-
kwencji kradzieży, warto zapamiętać,

co robić w przypadku ich utraty. Nale-
ży zastrzec dokumenty w banku
(nawet gdy ktoś nie ma konta banko-
wego!) – wystarczy w jednym. Dane
automatycznie trafią do Centralnej
Bazy Danych Systemu „DOKUMENTY
ZASTRZEżONE”, a potem do banków 
i instytucji finansowych korzysta-
jących z systemu. Jeżeli ktoś spróbuje
posłużyć się zastrzeżonym dokumen-

tem, operacja zostanie zablokowana, 
a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest
policja.

W przypadku kradzieży doku-
mentów należy też zawiadomić naj-
bliższy posterunek policji.

Trzeba też poinformować gminę,
a jeżeli jesteśmy za granicą także
placówkę konsularną.

bezpieczne karty i dokumenty 
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Decyzja o wyborze pana na stanowisko 
sekretarza to dowód na to, że burmistrz

stawia na doświadczone, dobrze 
wykształcone kadry. Czy wieloletnie 

zarządzanie zespołem jest dla pana do-
świadczeniem, które może przydać się 

w nowej pracy?
Przez ostatnie lata pracowałem

w administracji samorządowej, 
w trochę mniejszym urzędzie ale na
podobnym stanowisku. Mam nadzieję,
że sprostam oczekiwaniom pana
burmistrza i wykorzystam swoje
dotychczasowe doświadczenie zawo-
dowe w pracy na rzecz mieszkańców
gminy Sianów.

A jak przebiegała pana kariera 
zawodowa? 

W swojej dotychczasowej pracy
jako młody inżynier zarządzałem
zespołem ludzi, a po uzyskaniu upraw-
nień budowlanych byłem kierowni-
kiem budowy. Później pełniłem funkcję
osoby zarządzającej przygotowaniem
produkcji. W marcu 1991 roku rozpo-
cząłem nową drogę zawodową, związa-
ną z samorządem w Urzędzie Gminy 
w Będzinie. Były to początki istnienia
samorządów po transformacji ustrojo-

wej. W latach 1991–2006 pracowałem
na samodzielnym stanowisko inspek-
tora ds. budownictwa i inwestycji,
nieustannie pogłębiając swoja wiedzę.
Na początku 2007 r. zostałem powoła-
ny na stanowisko zastępcy wójta
gminy Będzino – Henryka Brody.
Stanowisko to pełniłem do ubiegłego
roku, a od 2011 roku byłem jednocze-
śnie sekretarzem w tej gminie.

Wobec tego, co dla pana będzie celem
pracy w Sianowie?

To sprawnie działający urząd,
otwarty na potrzeby mieszkańców,
realizujący swoje zadania przez zgra-
ny, profesjonalny, rzetelny i uprzejmy
zespół pracowników. Prowadzona
dotychczas na moim stanowisku
dokumentacja jest godna podziwu co
dowodzi znajomości pracy urzędniczej
i ogromnej wiedzy osoby ją sporządza-
jącej. Chce wyrazić ogromne uznanie
dla mojej poprzedniczki pani Teresy
Soróbki. Mam nadzieję, że uda mi się
utrzymać wyznaczony przez nią wyso-
ki poziom.

Co zmieniło w pana życiu i pracy od mo-
mentu przejścia do pracy w Sianowie?

Zmiana miejsca pracy po prawie
28 latach wprowadziła w moje życie
elementy niepokoju, zawahania się,
jako to będzie w nowym miejscu.
Mimo wcześniejszych obaw, dzięki
życzliwemu przyjęciu przez władze 
i pracowników urzędu, za co serdecz-
nie dziękuje, pierwsze dni pracy 
w Sianowie upewniły mnie, że
podjąłem właściwą decyzję. Jestem
rodowitym mieszańcem Jamna 
i z chwilą rozpoczęcia pracy w Siano-
wie odżyły młodzieńcze wspomnienia
związane z sołectwami w gminie
Sianów – Skwierzynką, Kędzierzynem
i innymi. Znam wielu mieszkańców
tych wsi, to również moi rówieśnicy, co
czyni gminę bardzo mi bliską. 

Ale problemów z kontaktem z ludźmi 
raczej pan nie ma!

Przez cały dotychczasowy okres
pracy nie miałem żadnego problemu 
z nawiązaniem kontaktów z ludźmi,
czy to podczas indywidualnych
rozmów, czy też spotkań z większą
grupą mieszkańców. Jestem człowie-
kiem przyjaznym i kontaktowym.
Moje drzwi są dla państwa otwarte 
– będę starał się być tak otwartym dla

mieszkańców, jak moja poprzednicz-
ka. 

Obejmując jedno z najważniejszych stano-
wisk w gminie, nie miał pan pewności, czy

działania burmistrza będą zgodne z pana
wizją gminy. Jak to pan ocenia?

Pracując w sąsiednim urzędzie,
przynależąc do tego samego powiatu,
naturalnym jest, że obserwuje się dzia-
łania innego samorządu, często też ze
sobą współpracując. Zawsze uważa-
łem burmistrza za sprawnego zarząd-
cę, mającego dalekosiężne plany 
i wizję rozwoju gminy Sianów. Gmina
wykazuje się wysoką efektywnością
w pozyskiwaniu środków pomoco-
wych, a szczególnie wyróżnia się
wzorową współpracą z organizacjami
pozarządowymi. Uzyskane z tego
źródła finanse pobudzają inicjatywy
społeczne i pozwalają realizować
między innymi tak potrzebne projek-
ty dla małych lokalnych społeczności
oraz osób starszych. Sprawna praca
urzędu, realizacja strategii rozwoju
gminy oraz projektów i planów włoda-
rza gminy Sianów są również moimi
celami działań, co czyni je zgodnymi 
i wspólnymi moimi zadaniami.

GMina sianów jest Mi blisKa
Rozmowa z henRyKieM lubocKiM, nowym sekretarzem gminy i miasta sianów.

Z badań naukowych, przedsta-
wionych podczas Kongresu Obywatel-
skiego w 2018 roku wynika, że Polacy
są silnie związani z rodziną i czują się
częścią narodu, ale tylko 20% z nich
działa na rzecz lokalnej społeczności.
75% obywateli deklaruje, że działając
wspólnie można rozwiązać problemy
najbliższego środowiska. Niestety,
częstą barierą dla podjęcia działania
jest brak środków finansowych. Jedno-
cześnie prawie połowa Polaków nie
przekazuje 1% podatku, czyli co roku
700 milionów złotych nie zostaje
wcale spożytkowanych. To właśnie te
środki (które obywateli nic nie kosz-
tują), mogłyby pozytywnie zmieniać
najbliższe otoczenie każdego z Was.

I tu na scenę wkracza
„lokalny.org”. To mechanizm, który
pozwala pozyskać znaczne środki
lokalnie oraz umożliwia organizowa-
nie się wspólnot działających na rzecz
swoich potrzeb poprzez przekazanie
1% podatku dochodowego dla swojej
społeczności. Z zebranych środków
kupić lub zrobić to, co będzie w ich
społeczności naprawdę potrzebne.

Dlaczego to działa? Bo nie ma
żadnych kosztów na start – nic nie

ryzykujecie, a możecie tylko wygrać.
1% podatku przekazujecie sobie – te
środki mogą zostać lokalnie i być
dostępne dla Was bez konkursów 
i zbędnej „papierologii”. Każda społecz-
ność ma wydzielone konto bankowe,
na którym są gromadzone jej środki.

5% środków pokrywa wszystkie
koszty obsługi Funduszu (księgowość,
konto, obsługę techniczną i admini-
stracyjną, wsparcie marketingowe),
czyli z 500 zł to tylko 25 zł na rok.
Wszystkie koszty są jawne – wszyscy
wiedzą dokładnie co i ile kosztuje.

Co roku można wydać 90% zebra-
nych środków, a te niewykorzystane
przechodzą na kolejny rok sumując
się. Od razu widać efekty działań 
i wszystkie wydatki są potwierdzone
przez mBank, dlatego zawsze można
udowodnić każdą wydaną złotówkę.
Co roku 5% środków jest odkładane
na kapitał żelazny i buduje trwałość
Funduszu. Dzięki temu będzie można
w przyszłości robić większe przed-
sięwzięcia. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania 
i wątpliwości zadzwoń do nas pod
numer: 533 335 443 lub napisz na: lokal-
ny@ndsfund.org lub rozwoj@sianow.pl

JEDEN PROCENT PODATKU
– MOżESZ ZOSTAWIć GO 
W GMINIE!
Rozpoczęły się prace nad projektem lokalny.org. Fundusz ten po-
wstał, by wspierać działania wspólnot i społeczności lokalnych.

17 stycznia członkowie Komisji
społeczno-oświatowej Rady Miej-
skiej w sianowie uczestniczyli 
w pierwszym w tej kadencji Rady
Miejskiej wyjazdowym posiedzeniu
Komisji. 

Radni wizytowali placówki
oświatowe prowadzone przez stowa-
rzyszenia: Szkołę Podstawową 
w Suchej Koszalińskiej – Stowarzy-
szenie Rodziców Uczniów Szkoły 
w Suchej Koszalińskiej; Zespół
Placówek Oświatowych im. Aleksan-
dra Doby w Iwięcinie – Stowarzysze-
nie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino;
Szkołę Podstawową w Szczeglinie 
– Stowarzyszenie Refugium.

z pracy radnych

Wyjazdowe posiedzenie Komisji
Społeczno-Oświatowej

Szkoły odwiedzili radni: Marta Nowak, Magdalena Gostyńska, Włodzimierz Zimno-
włocki, Marcin Grzywacz i Tomasz Przygudzki. Fot. UGim siaNóW

Henryk Lubocki był zastępcą wójta
i sekretarzem gminy Będzino.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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G ranie dla WOŚP rozpoczęli-
śmy 12 stycznia IV Wielko-
orkiestrowym Turniejem

Badmintona. 13 stycznia wielki finał
akcji zainaugurowała Terenowa Inte-
gracja 4x4 dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Sianów. W impre-
zie udział wzięli posiadacze pojazdów
terenowych. Podczas rajdu zebrano 
21 tys. 853 złote i 5 groszy. W rajdzie
udział wzięło ponad dziewięćdziesiąt
załóg i każda – pomimo deszczu,
wiatru, zimna – dała z siebie wszystko.

Kiedy kierowcy pokonywali
bezdroża, w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Sianowie trwa-
ły Halowe Wielkoorkiestrowe Turnie-
je Piłkarskie Juniorów i Seniorów.

Od godziny 8 na ulicach Sianowa
spotkać było można wolontariuszy
kwestujących do puszek pod opieką
strażaków z OSP Sianów. O godzinie 16

rozpoczął się wielki finał w kinie
Zorza. Wystąpiły dzieci z sekcji gita-
rowej i wokalnej oraz grupy tanecznej
Danza, działających przy Centrum
Kultury w Sianowie. Odbywały się licz-
ne licytacje, podczas których można
było kupić przedmioty pozyskane od
sponsorów oraz od samego Jurka
Owsiaka. Na scenie kina Zorza mogli-
śmy również oglądać występ młodych
tancerzy ze Studia Tańca Pasja 
w Koszalinie. Ostatnim elementem
wydarzenia było „Światełko do nieba”.

WOŚP wspierała impreza towa-
rzysząca w Zespole Szkół w Dąbrowie.
Na dzień 20 stycznia uzbieraliśmy
kwotę 49628,76 zł, a kwota nadal
rośnie!

MoNIKA oLsZAK
Fot. Waldemar KosoWsKi

o imprezach sportowych, rozegranych
na rzecz WoŚP, przeczytasz na str. 8

ReKoRdowe GRanie w sianowie
celem 27. finału wielkiej orkiestry świątecznej Pomocy był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. nikogo nie trzeba było namawiać do wsparcia tej inicjatywy.
sianów zawsze pomaga!

na co się zRzuciliśMy?

W realizacji celu 27. Finału WoŚP
Fundacja skupi się przede wszystkim
na zakładach diagnostyki specjali-
stycznej – zwłaszcza obrazowej, 

radiologicznej oraz laboratoryjnej.
do szpitali trafić mają tak zaawanso-
wane urządzenia jak chociażby: rezo-
nanse magnetyczne, tomografy kom-

puterowe, aparaty do diagnostyki
rtG (w tym aparaty mobilne), 

wysokiej klasy ultrasonografy, echo-
kardiografy czy sprzęt endoskopowy 
z torem wizyjnym dla gastroentero-

logii.
Źródło: www.wosp.org.pl

49 628 zł 76 gr
To kwota, którą udało
się zebrać w sianow-
skim sztabie WOŚP
(stan na 20 stycznia)
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PodzięKowanie 
dla wolontaRiuszy

w olontariat to nic innego
jak dobrowolna, bezpłat-
na, świadoma praca na

rzecz innych lub całego społeczeństwa.
Wolontariuszem może zostać każdy,
kto chce pożytecznie i ciekawie wyko-
rzystać czas wolny .

25 stycznia 2019 roku już po raz
kolejny zostały wręczone nagrody
Wolontariusza roku dla osób, które
otwierają swoje serca i wyciągają dłoń
do potrzebujących. W tym roku nagro-
dzono: Sianowską Akademie Seniora,
Mirosława Kielara, Magdalenę Twor-
ską i Oliwię Olszewską, Aleksandrę
Gawienowską i Aleksandrę Struzik.
Kapituła miała naprawdę nie lada
zadanie, gdyż w gminie Sianów ludzi 
o wielkim sercu nie brakuje. 

„Wybory wolontariuszy roku są
bardzo ciężkie… bo jak można ocenić
ilość zrobionego dobra… Ten cel może
spowodować, że ktoś będzie miał
uśmiech na twarzy, że ktoś będzie miał
piękne święta, że dziecko stanie na
nogi, ze ktoś będzie miał jeden piękny
dzień.” powiedział Robert Gontar, czło-
nek Kapituły. 

Zwieńczeniem wieczoru był
występ ZoSi Karbowiak wraz z sekcją
wokalną z CK 105 w Koszalinie V-PACK

sianowska 
akademia seniora
Członkowie Stowarzyszenia

Sianowska Akademia Seniora stano-
wią aktywna grupę 160 osób powyżej
60 roku życia z terenu gminy Sianów.
Stowarzyszenie działa od 2013 r.
Akademia prowadzi działalność 
w zakresie inicjowania i kreowania
inicjatyw społecznych, rekreacji, na
rzecz aktywizacji ludzi starszych oraz
integracji międzypokoleniowej, tury-
styki i wzrostu świadomości ekolo-
gicznej, wypoczynku dzieci i młodzie-
ży, poprawy standardu życia lokalnej
społeczności, pielęgnowania tożsamo-
ści narodowej i kulturalnej oraz
upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu. W ciągu 5 lat działalności 
z sukcesem zrealizowało kilka projek-
tów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych (m.in. FIO, ASOS, Dzia-
łaj Lokalnie, Mikrodotację), w tym
prowadziło zajęcia edukacyjne dla

seniorów (w 2018 r. dla 155 osób) m.in.
w formie zajęć ćwiczeniowych oraz
wyjazdów krajoznawczych i do obiek-
tów kultury. Akademia Seniora zreali-
zowała m.in. w 2016 r. dwie kampanie
społeczne. Członkowie Stowarzysze-
nia, w tym panie Barbara Pyczek 
i Krystyna Labuda, mają doświadcze-
nie w realizacji i rozliczaniu projek-
tów, w organizacji warsztatów,
spotkań integracyjnych łączących
różne pokolenia mieszkańców gminy.
Stowarzyszanie posiada w pełni wypo-
sażone biuro, które będzie użyczać
grupie nieformalnej oraz osobę zajmu-
jącą się księgowością.

Nagrody odebrały: Barbara
Pyczek, Krystyna Labuda, Elżbieta
Chotkowska i Irena Kowalczyk.

Mirosław Kielar
Działalność charytatywna pana

Mirosława trwa od kilkudziesięciu lat.
Zaczęło się od organizacji halowych
turniejów piłkarskich, z których całko-
wity dochód przeznaczony był na cele
charytatywne, głównie na rzecz
Stowarzyszenia Osób z Upośledze-
niem Umysłowym w Koszalinie, które
zajmuje się również osobami z gminy
Sianów. Od zawsze mieszka w Kosza-
linie, ale z Sianowem związany jest od
lat kilkunastu. Pracuje w firmie Dega
od 13 lat. Wspólnie z P. K. Modlińskim
działa w Klubie Victoria, który awan-
sował do IV ligi. Włącza się do organi-
zacji turniejów charytatywnych, 
z których dochód był przeznaczany na
potrzeby lokalnej społeczności.

Nagrodę odebrał Jakub Gort.

„dziewczynki z zapałkami” 
– najdłużej w akcji
Magdalena tworska (szkoła

Podstawowa nr 1), oliwia olszewska
(Gimnazjum Gminne w sianowie),
Aleksandra Gawienowska (szkoła
Podstawowa nr 2), Aleksandra stru-
zik (szkoła Podstawowa w dąbrowie).

Magdalena Tworska i Oliwia
Olszewska od 2008 roku dziewczynki
biorą corocznie udział w akcji „Dziew-
czynki z zapałkami”. Po raz pierwszy,
gdy uczyły się w czwartej klasie szko-
ły podstawowej. Dziś już studiują.
Magdalena jest strażakiem ochotni-

kiem w sianowskiej OSP i aktywnie
niesie pomoc mieszkańcom Sianowa
na co dzień.

Aleksandra Gawienowska wy-
różnia się wzorowym zachowaniem.
W tym roku została wybrana przez
koleżanki i kolegów do pełnienia roli
przewodniczącej klasy. Od 5 lat anga-
żuje się w pracę w wolontariacie szkol-
nym. Czynnie bierze udział w akcjach
charytatywnych – zbiórka żywności
„Tak pomagam”, „Pola nadziei” – zbiór-
ka dla hospicjum, „Dziewczynki 
z zapałkami”. Sama jest również orga-
nizatorką wielu imprez, z których
dochód przeznaczony jest na pomoc
potrzebującym.

Aleksandra Struzik od pierwszej
klasy pełniła różne funkcje w samo-
rządzie uczniowskim i samorządzie
klasowym. Bardzo chętnie uczestni-
czy w różnego rodzaju akcjach chary-
tatywnych. Od najmłodszych lat
wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Bardzo aktywnie udziela się
także podczas akcji organizowanych
na rzecz zwierząt ze schroniska „Leśny
Zakątek”, wspiera też akcję „Góra
grosza” na rzecz dzieci z domów dziec-
ka. Od kilku lat pomaga w organizacji
„Dnia Seniora” dla osób starszych 
z parafii Sieciemin. Od 2015 roku jest
członkiem młodzieżowej drużyny
pożarniczej z OSP Sieciemin.

AGNIEsZKA MAdEj
Fot. Waldemar KosoWsKi

to już sianowska tradycja. dla wszystkich, którzy angażują się w liczne akcje
pomocowe, włodarze sianowa przygotowują muzyczny prezent. najaktyw-
niejszych wolontariuszy nagradzają.
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W związku z tą
sytuacją Gmina Sianów
rozpoczyna kampanię
edukacyjno-kontrolną
pod hasłem „Kochasz
dzieci, nie pal śmieci!”.
Pojawią się plakaty, 
a mieszkańcom będą
rozdawane ulotki
informujące o szko-
dliwości spalania
śmieci w domowych
piecach. Również 
w szkołach najmłodsi
mieszkańcy dowie-
dzą się dlaczego nie
warto spalać odpa-
dów. W akcji będzie
brać udział Straż
Miejska w Siano-
wie, która przez
cały sezon grzew-
czy będzie kontro-
lować domowe
paleniska i karać
lub pouczać tych,
którzy paląc śmie-
ci trują siebie 
i otoczenie.

akcja

Kochasz dzieci, 
NIE PAL ŚMIECI!

wraz ze spadkiem temperatury spada również jakość powietrza 
w naszej gminie. Mieszkańcy, szczególnie w porze popołudniowej,
muszą niejednokrotnie zmagać się z dławiącym dymem, który
może przekształcać się w smog. do urzędu Gminy i Miasta w sia-
nowie wpływają informacje od zaniepokojonych osób o prawdopo-
dobieństwie spalania w ich sąsiedztwie śmieci. 

urząd Gminy i Miasta w sia-
nowie informuje, że na terenie
gminy i miasta sianów istnieje sieć
dróg o różnej kategorii. W zależno-
ści od kategorii drogi, zarząd nad
nią, w tym również zimowe utrzy-
manie należy do konkretnego
zarządcy drogi. W przypadku
wystąpienia trudnych warunków
na drogach, celem bezpośredniego
kontaktu z zarządcami dróg.

Podajemy informacje o zarząd-
cach głównych dróg w miejscowo-
ściach: 

Bielkowo – wojewódzka,
Dąbrowa – powiatowa, Gorzebądz 
– wojewódzka, Grabówko – powia-
towa/gminna, Iwięcino – woje-
wódzka, Kędzierzyn – powiatowa,
Kłos – gminna, Mokre – wojewódz-
ka, Maszkowo – wojewódzka, Rataj-
ki – powiatowa, Skibno – powiato-
wa, Skwierzynka – powiatowa,
Sierakowo Sł. – powiatowa, Osieki 
– powiatowa, Węgorzewo Kosz. 
– powiatowa, Sowno – gminna,
Karnieszewice – powiatowa, Szcze-
glino Nowe – gminna, Kleszcze 
– powiatowa, Wierciszewo – powia-
towa, Rzepkowo – powiatowa/
gminna, Sieciemin – powiatowa,
Szczeglino – wojewódzka, Sucha
Kosz. – wojewódzka, Sianów: droga
krajowa – ul. Koszalińska, Armii
Polskiej, Morska, Łużycka; drogi
powiatowe – ul. Mickiewicza,
Piastów, Węgorzewska, Dworcowa,
Ogrodowa, Łubuszan, drogi gminne
– pozostałe.

telefony alarmowe: 

dRoGA KRAjoWA – General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Oddział w Szczecinie, Rejon
Koszalin: /94/ 345 52 73, tel. dyżurny
882 166 245.

dRoGA WojEWódZKA
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kosza-
linie: /94/ 342 78 31, /94/ 341 96 16.

dRoGI PoWIAtoWE – Powia-
towy Zarząd Dróg w Koszalinie,
Sekcja Drogowa w Manowie:

/94/ 342 44 45; /94/ 342 44 85,
tel. dyżurny 728 549 255.

dRoGI GMINNE – Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie: /94/ 346
95 45 (tel. dyżurny: Karolina Kalwas:
574 268 165)

Zb AbK sIANóW (teren
miasta): /94/ 318 53 57, /94/ 318 56 39,
500 267 556.

obowiązki właścicieli

Straż Miejska w Sianowie przy-
pomina o obowiązkach właścicieli 
i zarządców nieruchomości związa-
nych z zimową aurą. Zobowiązani
są oni do utrzymania czystości 
i porządku na chodnikach przyle-
gających do nieruchomości, usunię-
ciu z nich śniegu, lodu oraz błota.
Należy też zwrócić uwagę na zale-
gające na dachach, śnieg i sople,
które mogą być bardzo niebezpiecz-
ne dla przechodzących pod nimi
osób. Nie zapominajmy też o zwie-
rzętach przebywających w tym
okresie na dworze, którym właści-

ciele powinni zapewnić pomiesz-
czenie chroniące przez zimnem,
odpowiednią karmę oraz stały
dostęp do wody. Przypominamy
również o zasadach ogrzewania
pomieszczeń, niedopuszczalne jest
spalanie w piecach płyt wiórowych,
drewnianych elementów pokrytych
farbą, plastikowych butelek i innych
substancji, których przekształcanie
termiczne zanieczyszcza otaczające
nas środowisko. Straż Miejska 
w Sianowie zwiększyła częstotliwo-
ść kontroli posesji, niestosowanie
się do powyższych postanowień
wynikających z przepisów prawa,
stanowi wykroczenie, za które 
strażnicy miejscy mogą nałożyć 
w postępowaniu mandatowym
mandat karny do 500 zł. W przy-
padku gdy sprawa trafi do Sądu
Rejonowego w Koszalinie, nałożo-
na grzywna może sięgnąć 5000 zł. 

bezpieczeństwo

ZIMoWE utRZyMANIE dRóG

Po raz pierwszy 
w Parafii Matki bożej
szkaplerznej 
w szczeglinie został 
zorganizowany orszak
trzech Króli.

u roczystości rozpoczęły się
eucharystią w kościele
parafialnym. Po mszy

świętej odbyła się scena wizyty trzech
Mędrców ze Wschodu w pałacu Króla
Heroda. Uczniowie Szkół Podstawo-
wych z Nacławia i Szczeglina zaśpie-
wali kolędy. Następnie wszyscy wspól-
nie wyruszyli w orszaku do ogrodu

plebanijnego, gdzie oczekiwała już
Święta Rodzina w żywej szopie wraz ze
zwierzętami: kucykiem, cielakiem,
królikami, owcami i kozami. Mędrcy
złożyli pokłon Świętej Rodzinie, 
a uczestniczące w orszaku dzieci,
poprzebierane za pasterzy, anioły 
i królów, złożyły w darze przyniesione
książki z bajkami. Trafią one do dzie-
ci ze szpitala, Domu Dziecka oraz
Domu Samotnej Matki.

Wspólne kolędowanie przy żywej
szopce zakończyło się biesiadą przy
ognisku. Ksiądz proboszcz Roman
Gałka dziękuje wszystkich, którzy
pomogli w całej organizacji tego wyda-
rzenia jak również wszystkim tym,
którzy w nim uczestniczyli.

trzej Królowie w szczeglinie

Daniel Kalicki – sołtys, radny, tym razem 
w królewskim wcieleniu.

Fot. Waldemar KosoWsKiDzieci złożyły w darze książeczki. Trafią najmłodszych w potrzebie. Fot. Waldemar KosoWsKi

Do świątyni przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowości, jak również goście spoza parafii.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Fot. Waldemar KosoWsKi
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Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta wraz 
z bibliotekami powiatu koszalińskiego
przedłużyła umowę z Koszalińską
Biblioteką Publiczną i przystąpiła 
do projektu Powiatowa Czytelnia 
E-booków Legimi. Naszym czytelni-
kom oferujemy bezpłatny dostęp do
wypożyczalni ebooków Legimi, obej-
mującej 18 tysięcy tytułów. Książki
można czytać na smartfonie lub table-
cie. To drugi projekt realizowany 
w naszej bibliotece, zachęcający do
korzystania z ebooków. Pierwszym jest
Ibuk.libra, w ramach którego dostępne
są ebooki o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. Legimi to

ebooki z dziedziny literatury popular-
nej (bestsellery, nowości, kryminały,
fantastyka i SF, powieści obyczajowe 
i romanse).

W celu uzyskania indywidualne-
go kodu dostępowego należy udać się
osobiście do biblioteki. Aktywacja
kodu następuje po rejestracji bezpłat-
nego konta Legimi. Następnie można
wypożyczać książki, pobierając je 
w aplikacji. Można dodawać książki
(dostępne w abonamencie bibliotecz-
nym) na swoją półkę i pobierać je na
urządzenia mobilne (czytniki, tablety
itp.). 

Zapraszamy! Udzielimy wszel-
kich informacji.

cyfrowe książki

EBOOKI W BIBLIOTECE

OTWarcIe WySTaWy Prac GrOUP4
Od 16 stycznia w galerii Zorza można oglądać wystawę
pracy Group4. To grupa twórcza, która powstała 
w 2002 roku w Koszalinie, w efekcie spotkań i dyskusji
o sztuce, technikach i problemach malarskich. Należą

do niej Milena Szczepańska-Zakrzewska, Waldemar 
Jarosz, elżbieta Stankiewicz. czwartym członkiem ze-
społu jest każdego roku ktoś inny – w tym Dominika
Hofman. Zapraszamy do Galerii Zorza.

Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

22 stycznia w sianowskiej
bibliotece odbyło się pierwsze

w nowym roku spotkanie dysku-
syjnego Klubu Książki. 

Rozmawialiśmy o książce kana-
dyjskiej pisarki, laureatki literackiej
nagrody Nobla Alice Munro „Księży-
ce Jowisza”. Książka jest zbiorem
przepięknych i nieustannie zaskaku-
jących opowiadań. Jest w nich zdra-
da, pojednanie, romans, żałoba po
ukochanej osobie, ale najważniejsze
są przemiany bohaterów, ich
konfrontacje z sobą samym pełne
gniewu, urazy i nieskończonego
współczucia. 

Klub działa w ramach ogólnopol-
skiego, wieloletniego programu Insty-
tutu Książki „Tu czytamy”, promu-
jącego czytelnictwo. Na spotkanie
przybyli nasi „wierni” czytelnicy, ale

zapraszamy wszystkich – każdy jest
tu mile widziany.

Kolejny DKK: 19 lutego o godzi-
nie 17. 

Rozmawiamy o książkach

DKK w Sianowie powstał pod patronatem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 
Fot. moNiKa olsZaK

„KIRKE” MAdELINE
MILLER

Zimowe długie wieczory zachęcają
do czytania. Idealną książką na taką
porę jest „Kirke” Madeline Miller. 
To epicka opowieść oparta na moty-
wach mitologicznych. W domu
Heliosa, Boga Słońca i najpotężniej-
szego z tytanów, rodzi się córka.
Kirke jest dziwnym dzieckiem – nie
tak potężnym jak ojciec, ani tak
bezwzględnym jak matka. Dziewczy-
na próbuje odnaleźć się w świecie
śmiertelników, lecz odkrywa w sobie
czarnoksięską moc, dzięki której
może zagrozić samym Bogom. Z tego
powodu zostaje wygnana. Nie zamie-
rza jednak przestać kształcić się w
czarach. Jej ścieżki skrzyżują się z
Minotaurem, Dedalem, jego synem
Ikarem, morderczą Medeą i, oczywi-
ście, z przebiegłym Odyseuszem.
Samotna kobieta zawsze narażona

jest na niebezpieczeństwo, a Kirke
nieświadomie budzi gniew zarówno
w ludziach, jak i w mieszkańcach
Olimpu. Aby ochronić to, co kocha,
będzie musiała zebrać wszystkie siły
i zdecydować, czy należy do Bogów, 
z których się urodziła, czy do śmier-
telników, których pokochała. Zapra-
szamy do biblioteki!

Kącik bibliofila

u roczystość rozpoczęła się
od pokazu filmu prezentu-
jącego dzieje biblioteki i jej

filii bibliotecznych. Następnie dyrek-
tor Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów
Aleksandra Kowalczyk przywitała
gości, którzy przyjechali na uroczy-
stość z całego województwa zachod-
niopomorskiego, miedzy innymi
Lucjana Bąbolewskiego, dyrektora
Książnicy Pomorskiej, Dariusza Pawli-
kowskiego, dyrektora Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej, wicestarostę
powiatu koszalińskiego Tomasza
Tesmera. Burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki złożył serdecz-

ne gratulacje i wyrazy uznania dyrek-
tor Kowalczyk i wszystkim pracowni-
kom instytucji.

Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie odznaczeń „Zasłużony
dla Kultury Polskiej” bibliotekarkom:
Krystynie Jurgo, Violettcie Kasprowicz,
Bożenie Strzałkowskiej, Bogusławie
Łojewskiej, Irenie Zagulak-Jankow-
skiej, Edycie Robakowskiej-Iwaniec 
i Monice Olszak. Dyplom za szczegól-
ne zasługi w upowszechnianiu kultu-
ry otrzymała Janina Kulon. Wyróżnie-
nia wręczył doradca wicewojewody
zachodniopomorskiego ds. współpra-
cy międzynarodowej i polityki pamięci
Artur Staszczyk. 

Wręczone zostały też awanse
zawodowe i podziękowania dla
wszystkich pracowników instytucji.
Następnie zaprzyjaźnione koleżanki
bibliotekarki z powiatu koszalińskie-
go oraz dyrektorzy szkół i zakładów
pracy z terenu gminy i miasta Sianów
złożyli życzenia z okazji jubileuszów.
Nie zabrakło także prezentów i pięk-
nego bibliotecznego tortu ozdobione-

go słodkimi motywami okładek 
z książek.

Wyjątkowym punktem progra-
mu był koncert duetu na altówkę 
i wiolonczelę w wykonaniu Amelii
Pawlak i Klaudii Orłowskiej.

Wszyscy goście otrzymali pa-
miątkowe publikacje pt. „70 lat Biblio-
teki Publicznej Gminy i Miasta 
w Sianowie” oraz „Centrum Kultury 

i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów”, na wydanie których pozy-
skano środki ze Środkowopomorskiej
Grupy Działania.

Jubileusz był okazją do wielu
wspomnień, rozmów i marzeń na
temat przyszłości. Ufamy, że kolejne
lata będą równie owocne jak te, które
mamy za sobą.

MoNIKA oLsZAK

K u lt u R a l n e  j u b i l e u s z e
17 stycznia centrum Kultury i biblioteka Publiczna świętowały piękne jubileusze – biblioteka 70-lecie, a centrum Kultury 5 lat 
swojego istnienia.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia i uhonorowania pracowników obu instytucji, a także wręczenia awansów zawodowych. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

Były urodziny był też piękny i słodki tort. Fot. Waldemar KosoWsKi



sport
8 styczeń 2019 rok XViii nr 1 (274)

www.sianow.pl
b

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:
Gminny Zakład Komunalny
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 – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy
społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów 
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Gminny Zakład Komunalny, 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).

informator

wreszcie pełna puszka 
i prawie żadnych monet 
– zebrana kwota to

ponad 4 tys. złotych! To wszystko
dzięki sianowskim pasjonatom lotki. 
– Wszystkim serdecznie dziękuję za
udział i niezapomniane emocje. Gra
toczyła się na najwyższym poziomie, 
a prawdziwa walka była nie tylko na
korcie, ale również podczas licytacji.
To powoduje, że warto inicjatywę
kontynuować – podkreśla organizator
VI Wielkoorkiestrowego Turnieju
Badmintona Marcin Grzywacz.

wyniki sportowe: 
gra pojedyncza chłopców u15

– Maciej Demczyna, Maciej Kuźmicz,
Kamil Roman (kolejno miejsca I, II 
i III); gra pojedyncza mężczyzn open
– Mateusz Dynak, Łukasz Komar,
Krystian Warcholak; gra podwójna
open – Mateusz Dynak i Krystian
Warcholak, Marcin Grzywacz 
i Marcin Puciato, Andrzej Przytulski
i Katarzyna Szczykutowicz; gra poje-
dyncza Radosny Amator – Arkadiusz

Lencewicz, Lena Jachimek, Jacek
Zawiślak; gra podwójna Radosny
Amator – Daniel Kuźmicz i Artur
Węc, Wojciech Muchowski i Jacek
Zawiślak, Arkadiusz Lencewicz 
i Marlena Leszczyńska.

Wszyscy zawodnicy na podium
otrzymali atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez sponsorów m.in. firmę
Media Vektor, głównego przedstawi-
ciela firmy Yonex na Polskę oraz
grupę pasjonatów trenujących na co
dzień w SP 2 w Sianowie. 

Oddzielne podziękowania za
pomoc w organizacji zawodów dla:
Piotra Holza, Grzegorza Pilarskiego,
Krzysztofa Gorta, Radosława Szuste-
ra, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siano-
wie – z Dyrektor Katarzyną Budnik,
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów 
– z Dyrektor Aleksandrą Kowalczyk,
Zenona Giętkowskiego i wszystkich
innych, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli sprawnie przeprowadzić
turniej.

Vi wielkoorkiestrowy turniej badmintona
Fantastyczna atmosfera, prawie 50 zawodników, 5 kategorii, ponad 80 rozegranych meczy, 10 godzin zmagań na kortach.

Większość fantów została wylicy-
towana. Zawodnicy i kibice poka-
zali wielkie serca. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

rywalizacja toczyła się na kortach i podczas orkiestrowych licytacji. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

Zgodnie z hasłem 27. Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– grano i zbierano datki na zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych!!

Warunkiem uczestnictwa w im-
prezach było wrzucenie datku do pusz-
ki grającej „do końca świata i jeden
dzień dłużej” Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Zespoły grały 
o puchary burmistrza Macieja Berlic-
kiego, a zawodnicy – o tradycyjne trzy
wyróżnienia indywidualne.

Juniorów rozpoczął się o godz. 9. Grano raz 7. minut, systemem „każdy
z każdym”. Zwycięzcami zostali piłka-
rze MKS Gryf Polanów. O ich zwycię-
stwie – przy równej ilości punktów 
z Olimpikiem Skibno – zadecydował
wynik bezpośredniego spotkania.
Polanowianie wygrali 1:0! Drugie miej-
sce zajął zespół Olimpik Skibno, trze-
cie miejsce zajął zespół M-GLKS
Mechanik Bobolice.

Kolejne miejsca w tabeli: KS
Victoria II Sianów, Franki Koszalin,
PKS Wiekowianka Wiekowo, KS Victo-
ria I Sianów, KS Arkadia Malechowo.

Wyróżnienia indywidualne przy-
padły: Klaudiuszowi Petrukowi (Olim-
pik Skibno) – najlepszemu zawodni-
kowi, Jakubowi Robakiewiczowi (MKS
Gryf Polanów) – królowi strzelców 
(5 bramek) i Dawidowi Moszczyńskie-
mu (KS M-GLKS Mechanik Bobolice) 
– najlepszemu bramkarzowi.

W turnieju seniorów wzięło
udział dwanaście zespołów: Stowarzy-
szenie Victoria Sianów, Kamulce
Sianów/Koszalin, Ekipa Dudzika, DC
13 Koszalin, Team Luzika Koszalin,
Arka Sianów, Sowinko, Młode Wilki
Koszalin, Zefirek Wyszewo, Oldboys
Koszalin, Marmurek Sianów i Invena
Koszalin. Po grach eliminacyjnych
przystąpiono do gier o miejsca. Jede-
naste miejsce zajęła Ekipa Dudzika
Koszalin, wygrywając walkowerem 
z Młodymi Wilkami Koszalin. Dzie-
wiąte miejsce przypadło Zefirkowi
Wyszewo, który po rzutach z linii
rzutu karnego, pokonał Team Luzika
Koszalin 3:2. W regulaminowym czasie
gry padł remis 0:0. Siódme miejsce
zajęła Invena Koszalin, wygrywając 
z Arką Sianów 1:0.

Przed meczami o miejsca – od
piątego w górę – rozegrano dwa pół-
finały. W pierwszym, Kamulce
Sianów/Koszalin, przegrały z Marmur-
kiem Sianów 0:1. W drugim, Oldboys
Koszalin, przegrał z DC 13 Koszalin 1:3.

W meczu o piąte miejsce Stowa-
rzyszenie Victoria Sianów, przegrało z
Sowinkiem 1:2. W „małym finale”
Kamulce Sianów/Koszalin, pokonały
Oldboys Koszalin 2:0. W „dużym fina-
le” Marmurek Sianów pokonał DC 13
Koszalin 1:0.

Wyróżnienia indywidualne przy-
padły: Krzysztofowi Rzeszutkowi (DC

13 Koszalin) – najlepszemu zawodni-
kowi, Bartłomiejowi Suchorskiemu
(Stowarzyszenie Victoria Sianów) 
– królowi strzelców (4 bramki) oraz
Arkadiuszowi Borakowi (Marmurek
Sianów) – najlepszemu bramkarzowi.

Po komisyjnym przeliczeniu środ-
ków finansowych zebranych w czasie
17. Wielkoorkiestrowego Halowego

Turnieju Piłkarskiego Juniorów 
i – odbywającego się po nim – 16. Wiel-
koorkiestrowego Halowego Turnieju
Piłkarskiego Seniorów w Sianowie,
zebrano rekordową kwotę 2.869,82 zł.
Kwota ta została wieczorem 13 stycznia
przekazana Sztabowi Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Sianowie! 

RysZARd WątRobA

WIELKIE SERCA PIŁKARZY 
13 stycznia w hali sportowo-widowiskowej przy miejscowej szkole Podstawowej nr 2,
rozegrane zostały: 17. wielkoorkiestrowy halowy turniej Piłkarski juniorów oraz 16.
wielkoorkiestrowy halowy turniej Piłkarski seniorów. 

W turnieju seniorów wzięło udział
dwanaście zespołów. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Sekretariat turnieju, tworzyli: Grażyna Wątroba, Krzysztof Gort, Sebastian Kulesza
i ryszard Wątroba, zarazem spiker turnieju. Fot. Waldemar KosoWsKi

Do turnieju juniorów zgłosiło się osiem drużyn. Fot. rysZard WątroBa

17 tys. 741 zł 35 gr
Taka kwotę dały

wszystkie dotychcza-
sowe Piłkarskie Grania

Serc w Sianowie. 
Dziękujemy!


