Sianów jako pierwszy
rozpocznie budowę

Rządowy program „Mieszkanie plus” w regionie nabiera tempa. Pierwsze lokale
powstaną w Sianowie.

S

zacunkowy koszt realizacji inwestycji to 35 milionów złotych. Sianów jako
pierwszy samorząd w regionie sięgnął po wsparcie z rządowego
programu „Mieszkanie plus”.
W planach jest budowa osiedla
na blisko 170 mieszkań. W ciągu
24 miesięcy powstanie 7 budynków
(a w nich 8 mieszkań jednopokojowych, 76 dwupokojowych, 76 trzypokojowych i 8 czteropokojowych).
Z tego 9 mieszkań będzie przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
– Jesteśmy w sytuacji, w której
wszyscy ci, których nie stać na
kredyt, a z drugiej strony nie mogą
dostać mieszkania socjalnego lub
komunalnego, bo ich nie ma – znajdują się w patowej sytuacji mieszkaniowej. Teraz, dzięki temu osiedlu,
będą mieli zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe. A chodzi tu o mieszkańców nie tylko gminy i miasta
Sianów, ale też – i to jest ważne
z punktu widzenia samorządu
– mogą to być osoby z zewnątrz
– powiedział Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.
Mieszkania będą gotowe do
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zamieszkania, a więc nie w stanie
deweloperskim.
Już wkrótce będą mogli się do
nich wprowadzić mieszkańcy
Sianowa i okolic. Staną na dwuhektarowej działce przy ulicy Słowackiego.
– Kwestie szczegółów związanych z naborem będą publikowane

Osieki

Pogoda na inwestycje
M

imo niesprzyjającej
aury rozpoczęły się
prace nad całkowitą przebudową
drogi w Osiekach.
Ulica Jeziorna, bo ta droga
objęta jest projektem na przebudowę, będzie zgodnie z złożeniami
gotowa pod koniec lipca 2021 r.
– jak zapewnia wykonawca, firma
z Trawicy.
Inwestycja usprawni komunikacje nie tylko zmotoryzowanym
mieszkańcom, ale i pieszym mając
na względzie zaprojektowany, na
niemal całym odcinku chodnik.
Aktualnie droga z uwagi na

820 504,13
złotych
wyniosą koszty inwestycji
rozpoczęte prace jest nieprzejezdna,
za co przepraszamy użytkowników.
Utrudnienia są chwilowe
i w konsekwencji przyczynią się do
poprawy jakości życia lokalnej
społeczności oraz osób przyjezdnych.
✗
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za jakiś czas, jednak już teraz mogę
powiedzieć, że mieszkania wynajmowane będą z opcją dojścia do
własności, a wysokość czynszu
będzie znacznie atrakcyjniejsza niż
komercyjny kredyt i zakup mieszkania na rynku – podkreślił
burmistrz Sianowa.
✗
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Liczą się
ludzie

GRanty Sołeckie 2021

PIenIądze dla aktywnych
Marszałek województwa Zachodniopomorskiego ogłosił kolejną
edycję konkursu „Granty sołeckie”, skierowanego do wszystkich
sołectw z terenu województwa zachodniopomorskiego. wnioski
można składać do 12 marca. Pula środków to 1,8 mln zł.

c

P

ierwsze miesiące nowego roku
to zawsze są podsuwania, to
też czas wyróżniania aktywnych, zdolnych czy też konsekwentnych w różnych dziedzinach ludzi,
firm czy organizacji.
I choć 2020 rok był dziwny, to
w naszej wspólnocie jak zwykle
mamy się czym chwalić, jak zwykle
mamy za co dziękować. Po raz kolejny okazało się, że sukcesy sportowe
czy też aktywność sportowa powoduje, że Rybogryfy w tej dziedzinie
trafiają w godne ręce.
Nie inaczej jest z nagrodami za
rozwój czy też za działania społeczne. Dziękuję tym wszystkim, dzięki
którym o naszej gminie jest głośno,
dzięki którym jesteśmy aktywniejsi
i zwracamy uwagę na problemy
społeczne. Akcje czy działania
naszych mieszkańców znane są
często w całym kraju, jak choćby
kajakowa wyprawa Mariusza
Zimnowłodzkiego.
Poprzedni rok to też aktywność
w wolontariacie – i to nie tylko ta
związana z pomocą w pandemii
koronawirusa. Serca naszych mieszkańców były otwarte na wiele działań, za co też dziękuję.
I takie małe porównanie sprzed
kilku dni. Duże miasto i mniejszy
Sianów – i dwa przedszkola. I tam
i tu z powodu zakażenia koronawirusem trzeba zamknąć kuchnie
w przedszkolu. Co robi się w dużym
mieście? Ogranicza się czas dla dzieci – tylko od godziny 8 do 13 (ciekawe co mają zrobić rodzice?) i daje
wyłącznie suchy prowiant. Co robimy w Sianowie? Zamawiamy na
kilka dni catering całodniowy. Czy
rodzice to odczują? Raczej nie, może
tylko dzieci zjedzą odrobinę inaczej.
Oczywiście wiem, że popełniamy też błędy, że nie wszystko jest
idealne i są osoby niezadowolone
z tego, co dzieje się w Sianowie.
Jednak oprócz nagród i wyróżnień
przykład przedszkola pokazuje, że
staramy się aby ludzie byli dla nas
najważniejsi.

elem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji
lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej,
jak również działań ekologicznych
w Roku Ekologicznym 2021 w Województwie Zachodniopomorskim.
Na realizację zadań inwestycyjnych można otrzymać do 10 tysięcy
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złotych. Pomoc przyznana zostanie
gminom w drodze uchwały Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego.
Nabór elektroniczny wniosków
do konkursu poprzez generator wniosków Witkac trwa do 12 marca.
Warunkiem udziału w konkursie jest
– oprócz zgłoszenia elektronicznego,
dokonanie zgłoszenia konkursowego
także w wersji papierowej, zawierają-

Nowa tRaSa autobuSowa
od 18 lutego uruchomiona została nowa linia komunikacyjna transportu publicznego Skwierzynka-Koszalin. Nowa linia powstała z myślą mieszkańcach Skwierzynki, aby zapewnić dogodny
dojazd do Koszalina.
Przewozy na trasie Skwierzynka-Koszalin świadczy firma „RoNIN” Dorota Jarząb.
Ilość kursów oraz rozkład jazdy został dostosowany do potrzeb mieszkańców miejscowości
Skwierzynka oraz dzieci uczęszczających do szkół w Koszalinie.

cej podpisy burmistrza/wójta, skarbnika gminy i sołtysa sołectwa, które
to zgłoszenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin do
26 marca (decyduje data stempla
pocztowego).
Regulamin konkursu dostępny jest
na stronie www.grantysoleckie.wzp.pl

Sołtysów zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do
kontaktu z Referatem Rozwoju
UGiM, tel. 94 34 69 513,
e-mail: adebowska@sianow.pl
Dodatkowych informacji udzielają
także pracownicy Wydziału
Rolnictwa i Rybactwa UMWZ
pod nr tel. 91 44-10-217,
e-mail: acieslicka@wzp.pl

11 marca
– Dzień Sołtysa
D

zień Sołtysa jest szczególną
okazją do wyrażenia uznania za trud codziennej pracy i podejmowane działania na rzecz mieszkańców gminy i miasta Sianów.
Pełnienie roli sołtysa to duże
wyzwanie. Sołtys jest najbliżej
problemów mieszkańców, zna ich
potrzeby, integruje i motywuje do
wspólnych działań. Od jego aktywności, w dużej mierze, zależy rozwój
miejscowości i poprawa jakości życia
lokalnej społeczności.

Dlatego też serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz efektywną
współpracę z samorządem gminnym.
✗

Życzymy, aby wzajemne współdziałanie oraz zrozumienie
zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu,
przyniosło zadowolenie
i dodawało wytrwałości w wypełnianiu codziennych
obowiązków sołtysa.
Składamy również życzenia wszelkiej pomyślności,
dobrego zdrowia oraz wielu inicjatyw,
które przełożą się na rozwój Gminy i Miasta Sianów.
Janusz Machała
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sianowie

Maciej Berlicki
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów

Przypominają, nie karzą
P

Nasza Gmina
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ważne

olicjanci z posterunku w Sianowie wraz ze Strażą Miejska
w Sianowie przeprowadzili działania
profilaktyczne polegające na edukowaniu uczestników ruchu drogowego
w zakresie obowiązujących przepisów
i zachęcali ich do noszenia elementów
odblaskowych. Cennymi radami dzielili się także z najmłodszymi, którzy
każdego dnia pokonują drogę do i ze
szkoły.
Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spoczywa nie tylko na
kierującym, ale i na pieszym. Główne
przyczyny wypadków spowodowanych
przez pieszych, to przede wszystkim
nieostrożne wejście na jezdnię, przekra-

czanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji
świetlnej, chodzenie nieprawidłową
stroną drogi, czy w końcu niedostateczna widoczność pieszego, który nie
posiada elementów odblaskowych.
O tym, że odblaski w znaczący
sposób podnoszą bezpieczeństwo.
Analizy wskazują, że po zmierzchu
kierowca później może zauważyć
pieszego w ciemnym ubraniu.
Należy podkreślić, że zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa
o Ruchu Drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym ma obowiązek
używania elementów odblaskowych.

W trakcie działań policjanci oraz
funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Sianowie, w rejonach szkół oraz

przejść dla pieszych, rozdawali niechronionym uczestnikom ruchu drogowego
odblaskowe elementy.

Luty 2021 Rok XX nr 2 (299)
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29. WOŚP za nami
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informacje

Zakończył się 29. Finał wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy,
tym razem zbieraliśmy fundusze na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

w

tym roku nasze działania
przenieśliśmy w świat
wirtualny. Na naszym
profilu społecznościowym pojawiła się
e-skarbonka, oraz licytowaliśmy gadżety WOŚP i rzeczy od sponsorów.
Serdecznie dziękujemy za ufundowanie
koszy podarunkowych, voucherów.
Podziękowania kierujemy do: Merkurier, Gospodarstwo Rybackie Dadoń,
Ani Motyl Motylek Handmade, Wojtka
Kornackiego, Daniela Ostrowskiego,
Gospody Parkowa, Studia 2B Marzeny
Bronikowskiej, kwiaciarni Kwiaty

Wyroby Artystyczne, Bożence Strzałkowskiej, Alicji Giś z Auto Marketu, salonowi kosmetycznemu BeU, pizzerii
Dolce Vita, salonowi fryzjerskiemu
Agnieszka, Sebastianowi Matyszczukowi i grupie 4x4.
Dziękujemy wszystkim, mającym
gorące serca, którzy brali udział w licytacjach, wrzucali pieniążki do naszych
puszek.
Gratulujemy i dziękujemy Kubie
Gortowi za zebranie 7 802,20 zł i Ryszardowi Wątrobie za 1 200,00 zł.

Dzięki
Wasza hojność
zaowocowała zebraniem

17 494,97
złotych
DZiĘkUJeMy!

MOniKa OlSZaK

Powiat to dobry sojusznik
Rozmowa z wicestarostą koszalińskim, toMaSZeM teSMeReM:
– Większość zawodowego życia związał
Pan z samorządem. Wcześniej gminnym,
bo sianowskim, a obecnie powiatowym. Co
zdecydowało o zmianie pracy i jak z perspektywy powiatu ocenia Pan funkcjonowanie samorządu sianowskiego?
– Moje przejście do Powiatu Koszalińskiego to oczywiście kolejny etap
rozwoju kariery zawodowej. Decyzja
o zmianie pracy nie należała do łatwych.
Przyjąłem od burmistrza propozycję
pełnienia funkcji sekretarza Gminy
Sianów, a za chwilę pojawiła się oferta
objęcia stanowiska wicestarosty koszalińskiego. Po wielu rozmowach i przemyśleniach, wybrałem opcję, która daje
mi możliwość wpływu na rozwój całego
regionu, w tym gminę Sianów. Uważam,
że podjąłem słuszną decyzję. Jeżeli
chodzi o sam Sianów, to mogę mówić
wyłącznie pozytywnie o zmianach jakie
tam zachodzą, a także o włodarzach
i pracownikach urzędu. Moja ocena dla
wielu może być nieobiektywna, więc
o rozwoju Sianowa niech świadczą
rankingi wojewódzkie czy ogólnopolskie, gdzie gmina przedstawiana jest
jako lider w wielu dziedzinach. Tak też
jest odbierana w powiecie koszalińskim.
– Zapewne niewiele osób wie, co właściwie leży w zakresie kompetencji samorządu powiatowego. Czytelnicy zapewne
zastanawiają się na przykład czy działania
starostwa mają wpływ na życie mieszkańca gminy Sianów. Jak to wygląda
w rzeczywistości?
– Powiat najczęściej kojarzony jest
z drogami, miejscem gdzie otrzymuje
się pozwolenia na budowę czy rejestruje

Centrum Organizacji Pozarządowych,
dzięki czemu Starostwo Powiatowe
w Koszalinie stanie się bardziej otwarte
dla mieszkańców. Od kilku lat wdrażamy programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania raka płuc
czy jelita grubego, na co pozyskaliśmy
blisko 5,5 mln złotych! Tworzymy grupy
wsparcia dla osób z otyłością, wspieramy nowoczesne i atrakcyjne koła gospodyń wiejskich. Chcemy, żeby powiat był
wyrazisty i dobrze kojarzony, a inicjatywy przez nas podejmowane były
z korzyścią dla mieszkańców. Mamy
ambicję bycia liderem regionu, który
będzie reprezentował interesy wszystkich ośmiu gmin, które wchodzą w jego
skład.
samochód. Zakres naszej działalności
jest zdecydowanie większy. Począwszy
od szeroko rozumianej pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, administracji
architektoniczno-budowlanej, ochrony
środowiska, geodezji i kartografii, skończywszy na przeciwdziałaniu bezrobociu, ochronie praw konsumenta czy
obronności. Działania te dotyczą każdego mieszkańca i prędzej czy później
każdy z nas ma kontakt z instytucjami
powiatowymi. Grupa osób, z którymi
mam przyjemność współpracować od
początku obecnej kadencji, wychodzi
poza standardowe ramy działalności
powiatowej. Coraz częściej patrzymy
w kierunku mieszkańców, organizacji
pozarządowych, z którymi śmielej
współpracujemy. Prowadzimy jednostkę kulturalną – Samorządowe
Centrum Kultury w Sarbinowie, zaraz
po wakacjach uruchomimy Powiatowe

– W ostatnim czasie wiele dobrego dzieje
się w infrastrukturze drogowej na terenie
gminy Sianów i to w ścisłej współpracy
ze starostwem. Czy można powiedzieć,
że współfinansując te inwestycje starostwo w sposób systemowy zmierza do poprawy bezpieczeństwa na drogach, także
w gminie Sianów…
– Powiat Koszaliński zarządza
siecią blisko 450 km dróg, z czego połowa, niestety, przez wieloletnie zaniedbania, nadaje się już do remontu. W ostatnich 2 latach dołożyliśmy jednak wielu
starań, aby poprawić ten stan rzeczy.
Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 50
milionów złotych. Biorąc pod uwagę
roczne dochody Powiatu na poziomie
100 mln złotych, jest to kwota niewyobrażalna. Dodając do tego tegoroczne
wydatki inwestycyjne na poziomie kolejnych 25 mln złotych, mamy do czynienia

z dużym skokiem jakościowym. Oczywiście tych działań nie byłoby, gdyby nie
aktywność w zakresie pozyskiwania
środków pozabudżetowych, a także
coraz lepsza współpraca z samorządami
gminnymi, bez których wiele inwestycji
po prostu nie doszłoby do skutku.
W samej tylko gminie Sianów, przebudowana została droga w Siecieminie,
Skibnie czy ul. Dworcowa w Sianowie.
Za chwilę rozpoczniemy kolejne inwestycje drogowe na odcinku Skwierzynka
– Kędzierzyn oraz ulicy Ogrodowej
w Sianowie. Ważne są dla nas także
inwestycje w tzw. infrastrukturę towarzyszącą jak chodniki, ścieżki rowerowe,
utwardzone pobocza, przejścia dla
pieszych czy spowalniacze, które przez
wiele lat nie były brane pod uwagę,
a dzięki decyzjom obecnego zarządu już
się rozpoczęły. Są to mniejsze działania,
ale niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa pieszych czy rowerzystów. Nasz
wysiłek w tym zakresie widać chociażby
poprzez budowę chodników w Węgorzewie, Ratajkach, Karnieszewicach czy na
ul. Węgorzewskiej w Sianowie. Współpracujemy z Gminą Sianów przy opracowaniu kolejnych dokumentacji, które
mam nadzieję będą skutkować budową
nowych chodników przy ul. Piastów
i ul. Łubuszan w kierunku „Kaczej
wyspy” czy w Osiekach.
– W czasie pracy w samorządzie sianowskim był Pan zaangażowany we wspieranie
różnorodnych inicjatyw związanych
z szeroko pojętą pomocą społeczną i aktywizacją na przykład grup senioralnych.
Czy jako wicestarosta nadal jest Pan
uwrażliwiony na ten aspekt funkcjonowania samorządu?
– Przechodząc do Powiatu Koszalińskiego, obiecałem Sianowskiej Akademii
Seniora, którą tworzyłem od podstaw, że
nadal będę ją wspierał. Słowa dotrzymu-

ję. Tylko w ubiegłym roku udało mi się
pozyskać na aktywność seniorów
z Gminy Sianów środki w wysokości
blisko 300 tys. zł. Był to kolejny udany
rok pod względem aktywizacji osób starszych, pomimo panującej pandemii
i wdrażanych obostrzeń. Na szczeblu
powiatowym staramy się wdrożyć innowacyjny program partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie budowy
nowych domów pomocy społecznej,
których obecnie mamy aż sześć. Za tą
inicjatywą przemawiają zarówno względy ekonomiczne, jak i chęć poprawy
warunków bytowych dla pensjonariuszy.
Obecnie placówki prowadzone są
w obiektach zabytkowych, których utrzymanie kosztuje krocie. Konieczne są
cykliczne remonty i naprawy, co powoduje, że do ich funkcjonowania dokładamy już ponad 2 miliony rocznie. Nowa
formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, umożliwi nam praktycznie bez
nakładów własnych wybudować nowoczesne, energooszczędne budynki,
z korzyścią dla mieszkańców, budżetu
powiatu, ale także gmin, które muszą
dokładać coraz więcej pieniędzy do utrzymania swoich mieszkańców. Projekt
będzie zadawalał wszystkich zainteresowanych. Nasza inicjatywa szacowana na
100 mln zł została zaakceptowana przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zaskoczyliśmy wszystkich
tempem pracy, co zaowocowało wpisaniem projektu do oficjalnej bazy zamierzeń inwestycyjnych partnerstw publiczno-prywatnych. Termin rozpoczęcia prac
przyspieszono już o 12 miesięcy, tj. na
2022 r. Innowacyjny na skalę kraju
projekt wzbudza olbrzymie zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także
w Europie. Wiele jeszcze pracy przed
nami, ale pomysłów jeszcze cała głowa…
– Dziękuję za rozmowę.

ZachOdniOpOmOrska karta seniOra

Od trzech lat w Sianowie
W

sparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte
są osoby starsze zamieszkałe na terenie
województwa zachodniopomorskiego.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu
ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez
partnerów Programu.
Dzięki porozumieniu partnerskiemu Gminy Sianów z Województwem
Zachodniopomorskim w ramach Wojewódzkiego Programu Wspieraniu

Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
wsparciem Zachodniopomorskiej Karty
Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia
korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji,
rekreacji, transportu i innych usług
oferowa-nych przez partnerów Programu. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są
bezpłatnie. Zachodniopomorska Karta

Seniora jest ważna wraz z dowodem
osobistym. Zapraszamy do zapoznania
się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych
dla posiadaczy Zachodniopomorskiej
Karty Seniora.
Przyznanie kart następuje na
podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów.
Wnioski dostępne na stronie
www.rodzina.wzp.pl lub pod nr tel.
94 34 69 526
Milena SZCZePańSKa-ZaKrZeWSKa
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Rybogryfy 2020 rozdane!
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Niezwykły rok i niezwykłe wręczenie dorocznych nagród Sianowskie Rybogryfy 2020 za nami. 11 lutego
w Sianowie, w wyjątkowych okolicznością, choć bez uroczystej gali, lecz podczas pełnego podziękowań
i wzruszeń spotkania, burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej berlicki wręczył wyróżnienia w trzech kategoriach: rozwojowo gospodarcza, sportowa oraz społeczna.

w

wyjątkowym roku nie
zabrakło osób i inicjatyw,
które wyróżniają się swoją
działalnością i popularyzują Gminę
i Miasto Sianów, stając się przykładem
znakomitej organizacji, tradycji i pomysłowości. W tym roku z uwagi na
obowiązujące ograniczenia wręczenie
nagród przebiegło inaczej. Uroczystość
została rozdzielona na trzy oddzielne
spotkania dla każdej kategorii.
Uroczystości
poprowadził
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki. Laureatom, prócz
podziękowań wręczono również unikatowe, porcelanowe Sianowskie Rybogryfy, których autorką jest artystka Beata
Orlikowska.
Laureaci w kategorii rozwojowo-gospodarczej

Laureaci w kategorii społecznej

W kategorii gospodarczo-rozwojowej
nagrody otrzymali:
Piotr Zieliński – właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego, Grzegorz Józefowicz
– właściciel Zakładu Fryzjerskiego oraz
Anna i Piotr Jesionowscy, założyciele
Centrum Języków Obcych Hi School.
Można powiedzieć, że genezą
wszystkich wyróżnionych w tej edycji
laureatów kategorii gospodarczorozwojowej cechuje przywiązanie do
tradycji i rodzinnych, trwałych fundamentów, pomagających w budowaniu
biznesu. Działania takie szczególnie
wspierają mały, lokalny rynek konsumentów. Niezwykle cieszy i napawa
dumą ekspansja biznesów nagrodzonych przedsiębiorców, którzy z powodzeniem swoje filie i sklepy otwierają
w innych miastach, pokazując tym
samym, że z małej miejscowości można

osiągnąć duży sukces, a rodzinny biznes
może być pokoleniowym przykładem
dobrych praktyk.

W kategorii sportowej wyjątkowe
wyróżnienia wręczone zostały dla:
Przedszkola Gminnego w Sianowie,
Roberta Kowalczyka oraz Drużyny
Victoria Sianów Juniorzy Starsi.
Miniony rok z pewną stanowczością pokazał, że ruch to zdrowie, ale
przede wszystkim ruch – sport stał się
oknem na świat, azylem, a zarazem
spotkaniem z innymi, a to właśnie tych
spotkań i integracji bardzo nam potrzeba. Realizowane przez Przedszkole
Gminne rodzinne spartakiady budują
trwałą więź pomiędzy dziećmi, rodzicami i pracownikami placówek przedszkolnych. Wspólne działanie to nie
tylko dobrze spędzony czas, ale także
odskocznia od codzienności i przełamanie barier społecznych.
Podobnie sportowa Drużyna Victoria Sianów Juniorzy Starsi, jak podkreśla trener Krystian Mural, nie tylko trzy
zwycięstwa na koniec rundy cieszyły
zawodników, ale możliwość wspólnej
gry, trenowania i przebywania razem
okazały się w minionym roku niezwykle potrzebne.
Robert Kowalczyk swoim biegiem
na dystansie maratonu udowodnił sam
sobie, ale i swoim uczniom, że pandemia nie może przekreślić marzeń i nie
może zamknąć nas w domach. Przy
wsparciu przyjaciół pokonał dystans,
który był wyzwaniem i atrakcyjnym
zareklamowaniem „Sianowskiej 5”
– trasy biegowo-spacerowej w Kłosie.

W kategorii społecznej, nagrody
powędrowały do:
Mariusza Zimnowłockiego, Aliny Rutkowskiej – sołtysa sołectwa Kłos, a także
do Tomasza Sadowskiego – sołtysa
sołectwa Węgorzewa Koszalińskiego.
Kategoria społeczna szeroko pokazuje przywiązanie i działania tworzące
lokalny koloryt, a z drugiej strony zwraca mocno uwagę na ludzkie potrzeby.
Wyróżniony w tej kategorii
Mariusz Zimnowłocki, mieszkaniec
Iwięcina jest osobą niesłyszącą i słabowidzącą, nie przeszkodziło to jemu
w pokonaniu 1400 km trasy kajakiem.
Tą wyprawą pan Mariusz chciał zwrócić
uwagę na to, że niepełnosprawność nie
jest barierą i nie powinna dyskwalifikować ludzi. Sam przez 14 lat walczył
o usamodzielnienie się i znalezienie
pracy. Wyprawa kajakowa to apel
o szczególną uwagę dla równość osób
z niepełnosprawnościami.
Alina Rutkowska i Tomasz Sadowski to z kolei wyjątkowo wyróżniający
się sołtysi okręgu sianowskiego. Ich liczne inicjatywy jednoczą mieszkańców
wsi, tworzą miejsca wspólnych spotkań
oraz przestrzeń dla lokalnych tradycji. To
sołtysi, którzy biorą sprawy w swoje ręce,
a ich charyzmatyczne podejście porywa
mieszkańców do działania. Jak oboje
podkreślają ich działanie byłoby niczym
bez wspólnej pracy. I tak powstają świetlice, boiska, odświeżone i uporządkowane pozostają wspólne przestrzenie, które
wkrótce wypełni szereg nowych pomysłów realizowanych w sołectwach.
anna ZaWiślaK
fot. Marcin Golik

Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa:

Laureaci w kategorii sportowej

burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej berlicki oraz jeden z laureatów w kategorii spolecznej tomasz Sadowski

burmistrz Gminy i Miasta Sianów – Maciej berlicki oraz jeden z laureatów w kategorii społecznej
– Mariusz Zimnowłocki

burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej berlicki oraz jedna z laureatek w kategorii spolecznej – alina Rutkowska

każda edycja Sianowskich Rybogryfów pokazuje, że lokalna społeczność rozwija się i buduje swoją przyszłość na terenie gminy Sianów bez
kompleksów. tworząc mniejsze
lub większe działania wypełnia luki,
angażuje otoczenie, daje radość, ale
i wskazuje konieczne do korekty
miejsca. ten rok, jak i miniony są
zdecydowanie inne. Zaadaptowanie
się do sytuacji i działania z sukcesem
muszą być zauważone i docenione.
kolejna edycja Rybogryfów już za
rok, czekamy z niecierpliwością.

Jedna z laureartek nagrody rozwojowo-gospodarczej – anna Jesionowska
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„Koncert dla wolontariuszy”
Corocznie spotykamy się w Kinie Zorza podczas „Koncertu dla wolontariuszy”, by kolejnymi statuetkami
wyróżnić osoby, zaangażowane w różne inicjatywy charytatywne w gminie Sianów. to nagroda burmistrza
Gminy i Miasta Sianów Macieja berlickiego. Z racji trwającej epidemii koronawirusa formuła wydarzenia
w tym roku się zmieniła.

k

ażdego roku podczas tego
święta wolontariatu i dobroczynności mogliśmy wymieniać różne inicjatywy realizowane
w gminie Sianów. W minionym roku
część tych inicjatyw przeniosła się do
internetu, bądź została odwołana. Ale
sukces tym większy! W minionym roku
udało się w sumie zebrać 88,5 tysiąca
złotych.
W skład kapituły, która wraz
z burmistrzem dokonała wyboru tegorocznych laureatów, wchodzą ubiegłoroczni laureaci. Przypomnijmy, to:
Monika Olszak, Marek Jackowski
i Wojciech Kornacki.

„Wolontariusz roku 2020”
– Koło Gospodyń Wiejskich
w Wierciszewie Kreatywnych
Mieszkańców.
Koło to działa od dwóch lat i zrzesza 13 osób, w tym dwóch panów.
Swoich działań nie zawiesili w czasie
epidemii. Członkowie koła od maja do
czerwca ubiegłego roku realizowali
projekt ,,Szyjemy na zdrowie”, który
otrzymał dofinansowanego z konkursu
,,Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia FIO w województwie zachodniopomorskim 2020”. Dzięki tej dotacji udało
się zakupić 5 maszyn do szycia oraz
niezbędne tkaniny i materiały,
z których uszyto środki ochrony osobistej dla 2 tysięcy osób. Były to maseczki
oraz fartuchy ochronne dla pracowników służby zdrowia koszalińskiego szpitala oraz dla mieszkańców powiatu
koszalińskiego. Dziękujemy i gratulujemy wyróżnienia!

„Wolontariusz roku 2020”
– Stowarzyszenie Klub Rodziny
w Sianowie.
Stowarzyszenie Klub Rodziny
w Sianowie zawiązało się 2016 r. i działa
przy Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta Sianów.
Stowarzyszenie realizuje różne projekty na rzecz rodzin, ale także angażuje
się charytatywnie. Jest inicjatorem
trzech edycji akcji „Uszyjmy Radość”.
W ramach tej inicjatywy członkowie
klubu oraz mieszkańcy gminy szyją
pluszowe serduszka, które następnie
wręczają 14 lutego podopiecznym
Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie, jak również personelowi
medycznemu. A w minionym roku
Klub Rodziny w pierwszych tygodniach
epidemii w marcu zaangażował się
w szycie artykułów ochrony osobistej.
W sumie przez 3 miesiące klubowiczkom – co trzeba podkreślić – nie zawodowym krawcowym – udało się uszyć
1400 fartuchów i maseczek bawełnianych oraz z fizeliny. Środki te wsparły
m.in. szpital wojewódzki w Koszalinie,
Gminny Zakład Komunalny, Straż Miejską i Hospicjum oraz mieszkańców
gminy Sianów. Praca ta wymagała dużo
wysiłku i czasu, bo klubowiczki zajmowały się tym w wolnym czasie, ale i pod
presją czasu. Ogromne podziękowania
za ten trud!
„Wolontariusz roku 2020”
– Ryszard Sobczyński.
Pan Ryszard Sobczyński przez
prawie 30 lat pełnił funkcję komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej

i był radnym trzech kadencji. Jest prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Sianowie. Statuetka „Wolontariusza roku 2020” trafia do niego
w podziękowaniu za kilkuletnie zaangażowanie w pozyskiwanie środków na
remont kościoła pw. św. Stanisława
Kostki w Sianowie. Pan Ryszard włączał
się m.in. w organizację festynów parafialnych, zbiórek oraz Dni Otwartych,
których celem było zapoznanie parafian
z postępami prac w czasie renowacji
XVIII-wiecznej świątyni. Wydarzenia te
gromadziły każdorazowo po kilkaset
osób. Dziękujemy za zaangażowanie
i gratulujemy!
✗
fot. waldeMar koSowSki
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Region dobrego wsparcia
15

lutego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiło 1000 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz 1000 litrów
płynu do higienicznej dezynfekcji rąk.
Jest to kolejny etap projektu „Region Dobrego Wsparcia” w zakresie
wsparcia usług społecznych w walce
z COVID-19, realizowanego przez Funda-

cję Nauka dla Środowiska. O środki ze
wskazanego projektu aplikował Referat
Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta Sianów.
Do tej pory w ramach projektu do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie trafiło: 10 000
szt. rękawiczek lateksowych, 4 000 szt.
rękawiczek nitrylowych, 8 szt. bezdotykowych dozowników płynu dezynfeku-

rOZPOCZynaMy
CyKl KurSóW

cja, 3 są zainteresowane kursem opiekun osób starszych i niepełnosprawnych i 1 kursem technologii robót
wykończeniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część teoretyczna zajęć będzie mogła odbywać się
w systemie zdalnym. Wszystkie zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem obostrzeń sanitarnych w warsztatach i placówkach.
Wszystkie kursy rozpoczęły się
22 lutego.

8 kolejnych osób skorzysta z programu „równość szans w Gminie
Sianów” i otrzyma szansę na bezpłatne zdobycie kwalifikacji.
Tym razem trud kształcenia podejmuje 8 osób, w tym: 4 zamierzają uzyskać
uprawnienia energetyczne grupy 1
o napięciu 1kV – obsługa i konserwa-

jącego, 234 bluz medycznych, 200 szt.
przyłbic oraz 2 000 litrów płynów do
dezynfekcji.
Otrzymane wsparcie pozwoli na
jeszcze bezpieczniejsze wykonywanie
zadań, m.in. usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.
Za przekazane środki serdecznie
dziękujemy.

Dzień Kobiet z koronawirusem
D

rogie Panie, niestety, w tym
roku przez panującą sytuację
nie spotkamy się z Wami z okazji
Waszego święta.
Każdego roku było nam niezmiernie miło gościć Was w kinie i sprawiało
nam to nie lada przyjemność gdy tak
licznie przychodziłyście na seanse
„tylko dla Pań”. Jednak wiedzcie, że
o Was pamiętamy i składamy Wam
kochane najserdeczniejsze życzenia,
zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, oraz powodzenia w realizowaniu planów.
Niech każdy dzień będzie dla Was
wyjątkowy i żadna pandemia nie będzie
Wam straszna.

DODatKOWy telefOn PO POMOC
W

PrZyjDź! POMOżeMy!
W Sianowie, przy ul. Kościelnej 1, działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Pomoc udzielana jest w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich bliscy mogą otrzymać bezpłatną pomoc: informacyjną, prawną, psychologiczną i psychiatryczną, finansową oraz rzeczową.

Godziny otwarcia punktu:

wtorki (8:00-14:00), środy (16:00-20:00), czwartki (8:00-16:00).

W sprawie wsparcia należy skontaktować się z osobą pierwszego kontaktu
– nr tel. 532 460 212.

Cześć Jego pamięci!
Nie żyje aleksander
Doba, który od
21 września 2012 r.
jest patronem
Szkoły Podstawowej w Iwięcinie.
wybitny żeglarz,
który jako pierwszy
człowiek w historii
samotnie przepłynął ocean atlantycki kajakiem.
Podczas wizyt
w szkole opowiadał
o swoich wyprawach, pokazywał
zdjęcia i filmy,
dzięki którym
na zawsze zostanie
w Naszej pamięci
i sercach.
Dziękujemy za to,
że pokazywał możliwość spełniania
swoich marzenia,
nawet jeśli to są podróże dookoła
świata.
Fot. WaldemaR KosoWsKi

związku z działaniami
osłonowymi, wdrażanymi
w okresie rozpowszechniania coronawirusa COVID-19, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie udostępnia dodatkowy nr telefonu
795 296 837, pod którym pełniony jest
codziennie dyżur (także w sobotę
i w niedzielę) w godzinach 7:30 – 19:00.
W trakcie rozmowy telefonicznej

pracownik MGOPS będzie odbierał
zgłoszenia o potrzebie udzielenia
pomocy szczególnie dla osób i rodzin
znajdujących się w kwarantannie,
które nie mogą liczyć na pomoc

bliskich oraz osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących.
Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej działa (bez kontaktu
osobistego) niezmiennie od poniedziałku do środy w godz. 7:00-15:00; czwartek
7:00-16:00; piątek 7:00-14:00. Do dyspozycji mieszkańców jest tel. 94 31 85 512
oraz adres e-m: mgops@sianow.pl

Wirtualny
spacer
po bibliotece
11 lutego na zaproszenie Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki w Będzinie
i pokonaniu ponad sześciuset kilometrów w kilka sekund, połączyliśmy się
on-line i spotkaliśmy na webinarze.
Mieliśmy okazję wymienić się swoimi
doświadczeniami, pochwalić sukcesami
oraz wymieniliśmy się pomysłami na
to jak przyciągnąć czytelników do
biblioteki.
teKSt i fOtO: CK

Straż Miejska przypomina!
S

traż Miejska w Sianowie przypomina, że prawidłowe oznaczenia nieruchomości to umieszczenie
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym ma istotne znaczenie
dla naszego bezpieczeństwa.
Umożliwia ona sprawne odnalezienie poszukiwanego adresu nie tyko
zainteresowanym osobom i organom
administracji, lecz przede wszystkim
służbom ratunkowym. Numer
porządkowy ustala się dla nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego
braku, zgodnie z pozwoleniem na
budowę lub decyzją o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.
Kto będąc właścicielem, administratorem lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany. Tej samej
karze podlega kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości.
Trwają końcowe prace nad nadaniem nazw wszystkim ulicom
w Skwierzynce.
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kULTUra

wspaniałe mamy i wolontariusze ze stowarzyszenia Klub
Rodziny działającego przy Centrum Kultury w Sianowie,
w walentynkowej akcji obdarowały własnoręcznie uszytymi
serduszkami pacjentów oraz cały personel medyczny Hospicjum
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie.

w

tym roku nie było możliwości osobistego odwiedzenia pacjentów, niemniej
jednak nie zrezygnowaliśmy z akcji,
tylko ją przeorganizowaliśmy, ponieważ
uważamy, że pacjenci, znajdujący się
w takiej izolacji, tym bardziej powinni
dostać jakiś sygnał, że świat o nich
pamięta i życzy im dużo radości. Tym
znakiem były nasze serduszka.
Uszyjmy Radość dla Podopiecznych Hospicjum to inicjatywa stowarzyszenia Klubu Rodziny działającego
przy Centrum Kultury w Sianowie.
Chcieliśmy wywołać uśmiechu i radość
osobą, dać im malutkie wytchnienie
od rzeczywistości. Pokazać, że każdy
pretekst jest dobry, aby wesprzeć
w trudnych chwilach.
W poprzednich edycjach przez
kolejne tygodnie na spotkaniach szyłyśmy serduszka w Centrum Kultury
w Sianowie, gdzie korzystałyśmy z sali

WaRSZtaty W centRUM kULtURy nie ZWaLniaJą teMPa

Przed nami wiele koncertów

krawieckiej i maszyn do szycia. Następnie z przedstawicielami stowarzyszenia
jechaliśmy do Hospicjum i wręczaliśmy
pacjentom serduszka osobiście. Czasami z nimi chwilkę rozmawiając lub jeżeli nie było możliwości układałyśmy
serca na stoliku. Serca otrzymali wszyscy znajdujący się w tej chwili w obiekcie, nawet goście pacjentów. Dziękowaliśmy za pracę lekarzom i całemu
personelowi medycznemu oraz hospicyjnym wolontariuszom.
W tym roku w związku z trwającą
pandemią i licznymi obostrzeniami
nasza akcja miała nieco inny charakter,

niemniej jednak jest tak samo ważna
i potrzebna.
Uszyjmy Radość 3 rozpoczęła się
27 stycznia 2021 i została przeorganizowana, tak aby sprostać ograniczeniom
w związku z Covid-19. W małej grupie
osób z zachowaniem wymaganych
odstępów i środków ochrony osobistej
został przygotowany projekt serduszek,
serduszka zostały wycięte i poporcjowane na 14, ponieważ tyle osób zgłosiło
się do akcji.
Do tej pory wręczanie pacjentom
odbywało się zawsze 14 lutego i tak też
się stało w tym roku.

Wszystkie nagrania są rejestrowane
i montowane przez wyspecjalizowane
firmy, a koncerty realizowane bez udziału publiczności, ale z zachowaniem
wszystkich artystycznych standardów.

Jesteśmy po nagraniach Koncertu
Warsztatów Wokalnych, Perkusyjnych
i Gitarowych, które w tej chwili są
w fazie montażu i niebawem zostaną
opublikowane. Przed nami nagrania
trzech grup warsztatów tanecznych
Danza oraz spektaklu przygotowanego
przez uczestników zajęć teatralnych.
Wszystkie koncerty i wydarzenia będą
sukcesywnie zamieszczane on-line na
naszych stronach internetowych.
Możliwość występów i pokazania
pracy w poszczególnych sekcjach,
wywołała ogromny entuzjazm i emocje
wśród naszych młodych artystów.
Liczymy na dużą oglądalność, niezapomniane doznania artystyczne i ujawnienie wielu młodych talentów.
Zapraszamy do śledzenia
naszej strony www.cksianow.pl
i www.facebook.com/cksianow.

Obostrzenia epidemiczne
są bardzo restrykcyjne,
jednak dają możliwość ćwiczeń i przygotowywania się
do konkursów, występów
czy wydarzeń artystycznych. korzystamy z tego.

Dlatego spełniając oczekiwania nie
zamykamy dla dzieci i młodzieży naszego sianowskiego Centrum Kulryet, tylko
przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
szykujemy dla Państwa cykl koncertów,
które zostaną wyemitowane w sieci.

teKSt i ZDjęCia:
ZeSPół CK SianóW

zapraszamy do lektury
SParKS
POWraCa
Nicholas Sparks
powraca z najnowszą powieścią. Ukrywający się przed
światem lekarz
i dwie kobiety,
których sekrety
zmienią jego życie…
Trevor Benson nie
zamierzał wracać do
miasteczka New Bern
w Karolinie Północnej. Głównie dlatego,
że nie przewidywał, że podczas misji
wojskowej, gdzie był lekarzem,
dojdzie do strasznego, w którym
został ranny. A wtedy stara, odziedziczona po dziadku chata, wydała mu
się idealnym schronieniem. Trevor
zdecydowanie nie przewidywał też,
że w New Bern znajdzie kogoś, kto
poruszy jego serce. Kiedy jednak
spotyka Natalie, zastępczynię miejscowego szeryfa, nie może przejść

obok niej obojętnie. Ale nawet gdy
wydaje się, że Natalie odwzajemnia
jego uczucia, nadal pozostaje zadziwiająco odległa…
Trevor zastanawia
się, co kobieta ukrywa. Jego pobyt w New
Bern dodatkowo
komplikuje obecność
ponurej nastolatki,
Callie, która mieszka
w przyczepie kempingowej przy drodze.
Trevor ma nadzieję,
że Callie wie coś
o tajemniczej śmierci
jego dziadka i za
wszelką cenę próbuje wyciągnąć od
niej wskazówki, które mogłyby
rzucić na nią nowe światło.
Nieustępliwa chęć poznania prawdy
pozwoli Trevorowi zrozumieć prawdziwe znaczenie miłości i przebaczenia. I da mu ważną lekcję – o tym, że
w życiu, aby iść naprzód, często
musimy wrócić do miejsca,
w którym wszystko się zaczęło.
✗

Kino pracuje dZień Osadników Ziemi sianOwskiej
w reżimie
Obchody odwołane
sianowskie kino Zorza
3
otworzyło swoje podwoje
dla widzów.

Korzystając z danej nam szansy,
przy zachowaniu reżimu sanitarnego
pracujemy dla Was, abyście mogli się
zrelaksować na sali kinowej. Kino
wyświetla filmy od czwartku do
niedzieli według godzin podanych na
repertuarze.
Przygotowaliśmy budynek kina
zgodnie z restrykcjami: w całym budynku pojawiły się dozowniki z płynem do
dezynfekcji, pracownicy są wyposażeni
w maseczki oraz przyłbice. Każdy widz
powinien zachować dystans społeczny
oraz być zaopatrzony w maseczkę.
Staramy się, w miarę możliwości
pozyskać dla Was jak najnowsze
produkcje i zróżnicować ofertę tak, aby
każdy znalazł coś dla siebie.
Szczegóły na stronie www.cksianow.pl oraz na facebookowym profilu
kina Zorza.

marca, co roku od chwili,
kiedy to uchwałą rady Miejskiej ustanowiono „święto Osadników Ziemi Sianowskiej” spotykali się najstarsi sianowianie oraz
ci wszyscy, którzy przechowują w pamięci lokalną tradycję oraz historię
ziem odzyskanych.
Bardzo lubimy spotkania z pionierami Ziemi
Sianowskiej, z ludźmi
którzy krzewią naszą kulturę i każdego roku z przyjemnością organizujemy dla nich spotkania. W tym roku jednak, z uwagi na
panującą pandemię i troskę o Wasze
zdrowie, nie możemy się z Wami spotkać. Jest nam ogromnie smutno i przykro z tego powodu, ale to siła wyższa.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku już wszystko się zmieni na lepsze
i znowu z uśmiechami na ustach

i w sali kinowej pełnej ludzi spotkamy
się z okazji święta osadników.

Drodzy Pionierzy,
składamy Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i ludzkiej życzliwości.
Aby Wasza wiedza była przekazywana
z pokolenia na pokolenie, a uśmiech
z Waszych twarzy nigdy nie zniknął.
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31 stycznia tenisiści stołowi i-ligowego
ks darz bór karnieszewice, pokonali kolejnego rywala, nie oddając mu nie tylko
ani jednego punktu, ale także zaledwie
4 sety w całym pojedynku. brawo!
Zwyciężając coccine GktS Wiązowna
zrównali się dorobkiem punktowym z zespołem MoJeBeRMUDy Gorzovia Gorzów Wielkopolski. oba tracą tylko punkt
do drugiego w tabeli kaMiX-u atS Małe
trójmiasto Rumia i trzeciego – kS DekoRGLaSS Działdowo ii.
Do Wiązownej zespół z karnieszewic
pojechał bez Marcina Marchlewskiego,
którego zatrzymały obowiązki służbowe.
Wyniki poszczególnych pojedynków:
tomasz Grzybowski – Bartosz Szarmach
(0:3), Robert czernecki – Marcin Woskowicz (0:3), tomasz Grzybowski – Marcin
Woskowicz (1:3), Robert czernecki – Bartosz Szarmach (0:3), kamil Sitek – Michał
krzyżanowski (0:3), Mateusz Stawikowski

– tomasz tabor (2:3), Rafał Zajkowski
– tomasz tabor (0:3), Mateusz Stawikowski
– Michał krzyżanowski (0:3), tomasz
Grzybowski/kamil Sitek – Bartosz Szarmach/Marcin Woskowicz (0:3), Robert
czernecki/Mateusz Stawikowski – Michał
krzyżanowski/tomasz tabor (1:3).
– kS Darz Bór karnieszewice kolejny

raz pokonał przeciwników wynikiem 10:0.
Pierwsze – tak spektakularne zwycięstwo
– odnieśliśmy 29 listopada ubiegłego roku
z kS PoGoŃ Mogilno. W niedzielę powtórzyliśmy to z przeciwnikiem z Mazowsza. na pewno nie można mieć zastrzeżeń do naszych zawodników przy
takim wyniku, choć miesięczne roztreno-

mistrzowskie występy seniorów
W Grand Prix Polski Seniorów – po raz
drugi w historii – Gminę i Miasto Sianów,
reprezentowało dwóch tenisistów stołowych! Byli to zawodnicy i-ligowego klubu
Sportowego Darz Bór karnieszewice: Michał krzyżanowski i Marcin Woskowicz.
Pierwszy z nich zagrał z tak zwanego limitu. Drugi wywalczył sobie awans, zwy-

ciężając w rozegranym niedawno w Sianowie – drugim w sezonie 2020/21 – Wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym Seniorów.
Zarówno Michał krzyżanowski, jak
i Marcin Woskowicz, zakończyli gry w fazie
grupowej na czwartych pozycjach.
Do turnieju głównego premiowanych

LeO LadYs cUp 2021

Szlify młodziczek

piłkarki sianowskiej Victorii
sp 2 wzięły udział
w V Ogólnopolskim halowym turnieju piłki nożnej
kobiet LeO LadYs cUp
2021 w Linii. sianowianki
zajęły piąte miejsce.
Połowa składu turniejowego to były
młodziczki, którym bardzo się przydał ten
występ, ponieważ wystartują w Poznaniu

w turnieju eliminacyjnym Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w Futsalu U-14.
W ostatnim meczu, który decydował
o tym czy znajdą się na podium, sianowianki uległy piłkarkom Lwa i Lębork 0:2
i to kosztowało ich spadek w tabeli aż na
piąte miejsce. Pierwsze miejsce w turnieje
zajęły piłkarki Hanzy Lębork, które specjalizują się w futsalu. Wygrały 4 spotkania
i 3 zremisowały i to dało im zwycięstwo
w całym turnieju przed gospodyniami zawodów piłkarkami Lwa Lębork. królową

było dwóch pierwszych z każdej – z ośmiu
– grup. Pozostałym przyszło zatem zagrać
w tak zwanym turnieju pocieszenia. W nim
Michał krzyżanowski, pokonał Filipa Szymańskiego (ttS Polonia Bytom) 3:1, natomiast Marcin Woskowicz – Daniela Lisa
(UkS olesno) 3:1. obaj zatem zakończyli
2. Grand Prix Polski, na miejscach 25-28.
strzelczyń została z 5 bramkami nina Michalska. trzeba tu też dodać, że Wiktoria
Robakowska z Sianowa też strzeliła
5 bramek ale ze względu na wyższe
miejsce zespołu z elbląga w turnieju tytuł
królowej strzelczyń przypadł zawodniczce
Hanzy. Jak zwykle nie zabrakło też napojów i ciast oraz pucharów i nagród, które
ufundowali sponsorzy turnieju firmy Bryza,
cellfast i Wizja Med.
W ekipie Victorii SP2 Sianów wystąpiły:
oktawia kaszewska, karolina kawałek,
Wiktoria Studzińska, Wiktoria Robakowska, oliwia olszak, iwona Grub-Malinowska, katarzyna Rawłuszewicz, Pola
Pasik, aleksandra Małolepszy, aleksandra
Jabłońska, nikola Synówka.
tReneRZy: Jędrzej Bielecki i emil Sitarz
byli zadowoleni z gry swoich podopiecznych, bo przecież tylko 3 punkty, a więc
jedno zwycięstwo dzieliło sianowianki od
wygrania turnieju. W naszym zespole brakowało kilku podstawowych zawodniczek
min. Malwiny Grzelak, Marty Fil, Dagmary
Petrus, oliwii Żywanowskiej i to zdecydowanie osłabiło naszą drużynę. Młodsze zawodniczki zagrały jednak bardzo ambitnie
i trzeba przyznać, że niewiele zabrakło do
czołowych lokat.

obu naszym tenisistom stołowym, serdecznie gratulujemy udanego występu
w nowym Dworze Mazowieckim.
turniej w nowym Dworze Mazowieckim, był ostatnią eliminacją przed 89.
indywidualnymi Mistrzostwami Polski,
które w dniach 26-28 marca, zostaną rozegrane w hotelu arłamów. Michała krzyżanowskiego ma zapewniony udział w 89.
iMP seniorów w arłamowie.
ryszard wątroba

dObrY
pOcZątek rOkU
W ostatni weekend stycznia piłkarki sianowskiej Victorii SP 2 po raz pierwszy
w tym roku rozegrały mecze halowe – wzięły
udział w ogólnopolskim Halowym turnieju
Piłki nożnej kaSZUB cUP 2021. W gronie
ośmiu zespołów zajęły trzecie miejsce.
Zwyciężyła ekipa GoSRit Luzino, przegrała tylko z zespołem Sianowa.
Sianowianki bardzo dobrze rozpoczęły
turniej wygrywając z rezerwami kotwicy
kołobrzeg 8:0. Wynik mógł być wyższy,
ale trener Jędrzej Bielecki dał pograć całej
dwunastce uczestniczącej w zawodach.
W drugim meczu, pomimo sporej przewagi, po bramce oliwii olszak sianowianki
tylko zremisowały 1:1 z Pogonią tczew.
Jeszcze lepiej spisały się piłkarki Victorii
SP 2 w trzecim meczu wygrywając 1:0 po
samobójczej bramce z niepokonaną dotychczas drużyną GoSRit-u Luzino.
W czwartym swoim występie sianowianki

– Generalnie zremisowaliśmy, co niestety obniżyło naszą lokatę w klasyfikacji
generalnej o dwie pozycje. Pomimo braku
(Marcina Marchlewskiego) zawodnika
z podstawowego składu, w pierwszym
meczu znakomicie spisał się tomek tabor,
którego wygrana w grze singlowej, pozwoliła nam uzyskać cenne dwa punkty. cieszy
też dobra forma Bartosza Szarmacha
i Marcina Woskowicza, którzy w obu meczach, poza jedną porażką Marcina, zdobyli
komplet punktów.
Podsumowując półmetek rozgrywek,
należy ocenić naszą pozycję startową, wynikającą z rankingu, jako dobrą. od drugiego miejsca dzieli nas zaledwie jeden
punkt. tak więc wszystko jeszcze przed
nami! – podsumował prezes kS Darz Bór
karnieszewice.

ZAPRASZAMY!
kolejny mecz 6 marca w hali
sportowej w Sianowie, a przeciwnikiem będzie RLktS ocHMan
Raszków.

fot. waldeMar koSowSki

Bezapelacyjna wygrana!

wanie, powodowane lockdownem jest
jeszcze widoczne – komentował spotkanie
prezes kS Darz Bór karnieszewice Zbigniew kuszlewicz.
Zwycięstwo to było bardzo potrzebne,
bo czekał ich najtrudniejszy mecz kończący
pierwszą rundę. 7 lutego zmierzyli się z liderem i ligi grupy północnej – zespołem
Morliny ostróda i.
Zawodnicy kS Darz Bór karnieszewice
najpierw zainaugurowali rundę rewanżową, a następnie zakończyli pierwszą fazę
rozgrywek. inauguracja rundy rewanżowej
przebiegła zgodnie z planem. Grając bez
Marcina Marchlewskiego, którego zatrzymały obowiązki służbowe, karnieszewiczanie, pokonali miejscowe Morliny ii 6:4.
Warto przy tym zauważyć, że oba pięciosetowe pojedynki, padły łupem zespołu
gospodarzy.
niestety, zakończenie pierwszej rundy
rozgrywek, pozostawiło spory niedosyt.
Grając z niekwestionowanym liderem tabeli i ligi grupy północnej, karnieszewiczanie, przegrali 4:6. cztery pojedynki zakończyły się po pięciu setach, ale trzy
z nich wygrali gospodarze!

szczęśliwie zremisowały z Lwem Lębork
1:1, a gola strzeliła oliwia Żywanowska.
nie był to najlepszy występ piłkarek z Sianowa. Widać było po nich zmęczenie
bardzo długim czekaniem na mecz (pauzowały aż 5 spotkań) oraz rozluźnienie po
zwycięstwie z Luzino. W piątym meczu
sianowianki spokojnie wypunktowały 2:0
ekipę Stali Jezierzyce po bramkach bardzo
dobrze grającej Marty Fil. niestety,
w szóstym meczu Victoria SP 2 przegrała
0:3 ze świetnie grającymi piłkarkami Pomeranii Dźwirzyno, pod którego barwami
grały zawodniczki do 16 lat zebrane z różnych klubów i miejscowości, przygotowujące się do finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu. W ostatnim
meczu Victoria SP 2 zdecydowanie pokonała aP kotwica i kołobrzeg 3:1. ta wygrana wystarczyła im do wejścia na trzeci
stopień podium turnieju w Luzino.
trener Jędrzej Bielecki i pomagający mu
emil Sitarz uznali turniej za dobry występ
zespołu. tym bardziej, że to pierwszy ich
występ od listopada 2020 roku.

„Zadanie publiczne współfinansowane
ze środków Gminy Sianów”

INFormator
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41,
94 345 52 42 lub 94 345 52 43
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekretariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19,
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny)
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

