
– Cyfryzacja Urzędu Gminy 
i Miasta Sianów oraz jednostek
podległych jest bez wątpienia
jednym z kluczowych zadań, przed
którym stoimy w najbliższej przy-
szłości. Co istotne idealnie wpisuje
się w hasło „sianów Gmina przy-

szłości”! Ciągły postęp technologicz-
ny i nieoczekiwane wydarzenia,
szczególnie takie, jak wciąż trwają-
ca pandemia COVID-19 pokazały
wyraźnie, że zmiany w codziennej
pracy Urzędu są konieczne. Ostatni
czas pokazał jak ważnym i coraz

bardziej nieodłącznym elementem
dla obywateli stają się usługi elek-
troniczne – wyjaśnia Maciej Berlic-
ki, burmistrz Sianowa.

Główna koncepcja realizacji
grantu zakłada kompleksowe wdro-
żenie w Urzędzie Gminy i Miasta

Sianów, a także jednostkach
podległych, tj. Centrum Kultury,
Gminnym Zakładzie Komunalnym,
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, Zespole Administra-
cyjnej Obsługi Oświaty i w szko-
łach – Szkole Podstawowej nr 1 
oraz Szkole Podstawowej nr 2 
systemu elektronicznego obiegu
dokumentów wraz z całą infra-
strukturą. 

Ideą, która przyświeca projek-
towi jest stworzenie jednolitej,
trwałej, a także bezpiecznej sieci
elektronicznego obiegu dokumen-
tów według poniższych założeń
zgodnych z modułami projektu. 

�

Cyfrowa gmina Sianów
Wniosek Gminy Sianów złożony w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Cyfry-

zacja JST został zaakceptowany! Dzięki otrzymanej dotacji 415 560 zł możliwy będzie

skok jakościowy w zakresie sprawnej obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie w Urzędzie

i jednostkach podległych szeregu rozwiązań właśnie z zakresu usług elektronicznych. 
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Dziewczynki z Zapałkami
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W bieżącym roku mieszkań-
cy oddawali swoje głosy 
na 11 projektów, w tym: 3 projekty
miejskie oraz 8 sołeckich. Na liście
rankingowej projektów zadań
wybranych do realizacji w ramach
III Edycji Budżetu Obywatelskiego
Gminy i Miasta Sianów 2022
znalazły się regulaminowo dwa
projekty:

– Budżet obywatelski, jest
jednym z kluczowych elementów
kształtujących postawę demokra-
tyczną w naszej społeczności. 
Jest to nie tyle rywalizacja pomię-
dzy nimi, co bezpośrednie zaanga-
żowanie w rozwój, aktywizację 
i integrację. W ramach budżetu
obywatelskiego to właśnie miesz-
kańcy decydują o tym, które 
zgłoszone inwestycje będą realizo-
wane w roku 2022! Tegoroczna
edycja sianowskiego Budżetu
Obywatelski cieszyła się szczególnie
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. Oddano największą 
w historii trzech edycji liczbę
głosów – aż 1924, z czego bardzo się
cieszymy! 

Doceniając aktywność i pomy-
sły oraz w uznaniu za obywatelskie
zaangażowanie, burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów zadeklarował reali-
zację kolejnych dwóch projektów 
z listy zadań sołeckich w 2022 roku:
Projekt sołacki „Staw wiejski
sercem wsi Węgorzewo”. Projekt
otrzymał 320 głosów, a jego wartość
to 100 000 zł. Zakłada utworzenie
terenu rekreacyjnego, przyjaznego
rodzinie.  

Realizacja projektu spowoduje,
że w centrum Węgorzewa zostanie
zagospodarowany zielony teren,
który stanie się przyjazny wszyst-
kim, tym małym i dużym miesz-
kańcom. Staw, który się tam znaj-
duje stanie się miejscem, przy
którym mieszkańcy będą mogli
złapać oddech i odpocząć ma łonie
natury.

Projekt sołęcki „Doświetlenie
dróg w Skwierzynce – bezpieczne
skrzyżowania”. Jego autorką jest
sołtys sołectwa Skwierzynka Halina
Gnacińska. Projekt zebrał 285
głosów, a jego kwota to 100 000 zł.
Zadanie ma polegać na doświetle-
niu dróg gminnych, a w szczególno-
ści niebezpiecznych skrzyżowań na

terenie sołectwa Skwierzynka.
Inwestycja zakłada zaprojektowa-
nie instalacji, a także zakup 
i montaż lamp oświetleniowych.

ZWycięskie projekty:

Projekt MIEJSKI 

Plac zabaw – „Szkolny parkur”. Jego
autorkami są mieszkanki Sianowa:
Monika Jankowska, Beata Gniadek 
i Katarzyna Pałęga.

Projekt zebrał 164 głosy. 
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
w Sianowie powstanie nowoczesny
i funkcjonalny plac zabaw, przyjaz-
ny najmłodszym uczniom i przed-

Wybraliśmy BO warto
W ramach budżetu obywatelskiego (BO) mieszkańcy zdecydowali, które
ze zgłoszonych inwestycji będą realizowane w roku 2022! 

szkolakom. Inwestycja zakłada
przygotowanie terenu oraz wyko-
nanie 11 nowoczesnych elementów
do zabawy, ćwiczeń i gier: zestaw
wspinaczkowy przeplatany linami,
drążkami i uchwytami akrobatycz-
nymi, domek z akcesoriami do
ćwiczeń i koordynacji ruchowej,
huśtawki typu „bocianie gniazdo”,
sprężynowiec, drabinka ze ścianką
wspinaczkową i linową, równoważ-
nia, zestaw systemowy ze zjeżdżal-
nią, pomostami i linami, gra 
w kółko i krzyżyk i in. małe elemen-
ty infrastruktury typu tablica do
rysowania, regulamin, kosze etc. 
Na jego wykonanie przeznaczono
100 tys. zł.

Projekt SOŁECKI 

„Budowa boiska na terenie wsi Iwię-
cino”. Jago autorką jest Grażyna
Gabrysiak z miejscowości Iwięcino.
Projekt otrzymał 326 głosów. 

Na terenie Szkoły Podstawowej
im. Aleksandra Doby we wsi Iwięci-
no, prowadzonej przez Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Wsi Iwię-
cino powstanie boisko o nawierzch-
ni trawiastej o wymiarach płyty 
22 m x 48 m wraz ze skocznią w dal
i odwodnieniem terenu do zbiorni-
ków szczelnych na wodę deszczową
(poprzez drenaż rur drenarskich)
wraz z montażem bramek i piłkoch-
wytów o wysokości 4 m i 5 m.
Boisko będzie służyć całej społecz-
ności, a w szczególności uczniom
uczęszczających do szkoły z Iwięci-
na i okolicznych wsi Wierciszewa,
Bielkowa i Rzepkowa. 

Na jego wykonanie przezna-
czono 100 tys. zł. 

Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za udział w III
edycji Budżetu Obywatelskiego!

�
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Jesteśmy po trzeciej edycji
budżetu obywatelskiego.

Dodam od razu, że musiało minąć
trochę czasu, żebym w ogóle przeko-
nał się do tego typu działań w naszej
gminie. Miałem swoje argumenty,
zdanie – ale, jak potocznie wiadomo,
tylko „krowa” nie zmienia poglądów.
Więc słuchając rad wielu osób oraz
biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednak
odpowiedzialnym samorządem, zdecy-
dowaliśmy, że jesteśmy na „tak”.

Pierwsza edycja to nauka, ale
jednak duże zainteresowanie. Dwa
projekty po 60 tys. zł z punktu widze-
nia budżetu gminy nie robią jakiegoś
ogromnego wrażenia. Z punktu widze-
nia zwycięzców jednak już tak. Podob-
nie było rok temu, choć zwiększyliśmy
wartość projektów do 75 tys. zł na
każdy. Zeszły rok był pandemicznie
trudny, więc i mniejsza ilość głosów.
Kończymy drugi projekt, pierwszy jest
już  zrealizowany.

Tak dochodzimy do planów
budżetu obywatelskiego na 2022 r. 
– i bardzo przyjemne zaskoczenie.
Prawie 2000 oddanych głosów!!! 
W takiej sytuacji, nagradzając aktyw-
ność, nie pozostało mi nic innego jak
zaproponować Radnym zmianę 
w wydatkach na nasz budżet obywa-
telski. Zamiast dwóch wygranych
projektów chcemy zrealizować
również 3. i 4. miejsce. Łącznie to głosy
ok. 1100 osób, bo w Państwa głosy
warto się wsłuchiwać. 

Jeśli dodam, że zwiększyliśmy
również kwotę na pojedyncze projekty
(do 100 tys. zł), to w przyszłym roku
sianowski budżet obywatelski to
400.000 zł!!! Jak widać warto więc być
aktywnym.

Wielka
aktywność

z ratusza

Na początku listopada 
zakończyła się budowa 
siłowni zewnętrznej 
w Iwięcinie.
Obiekt powstał na terenie Szkoły

Podstawowej im. Aleksandra Doby jako
alternatywne miejsce służące do aktyw-
nego spędzania wolnego czasu na świe-
żym powietrzu przez młodzież, a także

dorosłych mieszkańców sołectwa Iwię-
cino dzięki wsparciu w ramach tego-
rocznych Grantów sołeckich.

Zadanie „Wiejska zielona siłownia
zewnętrzna” zrealizowano dzięki
wsparciu w ramach Konkursu Marszał-
ka Województwa Zachodniopomorskie-
go „Granty sołeckie 2021”. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł 20 000
zł, z czego 10 000 zł stanowi dotacja
celowa w ramach konkursu.

Realizujemy granty
soleckie

Koszt realizacji całego zadania 
z wyposażeniem obiektu to ok. 5 mln
zł. 

W ramach inwestycji powstanie
trzykondygnacyjny budynek o po-
wierzchni użytkowej ponad 500 m2.
Obiekt o nowoczesnej formie, architek-
tonicznie doskonale wpisany w otacza-
jącą go zabudowę.   

Wewnątrz znajdziemy sale: tema-
tyczne, doświadczeń, warsztatów, salę
kinową i niezbędne pomieszczenia tech-
niczne i sanitarne. Budynek spełniał

będzie wymagania dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.

Z uwagi na lokalizację Centrum
Nauki – na terenie układu urbanistycz-
nego miasta Sianów wpisanego 
do rejestru zabytków – inwestycja
prowadzona jest w uzgodnieniu i pod
nadzorem  Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

Zadanie realizowane jest w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach
Działań 9.3 Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020. Planowane
oddanie obiektu do użytkowania to

druga połowa przyszłego roku. General-
nym Wykonawcą zadania jest LK
INWEST sp. z o.o. z Wrocławia.

Centrum w budowie
ruszyła budowa centrum Nauki w sianowie. obecnie na
placu budowy prowadzone są roboty ziemne i fundamentowe. 

Na terenie gminy sianów
od lat funkcjonuje niemal
50 organizacji pozarządo-
wych o zróżnicowanym
profilu działania. 

Realizują one cele związane z ro-
zwojem społeczeństwa obywatelskiego
oraz angażują i inspirują do aktywności
na rzecz lokalnych społeczności poprzez
realizację wielu projektów z zakresu
kultury, sportu czy działań prospołecz-
nych. 

– Na każdym kroku pragniemy
podkreślać, jak ważne jest uczestnicze-

nie organizacji w stanowieniu prawa
miejscowego, a także współpraca 
z Urzędem m.in. w zakresie realizowa-
nych przez nie projektów – pomoc
merytoryczna podczas przygotowywa-
nia wniosków projektowych, aplikowa-
nia, realizacji, a także ostatecznego
rozliczenia – podkreśla Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa. 

Jednym z kluczowych dokumen-
tów, który wyznacza kierunek partner-
stwa jest „Program współpracy Gminy
i Miasta Sianów z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2022.” 

Tegoroczna edycja konsultacji
odbyła się w dniach 18 – 29 październi-
ka. Projekt programu został przedsta-
wiony na stronie internetowej Gminy
Sianów, w Biuletynie Informacji
Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
Swoje uwagi organizacje mogły zgłaszać
w formie ankiety oraz w trakcie spot-

kania konsultacyjnego, które odbyło się
12 października o godzinie 12 w Sianow-
skim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W wyznaczonym terminie prze-
prowadzenia konsultacji nie wpłynęła
żadna ankieta z wnioskami bądź
uwagami do konsultowanego projektu
Programu. W wyniku dalszego procesu
dokument 25 listopada został uchwalo-
ny przez Radę Miejską.

Otwarte konkursy ofert ogłaszane
będą w zakresie: promocji samorządu
przez sport, pomocy społecznej poprzez
prowadzenie klubu Senior+, sportu 
i upowszechniania kultury fizycznej.

Program wsPółPracy z Ngo Na rok 2022

Konsultacje zakończone 

413 000 zł
To planowana wysokość
środków publicznych
przeznaczonych na rok
2022

Kolejna jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej w naszej
gminie ma nowy wóz bojo-
wy. Tym razem to Iwięcino. 

Auto zostało przekazane druhom 
z tej jednostki w sposób uroczysty. Po

jednostkach w Sianowie oraz Osiekach
zostaje jeszcze Sieciemin i Sierakowo
Sławieńskie, choć i te jednostki są dobrze

wyposażone. Środki na zakup w kwocie
800.000 zł pochodziły z MSWiA,
WFOŚiGW oraz budżetu Gminy Sianów. 

– Za ogromne wsparcie dziękuję
wielu osobom, szczególnie jednak
Sekretarzowi Stanu w MSWiA – Paweł
Szefernaker. Dzięki takim przedsięw-
zięciom oraz zaangażowaniu Ochotni-
ków mieszkańcy naszej gminy i okolic
mogą czuć się bezpieczniej – stwierdził
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.

Wsparcie dla OSP
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AzBeST
zniknie

Gmina Sianów w 2021 roku uzys-
kała pomoc finansową na 10.
etap usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy 
Sianów. Pieniądze pochodzą 
w 50% ze środków narodowego
funduszu ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej w warsza-
wie oraz w 50% ze środków woje-
wódzkiego funduszu ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej
w Szczecinie.
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W obiektyWie

22 listopada w siedzibie zachodnio-
pomorskiego Urzędu wojewódzkiego
w Szczecinie odbyła się uroczystość 
z okazji dnia Pracownika Socjalnego.
Gospodarzem spotkania z wyróżnio-
nymi podmiotami świadczącymi
pomoc na rzecz drugiego człowieka
był zbigniew Bogucki – wojewoda
zachodniopomorski. 
z wielką radością i satysfakcją przy-
jęliśmy informację, że wśród nagro-
dzonych w kategorii „ośrodki
Pomocy Społecznej” znalazł się 
zespół Miejsko-Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie.

Podziękowanie za służbę drugiemu człowiekowi

Od 1 lipca rozpoczął się proces 
składania przez właścicieli lub zarząd-
ców budynków/lokali, obowiązkowych
deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na
celu zebranie wszystkich danych doty-
czących źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Każdy budynek, który posiada
źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW należy zgłosić wypełniając odpo-
wiednią deklarację.

Natomiast program „Czyste
Powietrze” daje możliwość właścicie-
lom, współwłaścicielom domów jedno-

rodzinnych lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą wieczystą
złożenia wniosku o dofinansowanie na
wymianę źródła ciepła oraz termomo-
dernizację budynku za pośrednictwem
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
który będzie przekazywany do instytu-
cji, która udziela dofinansowania. 

Spotkania odbyły się w Sierakowie
Sławieńskim, Sownie, Ratajkach, Węgo-
rzewie Koszalińskim, Mokrym, Siecie-
minie i Maszkowie. 

Każda zainteresowana osoba
mogła skorzystać z pomocy pracowni-

ków urzędu oraz uzyskać najpotrzeb-
niejsze informacje.

Wszystkie informacje związane ze
spotkaniami oraz programami podawa-
ne są bieżąco na stronie www.sianow.pl. 

„Czyste powietrze” 
i „Centralna ewidenCja emisyjnośCi Budynków”

Spotkania z mieszkańcami
w październiku oraz listopadzie na terenie Gminy Sianów odbyły się spotkania z mieszkań-
cami promujące program „czyste Powietrze” oraz obowiązek składania deklaracji do cen-
tralnej ewidencji emisyjności Budynków (ceeB).

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Sianowie, tel. 94 34 69

539 oraz 94 34 69 510, pisząc 
na adres poczty elektronicznej 
mkowaleska@sianow.pl

i mwozniak@sianow.pl

lub osobiście w siedzibie Urzędu.

Święto Niepodległości to wyjątko-
wy dzień, bowiem wtedy wspomina-
my bardzo ważne dla naszego kraju
wydarzenie – odzyskanie niepodległo-
ści przez Polskę.

Uczniowie sianowskiej „Jedynki”
uczcili to święto przygotowując plakaty,
kotyliony, recytując wiersze i biorąc
udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła
do hymnu”, który odśpiewali 11.11.2021
roku punktualnie o godzinie 11.11. 

***W czwartek, 11 listopada, w całym
kraju obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości. Seniorzy DDS+ „Ma-
gnolia” podczas terapii zajęciowej przy-
gotowali specjalną dekorację z okazji
zbliżającego się święta.

Podczas zajęć zostały wykonane
kotyliony, gazetka oraz patriotyczne
elementy, które ozdobiły nasz dom.
Dzień, który upamiętnia moment odzys-
kania przez Polskę wolności jest bardzo
ważny dla naszych seniorów. Z tej okazji
kilka dni wcześniej cały nastrój przenie-
śli na zbliżającą się uroczystość świętu-
jąc Niepodległą: wspólnie słuchając 
i śpiewając pieśni patriotyczne, rozwią-
zując specjalnie przygotowane quizy
oraz wykonując ozdoby.

k. GAwienowSkA

***W ramach promocji patriotyzmu
i Święta Niepodległości wychowanko-
wie PWD w Sianowie własnoręcznie
wykonali biało-czerwone kotyliony,
które rozdali na ulicach naszego miasta. 

Święto Niepodległości w Sianowie

Kotyliony, czy jak kto woli „kokar-
dy narodowe” to charakterystyczna
ozdoba, która kojarzy się z Dniem
Niepodległości. Każdy obdarowany
przez nas mieszkaniec mógł przypiąć je
do swojego ubrania oddając hołd boha-
terom walczącym o wolność Polski.

Placówka Wsparcia Dziennego 
w Sianowie pracuje w ramach projektu
„Dzieciak” (projekt jest współfinanso-
wany ze środków UE – Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego).

TekST i foT. AlicjA Andrzejczyk

Straż Miejska kontroluje paleniska 
Jednym z najpoważniejszych problemów

w okresie jesienno-zimowym jest zanie-
czyszczanie powietrza dymem pocho-
dzącym ze spalania odpadów. Wydostając
się z komina opada wokół zatruwając osoby
mieszkające w okolic, aby zapobiec roz-
przestrzenianiu się złych nawyków Straż
Miejska w Sianowie prowadzi regularne
kontrole palenisk pod kątem spalania paliw
lub odpadów, których spalanie jest zabro-
nione. 

Czynności, które w dużym stopniu mają
charakter prewencyjny, inicjowane są rów-
nież na prośby samych mieszkańców, skar-
żących się na uciążliwe działania swoich 
sąsiadów. Straż Miejska przypomina, że za-
bronione jest spalanie wszelkich przed-
miotów wykonanych lub pokrytych plasti-
kiem, płyt drewnopochodnych, elementów
stolarki okiennej pokrytych farbami itp. Za
palenie wyżej wymienionych przedmiotów
grozi grzywna w wysokości do 5000 zł. 

W tym roku przeprowadzono już pierwsze
kontrole, w kilku przypadkach zastosowano
postępowanie mandatowe za spalanie w pie-
cach substancji zabronionych!

Dbajmy o siebie nawzajem!
Bez większych negatywnych skutków

dla zdrowia można palić w każdym piecu:

węglem kamiennym – dla kotła zasypo-
wego zazwyczaj im grubszy węgiel, tym
lepszy

węglem czeskim („półbrunatnym”) i bru-
natnym – mimo że ma gorsze parametry 
i 30-50% wilgoci, to palenie nim jest 
legalne: niemalowanym, nieimpregno-
wanym drewnem, ekogroszkiem, pelletem,
brykietami drzewnymi, brykietami ze

słomy, zbożem, odpadami roślinnymi róż-
nego rodzaju (np. łupinami z orzechów,
pestkami, szyszkami).

Piec nie jest śmietnikiem

Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się
w szereg trujących związków znanych 
z gazów bojowych i pestycydów. Choć za-
zwyczaj ich nie widzisz i nie czujesz, to
jednak stale nimi oddychasz, a trucizny gro-
madzą się latami w organizmie, by dać 
o sobie znać za kilkadziesiąt lat w postaci
chorób i skrócenia życia.

Poza oczywistymi odpadami typu stare
kalosze, butelki, pampersy czy opony, są
też paliwa pozornie niewinne, które także
kryją w sobie potężną dawkę trucizn:

– drewno malowane / lakierowane / im-
pregnowane

– płyty meblowe (wiórowe, paździe-
rzowe, panele podłogowe, klepki parkie-
towe, dykta)

– podkłady kolejowe i słupy drewniane
– kolorowy papier.
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13 listopada obchodziliśmy imie-
niny Sianowa. Tym razem nasze
zaproszenie przyjęli aktorzy z Teatru
Nowego ze Słupska, którzy zaprezen-
towali publiczności w kinie Zorza
sztukę pt: „Wykrywacz kłamstw”. 

Była to przewrotna komedia
małżeńska, w której okazuje się, że
zarówno kłamstwo, jak i chęć odkrycia
prawdy mogą prowadzić do zguby. 
W szarym, poradzieckim mieszkaniu
żyło małżeństwo w średnio zaawanso-

wanym wieku – notorycznie przepija-
jący wszystkie pieniądze Borys oraz
histeryczna Nadia. Wszystko się zmie-
niło kiedy do akcji wkroczył Hipnoty-
zer mający dowiedzieć się, gdzie gospo-
darz domu ukrył pieniądze. Brawurowe
zwroty akcji i wybuchowa mieszanka
temperamentów doprowadziły do
zabawnej konkluzji, że być może warto

jednak czasami budować życie na
fundamencie iluzji.

Spektakl bardzo spodobał się
widowni, która wychodziła z kina
Zorza z dużymi uśmiechami na twarzy.
Sobotni wieczór zakończył się w do-
brym nastroju. Dziękujemy wszystkim,
którzy byli z nami w tym dniu! 

krawiecka UrszUla

Spektakl imieninowy 

103. rocznica
odzyskania
przez Polskę
Niepodległości!
11 listopada świętowaliśmy jedno 
z najważniejszych świąt narodowych,
103 lata temu Polska odzyskała 
Niepodległość.

Uroczystości rozpoczęły się pod
pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Parku
Miejskim w Sianowie, gdzie powitała nas
Maria Ignatowicz- dyrektor Szkoły Podsta-
wowej z Dąbrowy, głos zabrał burmistrz
Maciej Berlicki oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Janusz Machała. Uczniowie Szko-
ły Podstawowej z Dąbrowy przedstawili
przygotowaną specjalnie na tę uroczystość
lekcję historii. Po złożeniu kwiatów pod
pomnikiem obchody Święta Niepodległości
przeniosły się do kina Zorza, gdzie odbył
się przepiękny koncert symfoniczny muzy-
ków z Filharmonii Koszalińskiej w pełnym 

54-osobowym składzie pod batutą Jana
Jakuba Bokuna. Koncert był zwieńczeniem
obchodów tak radosnego dla Polaków dnia.
Dziękujemy licznie przybyłym gościom,
którzy wspólnie świętowali te chwile. 

krawiecka UrszUla

W czwartek, 25 listopada,
odbył się wernisaż fotografii
„Spojrzenia zwykłe”, które po-
wstały w ramach warsztatów
umiejętności kulturalnych, 
ich tematem była kompozycja
obrazu – Jak skomponować
dobrze zdjęcie? 
Realizacja projektu odbyła się w ra-

mach projektu „Sianowski Klub Integracji
Społecznej”.

Okazuje się, że wielu z nas ma zamknię-
te w pamięci aparatów fotograficznych czy
najbliższych, „zawsze pod ręką” telefonów,
historie, ukryte tam ważne momenty 
z życia, czy wręcz wiele zdjęć układających
się w jakąś ciekawą opowieść. W trakcie
naszych zajęć, rozmawiając o kulturze prze-
kazu, bo dzisiaj nie z kim innym jak z rodzi-
ną, przyjaciółmi, znajomymi dzielimy się
tymi historiami, doszliśmy do wniosku, iż
warto pokazać to szerszej publiczności. Prze-
cież, nieważne jest, że fotografie, które będą
naszym środkiem wyrazu, nie są najlepszej
jakości, bo zrobione niedoskonałym apara-
tem w smartfonie, ważne, że niosą nasze
emocje, nasze życie. Znany francuski malarz
Eugene Delacroix powiedział, „gdybym nie
miał farb, malowałbym błotem”. Szperając
w naszych prywatnych zasobach, udało
nam się wydobyć najciekawsze historie 
i „namalować światłem” na papierze foto-
graficznym, a ta wystawa pod tytułem „spoj-
rzenia zwykłe” jest ukazaniem …zanurzenia
ludzi w czasie… i jest specjalnie dla Was.   

Ewelina Dereń, Sebastian Domalewski,
Renata Górniak, Grażyna Gieparda, Piotr
Janczyszyn, Marek Kosiński, Ewelina Koźlik,
Joanna Ludwicka, Anna Szczygieł, Patrycja
Roszak, Krzysztof Roszak, Aneta Topolska,
Krystyna Trzebińska, Anna Wołejko

„Człowiek w kulturze, kultura w człowieku”

Krzysztof Kąkolewski – polski publi-
cysta, reporter, autor scenariuszy filmo-
wych, opowiadań i powieści powiedział-
„Fotografia stanowi dokument zanurzenia
ludzi w czasie” więc nic tak bardzo, jak towa-
rzysząca nam wszędzie fotografia nie jest
tego odzwierciedleniem.

Marek Jackowski
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14 listopada to Światowy Dzień Seniora. 
Z tej okazji Wszystkim Seniorom życzymy dłu-
gich lat w zdrowiu, samodzielności i miłości.
Realizujcie swoje pasje i spełniajcie swoje
marzenia, tak aby każdy dzień był pełen ra-
dości i optymizmu. 

Mimo ograniczeń związanych ze stanem
pandemii w Dziennym Domu Seniora „Magno-

lia” odbyło się okolicznościowe spotkanie, 
w którym udział wziął Ks. Proboszcz Zbigniew
Waszkiewicz. Życzenia wszelkiej pomyślności na
kolejne lata w imieniu Burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów złożyła Elżbieta Ałtyn – kierow-
nik MGOPS.

kATArZynA GAWienoWSkA 

kieroWnik DZiAłu WSPArCiA SeniorA

Światowy Dzień Seniora 

Dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub 
Integracji Społecznej” MGOPS w Sianowie
zorganizował  szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. 

Wielogodzinne ćwiczenia z wykorzystaniem
przenośnych zestawów pierwszej pomocy, fanto-
mów i defibrylatorów dają nadzieję, że będziemy
skuteczni w sytuacji wymagającej naszej pomocy.

Zakres szkolenia dotyczył udzielania pomocy
zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom z powo-
du wypadku, zawału, omdlenia i poparzenia.

Projekt SKIS współfinansowany  jest ze
środków  UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-2020.

roBerT SuSZCZAk – kieroWnik SkiS

ważne sekundy

W listopadzie wszystkie
grupy seniorów, utworzone
w ramach projektu „Aktywny
e-senior”, zakończyły kurs 
z obsługi komputera i ko-
rzystania z internetu. każdy
uczestnik uzyskał certyfikat
potwierdzający uczestnic-
two w szkoleniu. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej na zajęciach, które odby-
wały się począwszy od września zapro-
ponowało seniorom rozwijanie umie-
jętności cyfrowych, aby nabyli większą
odwagę w korzystaniu z ułatwień 

i dobrodziejstw, jakie oferuje Internet.
Seniorzy zaznajomili się między innymi
z możliwością prowadzenia korespon-
dencji elektronicznej w sprawach urzę-
dowych i towarzyskich, bankowości
internetowej, obsługi internetowego
konta pacjenta oraz dokonywania zaku-
pów online. Istotną kwestią poruszaną
w trakcie spotkań było bezpieczne poru-
szanie się przez osoby starsze w wirtual-
nym świecie, w szczególności ochrona
danych osobowych i unikanie oszustw
internetowych.  

Ponadto, dzięki współpracy z Cen-
trum Kultury w Sianowie, w sianow-
skim Kinie Zorza odbyła się prelekcja
dla seniorów uczestniczących w projek-
cie, dotycząca dwóch obszarów: promo-

cji aktywności seniorów w korzystaniu
z Internetu oraz bezpieczeństwa 
w Internecie. Na spotkaniu poruszono
tak istotne tematy jak bezpieczeństwo
danych, oszustwa internetowe, czy
cyberprzemoc. Prelekcja stanowiła
część kampanii społeczno-informacyj-
nej, w ramach której zaplanowano
również opracowanie i wydruk ulotki
informacyjnej. Publikacja już wkrótce
zostanie rozpowszechniona na terenie
całej gminy Sianów. 

Seniorzy aktywni cyfrowo

Projekt pn. „Aktywny E-senior”
dofinansowany ze środków pro-
gramu wieloletniego na rzecz
Osób Starszych „Aktywni+” 
na lata 2021-2025, Edycja 2021

W obiektyWie

Haloween
w placówce
Halowen w Placówce
Wsparcia Dziennego w Sia-
nowie obfitował w różno-
rodne zabawy. Zorganizo-
wano zabawy, które
sprawiły dzieciakom mnó-
stwo radości i frajdy.  Bawiąc
się oswajano strach tak, jak
Celtowie, od których wy-
wodzi się to święto. Były ko-
lorowe makijaże, ścianka na
której można było zrobić
sobie zdjęcie, bawiono się 
w pogromców duchów (zbi-
jając piłką nasze „duszki”),
przyczepiano pająki na paję-
czynę. Bawiono się 
w straszne kalambury oraz
malowano halloweenowe
kolorowanki.

TekST i foT. 

AliCjA AnDrZejCZyk

Klub Seniora
w Sianowie 

Miejsce 
do rekreacji

W siedzibie Klubu Seniora 
w Sianowie, przy ul. Armii Polskiej 33,
trwają interesujące zajęcia dedykowa-
ne dla seniorów z terenu miasta 
i gminy Sianów. 

Działa sekcja jogi, rękodzieła oraz
gier. Działania zostały wprowadzone do
realizacji zgodnie z oczekiwaniami
seniorów powyżej 60. roku życia. Wielu
ludzi zadaje sobie trud, żeby osoby na
emeryturze mogły wciąż się rozwijać,
uczestniczyć w wielu ciekawych zaję-
ciach i nawiązywać kontakty z innymi.
Wszystkim zależy na zadbaniu o spraw-
ność intelektualną starszego pokolenia,
na jego czynnym partycypowaniu 
w życiu społecznym. Seniorzy mogą
praktykować aktywny styl życia we
wszystkich możliwych formach. Jednym
dano możliwość nadrabiana zaległości
edukacyjnych, inni mogą uprawiać
sport, spędzać czas przy komputerze,
bawić się, a bawiąc się – nawiązywać
kontakty. Samotność – odczuwana tak
mocno we własnych czterech ścianach
– w klubach seniora nie istnieje.

Funkcjonowanie Klubu Senior+ 
w Sianowie możliwe jest dzięki wspar-
ciu Gminy Sianów i Wojewody Zachod-
niopomorskiego.
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Centrum Kultury i Biblioteka 
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 18 608 złotych.

Nasza biblioteka została benefi-
cjentem „Dofinansowania dla bibliotek
publicznych na zakup nowości wydaw-
niczych oraz usługi zdalnego dostępu
do książek w formatach e-booków i/lub
audiobooków i/lub synchrobooków 
– Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1.
w ramach NPRCz 2.0”. 2.

Zadanie dofinansowano ze środ-
ków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025.

TeKsT i foT. CK

Nowości książkowe 

Biblioteczne
warsztaty
We wszystkich bibliotekach na terenie gminy sianów propagujemy modę na czytanie wśród
naszych młodych czytelników. 
Dlatego organizujemy ciekawe warsztaty czytelnicze. Każdy porusza inną tematykę, bawi-
liśmy się jesiennymi liśćmi, poznaliśmy polskie bajki, baśnie i legendy, a nawet podróżowa-
liśmy w kosmosie śladami stanisława Lema. Przed nami kolejne zajęcia i nowe przygody.

TeKsT i foT. CK

Sianowska biblioteka otrzy-
mała pakiet komiksów i gier
planszowych w ramach
akcji „BOOM! Na komiksy 
i gry planszowe w biblio-
tece”.
Akcja była skierowana do wszyst-

kich bibliotek publicznych i bibliotek
szkolnych działających na terenie Polski
i adresujących swoją ofertę do dzieci 
i młodzieży. W ramach akcji 100 biblio-
tek otrzymało pakiety komiksów i gier
planszowych. Akcję realizuje FRSI
wspólnie z Wydawnictwem Story
House Egmont sp. z o.o. Celem akcji jest,
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
w ramach edukacji pozaszkolnej oraz
szkolnych zajęć pozalekcyjnych, wpro-
wadzenie nowoczesnych form pracy 
z komiksem i grami planszowymi 
w bibliotekach.

6 listopada 2021 roku na podstawie
scenariusza „W grupie dobrze się ukła-
da” i wykorzystaniu gry „Fits Travel.
Dobrze się układa!” w sianowskiej
bibliotece zostały przeprowadzane
warsztaty dla młodzieży. Wspólnie
wykonaliśmy planszę z naszymi imio-

nami i awatarami, a następnie zaczęła
się gra…niestety nikomu nie udało się
zakryć całej planszy, rekordziście brako-
wało trzech oczek. Gry planszowe są

dostępne dla naszych czytelników 
w bibliotece, a komiksy wzbogacą nasz
księgozbiór.

TeKsT i foT. CK

Boom na komiksy 

17 listopada 2021 roku w sianowskiej
bibliotece odbyło się spotkanie 
z Pauliną Hendel - autorką książek
dla młodzieży m.in. trylogii 
„Zapomniana księga” 
i serii „Żniwiarz”. 

W wydarzeniu udział wzięli
uczniowie klasy 7 z SP nr 2 w Sianowie.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od
pytań: „Czym jest postapo?”, „Jak prze-
trwać apokalipsę?”, „Dlaczego nie wolno
witać się przez próg?”. Ponadto pisarka
mówiła o nurcie postapokaliptycznym
nie tylko w literaturze, ale i filmie, czy
grach. Uświadomiła młodzież jak
bardzo jesteśmy uzależnieni od współ-
czesnej technologii i jak trudno pora-
dzić sobie, gdy nagle braknie prądu, czy
internetu, że w takich chwilach wiedza
z książek może okazać się na wagę złota.

TeKsT i foT. CK

Autorka wśród dzieci

Pisze minimum 1000 słów dziennie 
i nie boi się trudnych tematów. 
Wojciech Chmielarz – autor serii kry-
minałów o komisarzu Mortce, cyklu
gliwickiego i powieści „Żmijowisko”
„Rana”, „Wyrwa” oraz „Prosta
sprawa” 3 listopada 2021 roku
spotkał się ze swoimi czytelnikami 
w sianowskiej bibliotece w ramach
programu Dyskusyjne Kluby Książki 
i współfinansowane było przez 
Instytut Książki.

Złoty pocisk, Grand Prix Festiwalu
Kryminalna Warszawa, Nagroda
Czytelników Wielkiego Kalibru za
„Żmijowisko”, błyskawicznie sprzedane
prawa do ekranizacji, „Rana” na antenie
radiowej Trójki.

Autor opowiedział publiczności
między innymi o początkach kariery
zawodowej, pracy dziennikarza, nawy-
kach publicystyczno-dziennikarskich
rzutujących na praktykę prozatorską,
wreszcie o legalizacji szeroko rozumia-

nej działalności literackiej oraz odnaj-
dywaniu się w gąszczu typowych dzia-
łań marketingowych. O tym, że pisanie
powieści kryminalnej wymaga pewne-
go przygotowania. Opracowania
planu, który staję się podstawą do
pisania i który, jak pokazuje życie 
– jest często zmieniany tak, aby
powieść stawała się jak najbardziej
ciekawa i intrygująca, bo tylko tak
można zainteresować czytelnika, żeby
sięgnął po książkę.  

Autor opowiedział także o kuli-
sach pracy nad serialem „Żmijowisko”.
Na koniec Wojciech Chmielarz zdradził
publiczności swoje pisarskie plany na
przyszłość, obiecując kontynuację 
z komisarzem Mortką w roli głównej,
a także zakończenie cyklu gliwickiego.
Wszystkie powieści Wojciecha Chmie-
larza można wypożyczyć w sianowskiej
bibliotece  oraz w filiach bibliotecz-
nych.

CK

Fot. Waldemar KosoWsKi

Wojciech Chmielarz w Sianowie
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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, 570 235 146

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 Ener-
getyki 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 (sekre-
tariat) – 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 Spo-
łecznej 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

INFORMATOR

20 listopada symboliczną „kropkę nad
i”, postawili seniorzy sianowskiej Victorii.
Podopieczni trenera Tomasza Nowaka,
rywalizujący w grupie 3. Klasy Okręgowej
ZZPN, podejmowani byli przez siódmą 
w tabeli – Sławę Sławno. Ulegli jej 0:3
(1:2).

Seniorzy Victorii: Mateusz Zochniak 
– Michał Rokicki, Jacek Żuchowski (78. Da-
mian Rybisz), Tobiasz Zacharewicz (60. Jakub
Aleksander), Filip Studziński (78. Jakub
Szpak), Tomasz Nowak, Adam Ławro (28.
Maciej Zochniak), Fiodor Drewniak, Krystian
Gniadek, Maciej Gorgoń i Wojciech Drejski. 
W rezerwie pozostawał Kacper Cyga.

Seniorzy Victorii, zakończyli rundę 
jesienną na 10. miejscu. W 16-zespo-
łowej grupie 3. Klasy Okręgowej ZZPN,
wygrali 6. spotkań, zremisowali 2 mecze,
ponosząc 7 porażek. Zdobyli 20 pkt.
Strzelili 22 bramki, tracąc 33. Najlep-
szym strzelcem zespołu został Michał
Saganowski (6. bramek).

10 listopada 2021 r., zamknął jesienne
zmagania zespół młodziczek UKS Vic-
toria SP 2 Sianów.

Młodziczki UKS Victoria SP 2 Sianów,
zakończyły rundę jesienną na 6. miejscu.
W 6-zespołowej grupie 1. Młodzików
Koszalin, wygrały 1. spotkanie i poniosły
9 porażek. Zdobyły 3 pkt. Strzeliły 
14 bramek, tracąc 81. Najlepszą strzel-

czynią zespołu została Aleksandra Jab-
łońska (4. bramki).

11 listopada 2021 r., podopieczne
trener – Klaudii Majerczak i kierownika 
– Romana Chrystofiaka, wzięły udział 
w eliminacjach do Mistrzostw Polski
Młodziczek U-13, rozegranych w Koło-
brzegu.

Z planowanego trójmeczu, rozegrano
tylko jeden mecz, bowiem gospodynie
turnieju, nie przystąpiły do rywalizacji.
Trwające dwa razy po 40. minut spot-
kanie: Olimpia Szczecin – UKS Victoria
SP 2 Sianów, zakończyło się zwycięs-
twem szczecinianek 8:2 (4:0). Oba ze-
społy awansowały do gier strefowych!
Gratulujemy!

7 listopada 2021 r., swoje ostatnie
mecze w rundzie jesiennej, grali pod-
opieczni trenera Łukasza Szmajdziaka,
jego asystenta – Wojciecha Śniadeckiego
i kierownika – Józefa Hryckowiana, mist-
rzowie jesieni, piłkarze KS Sieciemin oraz
podopieczni trenera Wiktora Piątka i kie-
rownika – Krzysztofa Karwata, piłkarze
KS SKIBNO.

Piłkarze KS Sieciemin, zakończyli
rundę jesienną na 1. miejscu. W 11-ze-
społowej grupie 8. Klasy A ZZPN, wy-
grali 9. spotkań i ponieśli 1. porażkę 
(w wyjazdowym spotkaniu z KS

SKIBNO). Zdobyli 27. pkt. Strzelili 34.
bramki, tracąc 10. Najlepszym strzelcem
zespołu został Adam Nader 
(11. bramek).

Piłkarze KS SKIBNO, zakończyli
rundę jesienną na 3. miejscu. W 11-ze-
społowej grupie 8. Klasy A ZZPN, wy-
grali 7. spotkań, raz remisując i ponosząc
2. porażki. Zdobyli 22. pkt. Strzelili 40.
bramek, tracąc 10. Najlepszymi strzel-
cami zespołu zostali: Wojciech Fąfara,
Mateusz Rymarkiewicz i Marcin Woź-
niak (wszyscy po 6. bramek).  

6 listopada 2021 r., w Sianowie, a ty-
dzień wcześniej, w Szczecinie – powstałe
na tę okoliczność – juniorki UKS Victoria
SP 2 Sianów, rywalizowały o Centralną
Ligę Juniorek U-15. 

Awans podopiecznych trenera Ję-

drzeja Bieleckiego i kierownika Jacentego
Życińskiego, do którego przyczynił się
też duet opiekunów drużyny młodziczek:
trener – Klaudia Majerczak i kierownik 
– Romana Chrystofiak, to największy
sukces, w tej kategorii wiekowej, w blisko
24-letniej historii sianowskiego klubu.

30 października 2021 r., jedyną po-
rażką, zakończyli rundę, mistrzowie pół-
metka” – podopieczni Krzysztofa Gorta 
– oldboje Stowarzyszenia Victoria
Sianów.

Oldboje Stowarzyszenia, zakończyli
rundę jesienną na 1. miejscu. W 13-ze-
społowej I lidze Pomorskiej Ligi
Oldbojów, wygrali 10. spotkań, zremiso-
wali 1. mecz i ponieśli 1. porażkę. Zdo-
byli 31. pkt. Strzelili 68. bramek, tracąc
16. Najlepszym strzelcem zespołu został

Rafał Gotowała (20. bramek). Kolejnych
dwóch piłkarzy Stowarzyszenia ma po
11. trafień. Są to: Łukasz Berkowski 
i Krzysztof Miętek.

27 października 2021 r., zakończyli
rundę jesienną juniorzy sianowskiej Vic-
torii. Dla podopiecznych trenera Wiktora
Piątka, była to pierwsza runda w nowo
utworzonej Lidze Ósemek! 

Juniorzy Victorii, zakończyli rundę je-
sienną na 2. miejscu. W 7-zespołowej
grupie 1. Ligi Ósemek Koszalin, wygrali
4. mecze, ponosząc 2. porażki. Zdobyli
12. pkt. Strzelili 28. bramek, tracąc 23.
Najlepszym strzelcem zespołu został
Norbert Gutkin (11. bramek).

24 października 2021 r., najwcześniej
ze wszystkich naszych zespołów, pół-
metek rozgrywek osiągnęły seniorki UKS
Victoria SP 2 Sianów. Podopieczne tre-
nera Jędrzeja Bieleckiego i kierownika Ja-
centego Życińskiego, rywalizują w tym
sezonie na poziomie IV ligi.

Seniorki UKS Victoria SP 2 Sianów, za-
kończyły rundę jesienną na 2. miejscu. 
W 5-zespołowej grupie lubusko-zachod-
niopomorskiej, wygrały 3 mecze, ponosząc
1. porażkę. Zdobyły 9 pkt. Strzeliły 16
bramek, tracąc 8. Najlepszą strzelczynią ze-
społu została Malwina Grzelak (8 bramek). 

Teraz czas na przygotowania do rundy
wiosennej. O ile pozwoli na to sytuacja
pandemiczna, piłkarski nowy rok 
w Gminie i Mieście Sianów rozpocznie
16. Turniej Piłkarski Seniorów im. Feliksa
Pietraszkiewicza. Planowany termin jego
rozegrania, to 15 stycznia 2022 r.

RyszaRD WątRoBa

To już jest koniec…
to już jest koniec rundy jesiennej z udziałem piłkarskich 
zespołów z Gminy i Miasta sianów. 

ligowa rywalizacja stowarzyszenia Victoria sianów z oldbojami Bruskowa Wiel-
kiego Fot. Waldemar KosoWsKi

Pieniądze dla 
stowarzyszeń

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
zaprasza stowarzyszenia i kluby spor-
towe do udziału w otwartym konkursie
ofert w zakresie poprawy warunków
infrastrukturalnych, sprzyjających roz-
wojowi sportu w 2021 r. w Skibnie
oraz aktywizację sportową społecz-
ności lokalnej.

Termin składania ofert upływa 
8 grudnia 2021 r. 

Realizacja działań – do 31.12.2021 r.
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

dostępne pod linkiem
https://www.bip.sianow.pl/bipkod/

004/003

Zapraszamy!

Skrzaty 
przy stole

21 listopada w Stepnicy odbył się

pierwszy Wojewódzki Turniej Kwalifika-

cyjny w Tenisie Stołowym kategoria

skrzaty i skrzatki. Naszą gminę reprezen-
towała zawodniczka z UKS Suchej Ko-
szalińskiej Dorota Plonder, która wygrała
wszystkie pojedynki zapewniając sobie 
I miejsce w turnieju. 

W zawodach miał także startować
Adam Wroński, zawodnik UKS Sucha Ko-
szalińska, jednak z powodu choroby nie
wystąpił. Będziemy pracować dalej, 
by kolejne turnieje były równie udane. 
W przyszłości może się zdarzyć, że Gmina
Sianów będzie na ustach wielu dzięki
sukcesom młodych tenisistów stołowych
z UKS Sucha Koszalińska. Powodzenia!

Daniela Gazicka
Fot. Marcin roMański „chillistudio”

19 i 20 listopada w krakowskiej
TAURON Arenie odbyły się Mistrzo-
stwa Świata Karate Kyokushin. 
Do udziału zgłoszonych zostało
blisko 700 uczestników z ponad 
30 krajów. 

Zmagania odbywały się w kategoriach
juniorskich od 12 roku życia i senior-
skich. Sędzią głównym był Shihan An-
tonio Pinero 9 dan - prezydent Świa-
towej Federacji Kyokushin.

Polskę oraz gminę i miasto Sianów re-
prezentował sensei Michał Bączyk w ka-
tegorii Kata Seniorów (układy technik),
który zajął ostatecznie 11. miejsce wśród
22 zawodników.

Warto zwrócić uwagę, że start ten 
był swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ
sensei Michał jest zawodnikiem specjali-
zującym się w Kumite (walkach) 
i to w tej kategorii zdobywał medale
Mistrzostw Polski i Europy, startował 

też 4-krotnie w turnieju najwyższej 
rangi.

Tym samym BURU Klub Karate Kyo-
kushin zadebiutował na turnieju rangi
Mistrzostwach Świata.

Reprezentacja Polski zdobyła łącznie
32 medale i zajęła 2. miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej, ulegając jedynie repre-
zentacji Ukrainy.

Michał Bączyk BURU 

klUB kaRate kyokUshin

Sianowski sensej na mistrzostwach


