
Do Sianowa przybyli przedsta-
wicieli gmin z Będzina, Biesiekierza,
Sianowa, Świeszyna, Bobolic, Staro-
stwa Powiatowego, członków Powia-
towej (z Koszalina) i Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego 
z Sianowa, Radnych Rady Miejskiej 
z Gminy Sianów oraz przedstawicieli
instytucji, które na co dzień statuto-
wo, wspierają działalność społeczni-
ków w regionie: Koszalińska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. i Funda-
cja Nauka dla Środowiska.

To był wieczór pełen atrakcji 
i cudownej atmosfery! Frekwencja
społeczników nas miło zaskoczyła, 
W trakcie uroczystości Maciej Berlic-
ki, burmistrz Gminy i Miasta Sianów
wręczył akty powołania członkom
Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Sianowie (na II kaden-
cję 2022-2025), podkreślając znacze-
nie współpracy międzysektorowej 
i roli dialogu pozarządowego w budo-
waniu społeczeństwa obywatelskiego.

W holu organizacje zaprezento-
wały liczne stanowiska wystawienni-
cze sportowe, rękodzielnicze, malar-
skie, ratownicze, promujące swoje
działania, osiągnięcia i podjęte inicja-
tywy społeczne. Słodki poczęstunek
przygotowały wspaniałe gospodynie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Iwięcina,
z Kłosu, z Węgorzewa Koszalińskiego 
i Wierciszewa. Profesjonalny pokaz
sztuk walki przedstawili młodzi spor-
towcy BURU Klub Karate Kyokushin
wraz z trenerem Michałem Bączy-
kiem, a na scenie królowały młode,
utalentowane podopieczne z Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Sianów, które prowadzi Zosia
Karbowiak. Muzyczną ucztę wieczoru
zaserwował występ zespołu muzycz-
nego PALISANDER, który zabrał gości

w podróż rytmów blusa i rocka,
prezentując swoje autorskie utwory 
i liczne covery.

Dziękujemy Wam za wspaniały
czas, za szczere rozmowy, pomysły,
otwarte serca i ciekawe inicjatywy. 
O wszystkich warto mówić, nagra-
dzać je i upowszechniać. Na terenie
powiatu koszalińskiego funkcjonuje
ok. 350 organizacji pozarządowych
(klubów sportowych, ochotniczych
straży pożarnych, stowarzyszeń 
i fundacji, kół gospodyń wiejskich 
i in.), które działają w obszarze pożyt-
ku publicznego głównie w sferze

sportu, edukacji, kultury, pomocy
społecznej, pielęgnowania tradycji
polskiej, dziedzictwa kulinarnego,
turystyki, ratownictwa i bezpieczeń-
stwa publicznego, na rzecz seniorów,
osób niepełnosprawnych, dzieci czy
rozwoju swoich małych ojczyzn, 
w których na co dzień działają. 

– To bogactwo sił, zasobów 
i działalności liderów, które wyróż-
niają sektor pozarządowy wśród 
nas. Za to Wam serdecznie dziękuje-
my i życzymy nieustających sił 
i pasji do działania – podsumował
gospodarz spotkania, Maciej Berlic-
ki.
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Święto zmarłych

2 XI
Dzień Zaduszny

11 XI
Święto 
Niepodległości

13 XI
Imieniny 
Miasta Sianów

Sianów bardzo POZARZĄDOWY
21 października Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej zorganizowało wydarzenie, na którym gościliśmy 
52. organizacje pozarządowe z terenu powiatu koszalińskiego. 

Tradycyjnie w październiku samo-
rząd sianowski organizuje okolicz-
nościowe spotkanie dedykowane
Seniorom.  W tym roku na zapro-
szenie Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów odpowiedziało blisko 300
osób. 

I tak, dzięki gościnności Szkoły
Podstawowej nr 2, w sobotnie przed-
południe, 15 października, hala spor-
towa zamieniła się w salę zabawy,
dobrego humoru, śpiewu i tańca.
Wśród zaproszonych gości, którzy

złożyli życzenia zgromadzonym
Seniorom znaleźli się: ks. Zbigniew
Waszkiewicz – proboszcz parafii p.w.
św. Stanisława Kostki w Sianowie,
Tomasz Tesmer – zastępca starosty
Powiatu Koszalińskiego, Janusz
Machała – przewodniczący Rady
Miejskiej w Sianowie, Ryszard
Sobczyński – radny Rady Powiatu
Koszalińskiego, radni Rady Miejskiej
w Sianowie: Magdalena Gostyńska,
Katarzyna Topolska, Tomasz Przy-
gudzki, Andrzej Danielewicz, Sebas-

tian Kulesza, Jan Mokrzycki, Włodzi-
mierz Zimnowłocki.

Część artystyczna spotkania to
prawdziwe „perełki” lokalnej sceny
artystycznej: Zespół „Old Stars”,
„Mariusz Iwko i dzieci z Dąbrowy”,
„Kwiat Paproci” z Wierciszewa,
„Bursztyny” z Sianowa, „Rosiczki” 
z Sieciemina, Formacja Taneczna
„Gracja”. Oczywiście nie mogło
zabraknąć „Hymnu Seniora” i wier-
szy recytowanych przez Basię Piet-
raszkiewicz i Andrzeja Derlinskiego.

To było wyjątkowe i radosne wyda-
rzenie. Cała sala śpiewała wspólnie 
z artystami, a w finale goście ruszyli
także do tańca.

Organizację spotkania burmistrz
GiM Sianów powierzył zespołowi
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, któremu wsparcia 
w realizacji całego przedsięwzięcia
udzieliła kadra Środowiskowego
Domu Samopomocy „Szansa”.  

Fot. Waldemar KosoWsKi

(fotorelacja na str. 4-5)

Taneczny i śpiewający Dzień Seniora

Powiatowy Dzień NGO w Sianowie – zorganizowano w ramach projektu:
„Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” ze środków
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa-
telskiego, we współpracy z Gminą Sianów, Powiatem Koszalińskim, OWES
Koszalin i Fundacją Nauka Dla Środowiska.



nasze sprawy2 Październik 2022 rok XXi nr 10 (319)
www.sianow.pl

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

Trudne 
czasy.

z ratusza

Jak w życiu prywatnym 
tak i w samorządowym
nadchodzą trudne czasy. 
A raczej już są. Składa się na

to kilka czynników i każdemu z nich
niełatwo jest sprostać.

Pierwsza sprawa to przepisy zwią-
zane z ograniczeniem zużycia energii
elektrycznej o 10% już w grudniu tego
roku i przez cały następny rok. Tak na
logikę – w urzędzie może wyłączymy
światła na korytarzach, może ograni-
czymy prace przy komputerach do
max. 7 godzin. Może pojawią się inne
rozwiązania. Ale co zrobić np. w szko-
łach, bo nie wyobrażam sobie pogorsze-
nia komfortu nauki.

Drugą kwestią jest znaczna
podwyżka cen energii elektrycznej dla
samorządów. Choć oczywiście będą
ograniczone ustawowo, to jednak
będzie to koszt nawet trzykrotnie
wyższy niż obecnie. To dla takiej gminy
jak my, łącznie z jednostkami, nawet
milion zł więcej wydatków na ten cel 
w roku.

Kolejna sprawa to pośrednictwo
przy sprzedaży węgla po preferencyj-
nych cenach. Kolejne zadanie, które
dodatkowo (zresztą zaraz po ogrom-
nym obciążeniu służb społecznych
wypłacaniem tak potrzebnych dodat-
ków do paliw na opał) samorząd będzie
realizował.

To też czas trudnych decyzji,
jednak pewnie jak zwykle ze wszyst-
kim sobie poradzimy. Wychodzi, że
żyjemy w niełatwych czasach. Nie tylko
z tych powodów, które opisałem – to
tylko przykłady. Bo przecież jest jeszcze
ogromna inflacja. Przez ostatnie 30 lat
przyzwyczailiśmy się, że rozwijamy się,
że zawsze jest coraz lepiej. Wiele osób
nie wie nawet co to kryzys. A już
prawie nikt, co to jest wojna. A przecież
te problemy wynikają w dużym stop-
niu z wojny na Ukrainie i agresywnej
polityki Rosji. Polityki, która była
wygodna dla wielu bogatych państw
europejskich. Teraz okazuje się, czym
skutkuje. Myślę więc, że musimy się
przyzwyczaić, że te trudne czasy są 
z nami. Wierzę jednak, że dzięki współ-
pracy, życzliwości łatwiej nam będzie je
przetrwać, bo przecież lepsze czasy
mogą wrócić szybciej niż się tego
spodziewamy.
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W minionym miesiącu odbyła się wizyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i sekre-
tarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera na budowie obwodnicy Sianowa i Koszalina. 
W trakcie wizyty prezes firmy Polbud, generalnego wykonawcy inwestycji zapewnił, że sama
część do Gorzebądza (razem z węzłem) może być zakończona na przełomie 2022 i 2023 r.
Reszta, czyli fragment w okolicach Kędzierzyna, to rok 2023.

Jak widać ekspresowa
droga S6 na części 
naszej obwodnicy 
od Sianowa 
do Gorzebądza przy-
biera wraz z węzłem
czarną barwę, a to
oznacza, że prace 
faktycznie idą pełną
parą i zbliżają się 
do końca!

Uzbrajamy
ziemię
Dobiegają końca prace związane 
z uzbrojeniem ulic Węgorzewskiej,
Leszczynowej i Słowackiego w Sia-
nowie. 

W ramach zadania, realizowanego
w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
powstanie sieć wodociągowa i kanaliza-
cji ściekowej do powstającego w ramach
Programu rozwoju mieszkalnictwa
Mieszkanie+ – osiedla wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. 

Po zakończonych robotach sanitar-
nych prowadzone są obecnie roboty
odtworzeniowe dróg gminnych, związa-
ne z wykonaniem nawierzchni jezdni,
zjazdów i poboczy.   

Generalnym Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska
EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. 

Zadanie realizowane jest w ramach
Działań 3.5. i 3.6 z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020.

Koszt realizowanego zadania to ok.
2 mln zł, czego ponad 60% stanowią
środki pochodzące z dofinansowania.

Na terenie Maszkowa realizowana
jest przez Gminę Sianów długo ocze-
kiwana przez mieszkańców inwe-
stycja – przebudowa drogi gminnej.

W chwili obecnej droga gminna
posiada szerokość ok. 4,5 do 5,0 m na

odcinkach prostych z poszerzeniami na
łukach, a nawierzchnia wykonana jest 
z betonowych płyt drogowych. Droga jest
w złym stanie technicznym, na której
występują liczne nierówności.

Projekt przebudowy obejmuje

wykonanie nowej nawierzchni bitu-
micznej na odcinku o dł. ok 1137 mb.
Droga po przebudowie będzie stanowić
dogodny dojazd do gospodarstw
rolnych, zakładu produkcyjnego oraz
zabudowań mieszkalnych, znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego.

Planowane zakończenie przebudo-
wy drogi w Maszkowie przewidziano na
grudzień 2022 r.
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już w posiadaniu
dokumentacji tech-
nicznej na podstawie
której w najbliższym
czasie zastanie ogło-
szony przetarg na
wykonanie alejek 
na cmentarzach. 
W takich miejscach
jest to niezbędne. 
Łączny koszt 
to ok. 500.000 zł. 

Maszkowo 

Przebudowa drogi gminnej 

Zgodnie z podjętymi decyz-
jami w gminie Sianów prze-
prowadzono przygotowania
do ewentualnego uruchomie-
nia dystrybucji tabletek ze
stabilnym jodem dla osób
przebywających na terenie
gminy.

Podejmowane obecnie działania to
standardowa procedura wynikająca 
z przepisów prawa i mająca na celu przy-
gotowanie społeczności lokalnej na
wypadek wystąpienia ewentualnego
zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie
informujemy, że obecnie takiego zagro-
żenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco
monitorowana przez Państwową Agen-
cję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarze-
nia radiacyjnego komunikat o tym zosta-
nie podany w mediach ogólnopolskich 
i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy
natychmiast po wydaniu stosownej
decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji.

Przyjęcie dystrybuowanej tabletki
nasyca tarczycę stabilnym jodem, bloku-
jąc tym samym wchłanianie przez nią
radioaktywnego jodu oraz zapobiega
jego gromadzeniu się. Tabletkę taką nale-
ży przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2

godzin) od komunikatu właściwych
służb. W przypadku późniejszego przy-
jęcia działanie tabletek nadal pozostaje
korzystne w ciągu do 8 godzin od wystą-
pienia skażenia.

Punkty dystrybucji tabletek jodu
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W Powiatowym Centrum NGO zaingerowaliśmy cykl szkoleń dla społeczników i członków Rad Działalności Pożytku Publicznego.
Szkolenie z modelu współpracy NGO-JST i funkcjonowania dialogu obywatelskiego prowadziłą Magdalena Pieczyńska. Zaprezento-
wała modelowe praktyki działania RDPP na Pomorzu Zachodnim, regulacje ustawowe i kompetencje poszczególnych podmiotów. 
Współpraca zawsze tworzy wiele dobrych przykładów i inicjatyw wokół nas. 
Chcemy by wybrzmiały na forum i dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność i zaangażowanie.

Spotkanie 
z mieszkańcami
5 października odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami Łaz, które 
od 1 stycznia 2023 r. staną się częścią
Gminy Sianów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy
poświęcili czas, a było ok. 50 osób.

Była też dobra atmosfera, meryto-
ryczna dyskusja, rozmowy o szansach 
i obawach. Najważniejsze jednak, to, że
mieszkańcy między sobą próbują zako-
pać „topór wojenny”, bo Łazy są jedne 
i wspólne. 

Były również trudne pytania i na
większość udało się odpowiedzieć, jest
też część którą czeka na rozwiązanie. 

Wraz z naszym zespołem dalej
potwierdzamy plan Łazy 2026, tak żeby
hasło „Łazy zabujaj się” miało sens.

GODZINY
OTWARCIA 
USC

Z powodu przerwy urlopowej od 

24 października do 10 listopada 2022 r.

Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie czyn-

ny będzie:

1. od poniedziałku do środy w godzi-
nach od 8:00 do 14:00,
2. w czwartki od godziny 8:00 do 15:00,
3. w piątki od godziny 8:00 do 13:00.    

Obsługa interesantów odbywać się bę-
dzie w pokoju nr 1 (parter – budynek A).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Zakończyła się siódma ostatnia edycja
konkursu „Sianów kocha Świat”.
Torba promująca miasto i gminę była
bohaterką ponad 100 pomysłowych
zdjęć.

Była zabierana w podróż po całym
kraju i w najodleglejsze zakątki świata.
Stała się elementem krajobrazu górskie-
go, wiejskiej sielanki i miejskiej dżungli.
Pozowały z nią dzieci i seniorzy. Zainte-
resowała nawet zwierzaki. Po raz siódmy
płócienna torba tym razem bez napisu

„Jestem z Sianowa”, a z nowym logiem
była bohaterką zdjęć nadesłanych 
na konkurs „Sianów kocha Świat”. 
W czwartek w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie obradowali jurorzy konkur-
su – Burmistrz Sianowa Maciej Berlicki,
dziennikarka „Głosu” Joanna Kręże-
lewska, Katarzyna Grudzień-Kuśka 
z Centrum Kultury w Sianowie oraz
Dawid Marcinkowski, pracownik refe-
ratu rozwoju Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie.

Ostatnia edycja
konkursu
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Sianów bardzo 
POZARZĄDOWY
– Powiatowy
Dzień NGO

Jesień życia pełna radości,
czyli sianowski Dzień seNiORa
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Silwoterapia to metoda terapeutyczna
oparta na kontakcie z przyrodą. Prze-
bywanie na łonie natury wycisza,
odpręża, relaksuje, poprawia stan
psychiczny jak i fizyczny. 

Silwoterapia służy rozładowaniu
napięć, rozluźnieniu i uspokojeniu.
Korzystając z uroków pięknej kolorowej
jesieni uczestnicy ŚDS „Szansa” często
spacerują pośród drzew, z dala od ruchu
ulicznego. Dopóki pogoda sprzyja space-
rujemy skrajem lasu, parkiem, oraz
ogródkami działkowymi obserwując
zmiany zachodzące w przyrodzie oraz
prace w ogrodach i na polach. Podczas
jednego z takich spacerów postanowiliś-
my dołożyć swoją cegiełkę do pomocy 
w akcji charytatywnej na rehabilitację

dla 5-letniej Tosi i włączyliśmy się 
w zbiórkę kasztanów. Poprzez udział 
w takiej akcji uczestnicy rozwijają swoją
empatię oraz uczą się jak ważna jest
pomoc drugiemu człowiekowi, zwłasz-
cza gdy w grę wchodzi najcenniejsza
wartość – ludzkie zdrowie. Na pewno
będziemy kontynuować zbiory by nasz
wkład w pomoc dziewczynce był jak
największy.

Jesień wkradła się nie tylko do
naszych lasów czy ogrodów, ale również
w progi ŚDS. Uczestnicy podczas zajęć 
z arteterapii z dużym zaangażowaniem
tworzą jesienne dekoracje, które upięk-
szają nasze sale. Zainspirowani porą
roku kontynuujemy prace.

Fot. ŚDS „SzanSa”

Jesienne terapie…

Korzystając z pięknej pogody senio-
rzy wybrali się do lasu. Spacer przyniósł
podopiecznym Klubu Seniora wiele
zadowolenia i odpoczynku, a co najważ-
niejsze, nie wrócili oni z pustymi ręko-
ma. Grzybobranie można bez wątpliwo-
ści uznać za udane. Do Klubu Seniora,
zgodnie z jego przeznaczeniem uczęsz-
cza 15 osób w wieku 60+, którzy mają
zagospodarowany czas wolny w wymia-

rze średnio 20 godzin tygodniowo. Klub
oferuje codzienne zajęcia animacyjne,
warsztaty jogi, arteterapii w postaci zajęć
malarskich i rękodzielniczych czy wspól-
ne wyjścia z kijami do nordic walking. 

Klub Seniora w nowej formule
prowadzony będzie do 31 grudnia 2021
r. Jego finansowanie zapewnia Wojewo-
da Zachodniopomorski oraz Gmina
Sianów.

Udane grzybobranie Klubu Senior + 

1 października przypadał Między-
narodowy, a 14 listopada Ogólnopolski
Dzień Osób Starszych. Z tej okazji 5-latki
z grupy „Jeżyki” oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siano-
wie odwiedziły seniorów DDS+ „Magno-
lia”. 

Dzieci przybyły z paczkami, 
w których były herbatki: owocowe, zioło-
we, rozgrzewające, zielone oraz różnego
rodzaju czarne.

Herbaty są źródłem witamin 
i cennych dla organizmu minerałów.
Napary mogą uchronić przed chorobami

serca, wpłynąć na wygląd skóry, przy-
czyniać się do poprawy krążenia, a także
pomagać w zwalczaniu cholesterolu. 
W sezonie jesienno – zimowym dobra
herbatka to podstawa. Pomaga znieść
chłodne dni i wieczory, a oprócz walo-
rów smakowych ma właściwości
rozgrzewające oraz chroni organizm
przed przeziębieniami.

W imieniu seniorów składamy
serdeczne podziękowania za pamięć 
i odwiedziny.

Fot. MGoPS

HERBATKA NA JESIENNE
WIECZORY

24 września w Rzgowie w miasteczku
należącym do Sieci Miast Cittaslow
odbył się przegląd Kapel i Zespołów
Ludowych. Z gminy Sianów zaprezen-

towały się dwa zespoły Kwiat Paproci
z Wierciszewa i Rosiczki z Sieciemina. 

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć 
w nim udział. Barwny korowód że śpie-

wem ruszył z pod Urzędu Gminy do
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie na
scenie zaprezentowany był taniec oraz
obyczaje z różnych miast. Poznaliśmy

dużo wspaniałych osób, którzy tak jak
my lubią śpiew, taniec i kochają ludową
muzykę.

Dziękujemy za zaproszenie za super

organizację, wspaniałą atmosferę, moc
wrażeń.

Dziękujemy również Burmistrzo-
wi Maciejowi Berlickiemu za umożli-
wienie nam uczestnictwa w tym wyda-
rzeniu. 

Przegląd stanowił podsumowanie
jubileuszu 15-lecia Sieci Miast Citta-
slow.

Śpiewająca wizyta sianowian
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Piąta odsłona
Zapraszamy kinomaniaków na spotkania w Kinie Zorza w Sianowie. 
To idealne miejsce na odprężenie, odpoczynek i sympatyczne spotkania 
z najbliższymi. W listopadzie mamy dla naszych Widzów wiele ciekawych
premier. 

Już od 3 listopada zapraszamy na przesympatyczną komedię „Listy do M”,
które  powracają z 5. częścią wigilijnej opowieści. W kolejnej odsłonie zobaczymy
świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem?
Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się
bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje
wystawiony na próbę. Wojciech, który nie czuje wszechobecnej radosnej atmos-
fery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei
Karina i Szczepan uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet
najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się
tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi
bohaterowie i ich zaskakujące historie. „Listy do M. 5” skupią się na uniwersal-
nych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są
najistotniejsze. 

Serdecznie zapraszamy.

11 listopada – Dzień Niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone corocznie 11 listopada

dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918). Samorząd Sianowski do roku pamięta o tym ważnym wyda-
rzeniu w kartach historii Polski. Tak i w tym roku, 11 listopada, spotkajmy się 
w Parku Miejskim w Sianowie im. Powstańców Warszawskich o godzinie 13:30,
by uczcić tych dzięki którym dzisiaj możemy mówić o wolnej Polsce! W ramach
uroczystości złożymy kwiaty pod pomnikiem Poległym za Ojczyznę. Zapraszamy
do udziału instytucje, organizacje pozarządowe, organizacje nieformalne, szkoły,
przedszkola. Wszystkich którzy pamiętają i chcą uczcić ten szczególnych moment
dla Polaków. 

Po uroczystościach pod pomnikiem spotkajmy się w Kinie Zorza w Sianowie,
o godzinie 14, na koncercie Filharmonii Koszalińskiej z udziałem 54 muzyków.
Będzie to godzinna uczta dla melomanów – Koncert Symfoniczny Filharmonii
Koszalińskiej pod batutą Jacka Pawełczaka „Piosenki zespołu 2+1”. Będzie to
przepiękna uczta muzyczna z udziałem całego zespołu Filharmonii Koszalińskiej. 

Studyjnie w kinie
Stowarzyszenie Kin Studyjnych i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni zapraszają do kin studyjnych w całym kraju na wyjątkowe wyda-
rzenie filmowe DZIEŃ KINA POLSKIEGO! 

Każdego roku z okazji Święta Niepodległości kina studyjne przygotowują
specjalną ofertę filmową i polecają widzom wyjątkowy projekt z filmem polskim
pod hasłem: Dzień Kina Polskiego. Również w tym roku, 11 listopada Stowarzy-
szenie Kin Studyjnych we współpracy z Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni zaprasza do świętowania Dnia Kina Polskiego z najlepszymi filmami
tegorocznej 47. edycji festiwalu! 

W ramach akcji zapraszamy do naszego studyjnego Kina Zorza w Sianowie na
pokaz polskiej produkcji pt. Johnny – 11 listopada, bilety po 11 zł. 

13 listopada – IMIENINY MIASTA 
Czy pamiętacie o imieninach miasta Sianów? 13 listopada 1946 – Komisja

Nazw Miejscowych przy Ministerstwie Administracji Publicznej ustaliła zgodnie
z propozycją Instytutu Bałtyckiego – Wydział Pomorzoznawczy w Bydgoszczy
jako obowiązującą nazwę Sianów na miejsce dotychczasowej nazwy Canów.
Decyzję wydał z-ca dyrektora Instytutu Bałtyckiego mgr Andrzej Bukowski.

I tak na długi listopadowy weekend mamy dla Was imieninową propozycję,
na którą serdecznie zapraszamy. 

Przepiękny koncert naszych uczestników zajęć wokalnych pod kierunkiem
Zosi Karbowiak. Wystąpią nasi soliści, którzy na co dzień ćwiczą w Centrum
Kultury w Sianowie. Po ich występie zapraszamy na koncert ZoSi Karbowiak 
i Tomasza Karbowiaka. 

Kino Zorza w Sianowie, 13 listopada, godz. 17:00 

WyStaWa 

„Flora i fauna 
lasów
zachodniopomorskich”

Zapraszamy do sianowskiej biblio-
teki na wystawę przepięknych fotografii
ukazujących cudowną florę i faunę
zachodniopomorskich lasów. 

Powstała ona dzięki współpracy 
z Nadleśnictwem Karnieszewice. 

Wystawę można oglądać od wtorku
do piątku w godzinach 11-19, a w soboty
od 8 – 16. 

Serdecznie zapraszamy!

Fot. CK

Nie tak dawno mieliśmy okazję „na żywo”
porozmawiać z Marcinem Mellerem o jego
najnowszej książce „Czerwona Ziemia”, 
w czasie spotkania autor zdradził nam, jak
dużo prawdziwych wątków znajdziemy na
kartach jego powieści i co sprawiło mu naj-
większą trudność w pracy nad książką.

A 19 października na spotkaniu DKK burz-
liwie dyskutowaliśmy właśnie o tej książce.
Narracja książki prowadzona jest w dwóch
przedziałach czasowych i zwroty akcji do-
datkowo uatrakcyjniają powieść. Nasza dys-
kusja była bardzo burzliwa, a przysłowiową
kropką nad „i” było nasze podsumowanie:
„Udał się autorowi ten thrillerowy debiut”.

Fot. CK

Spotkanie Dkk   Thrillerowe rozmowy

Wokół jesiennego liścia

Na jesienne popołudnia w sianow-
skiej bibliotece przygotowaliśmy cykl
warsztatów czytelniczych o jesieni pt.
„Wokół jesiennego liścia”. W czasie
których czytamy książki Alice Hemming
i Nicoli Slater „Złodziej liści” oraz Marci-
na Mortki „Tappi i Kocyk Mocyk”. Aby
urozmaicić nasze spotkania maluchy
malują i wyklejają piękne kolorowe
liście. A na zakończenie są oczywiście
zabawy z chustą i podróż do lasu, gdzie
podziwiają wystawę przygotowana przez
Nadleśnictwo Karnieszewice.

Fot. CK
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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 Energe-
tyki 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

Bramki nie udało mi się strzelić, ale 
i tak jestem mega szczęśliwy. W końcu
jestem mistrzem Polski – Tak podsu-
mował Krzysztof Miętek, swój udział 
w trzydniowym finale Mistrzostw Polski
Oldbojów 42+ w Siedlcach (14-16 paź-
dziernika).

W rozgrywkach mogli uczestniczyć pił-
karze z rocznika 1980 i starsi, stale za-
mieszkujący na terenie danego Woje-
wódzkiego Związku Piłki Nożnej.
Reprezentacja oldbojów Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej – z na-
szym K. Miętkiem, ze Stowarzyszenia Vic-
toria Sianów – awansowała do rozgrywek
finałowych. 15 października 2022 r., przy-
szło im zagrać z dwoma, z trzech, rywa-
lami. Do południa z reprezentacją Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej 2:1 (0:1), a po
południu z reprezentacją Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej 9:1 (5:0). 

Mecze grane 2 razy 35. minut, zakoń-
czyły się zwycięstwami reprezentacji Za-
chodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej. 

Niedzielny, decydujący mecz o tytule
mistrza Polski Oldbojów  Wojewódzkich
Związków Piłki Nożnej, reprezentanci Za-
chodniopomorskiego ZPN, stoczyli z Lu-
belskim ZPN, wygrywając 7:1 (4:1).

Królem strzelców turnieju okazał się
Damian Staniszewski – 10 bramek.   

Gratulujemy Krzysztofowi Miętkowi,
gratulujemy całej reprezentacji Zachod-
niopomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w Szczecinie ze sztabem szkoleniowym
włącznie.

Dodajmy, że organizatorem Rozgrywek
Oldbojów Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej była Fundacja Piłkarstwa Pol-
skiego oraz Polski Związek Piłki Nożnej.

Ryszard Wątroba

Mamy mistrza Polski

Krzysztof Miętek - Mistrzo-
stwa Polski Oldbojów 42+

Fot. archiwuM prywatne

Spotkanie z drugim spadkowiczem 
z LOTTO Superligi i druga porażka. Ko-
mentując przegrany mecz karnieszewi-
czan z Energą Morlinami Ostróda I, prezes
KS Darz Bór Karnieszewice – Zbigniew
Kuszlewicz, napisał:

– Nasza przegrana 2:8, z kolejnym
spadkowiczem z LOTTO Superligi, przy-
pomina analogiczną sytuację sprzed kilku
sezonów, kiedy weszliśmy do I ligi. W se-
zonie 2019/2020, zapłaciliśmy przysło-
wiowe „frycowe”, gdyż poziom gry w II
lidze nie wymagał dużego zaangażowania,
aby wygrywać.

Podobnie dzieje się przy przejściu na
szczebel LOTTO Superligi, z ligi I. Umiejęt-
ności zawodników są podobne, jednak

brak ogrania na tym poziomie skutkuje,
nie przegraną słabszych, lecz przegraną
nie przygotowanych.

Nasze porażki ze spadkowiczami 
z LOTTO Superligi pokazują, że zarówno
Poltarex Pogoń Lębork, jak i Energa Mor-
liny Ostróda I, mają ambicje szybkiego 
– już po roku – powrotu do elity krajowej!

Dla KS Darz Bór Karnieszewice, punk-
towali: Bartosz Szarmach 1,5 i Karol Szar-
mach 0,5 pkt.

6 listopada, o godz. 15 podejmiemy 
u siebie rezerwy najbogatszego polskiego
klubu tenisa stołowego – Klubu Sporto-
wego Dekorglass Działdowo.

Ryszard Wątroba

Porażka przy stole

Bartosz i Karol Szarmachowie w meczu z Poltarex-em Pogonią Lębork Fot. Maciej Malek

Zapraszamy

W związku ze zbliżającym się Naro-
dowym Świętem Niepodległości Klub
Sportowy Darz Bór Karnieszewice wraz 
z Krajowym Sekretariatem Zasobów 
Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leś-
nictwa NSZZ „Solidarność”, postanowiły
zorganizować TURNIEJ NIEPODLE-
GŁOŚCI w tenisie stołowym. Odbędzie
się on 11 listopada w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2,
przy ul. Dworcowej 26A w Sianowie.

Zwycięstwo oldbojów Stowarzyszenia
Victoria Sianów w wyjazdowym spot-
kaniu ze Skupem Aut RADZI-MIL-em
Oldbojami Tychowo 4:3 (1:2) sprawiło,
że sianowianie są już na drugim miejscu
w tabeli I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów.

Spotkanie z tychowianami rozpoczęło
się jednak od dwóch trafień zespołu gos-
podarzy. Na szczęście – jeszcze przed
przerwą – o swoich nieprzeciętnych umie-
jętnościach strzeleckich przypomniał

Krzysztof Miętek, który strzelił dziesiątą
bramkę w tym sezonie i…, jak się miało
okazać, nie ostatnią w tym meczu.

Dorzucając dwie kolejne bramki – po
przerwie – ustrzelił kolejnego, trzeciego
już w tej rundzie hat tricka! 

Kiedy Łukasz Berkowski strzelił na 4:2
dla sianowian, stało się jasne, że gospoda-
rzom trudno będzie podnieść się w tym
spotkaniu. Tychowianie strzelili co prawda
bramkę na 3:4, ale było to wszystko, na co

stać było miejscowych.
Stowarzyszenie Victoria Sianów: Arka-

diusz Borak – Łukasz Berkowski, Łukasz
Chotkowski, Rafał Gotowała, Waldemar
Grześczak, Piotr Kierzek, Robert Kowalczyk,
Krzysztof Miętek, Piotr Motyl, Krzysztof Po-
wałka, Krzysztof Rzeszutek, Tomasz Sku-
piński, Bartłomiej Suchorski, Janusz Sza-
wurski, Tomasz Tesmer, Marek Walker,
Sebastian Wroński i Wojciech Ziemkiewicz.

Ryszard Wątroba

Oldboje wiceliderem

Przedostatni piłkarski weekend był
dla naszych męskich zespołów udany.
Trzy z czterech, pokonały swoich rywali.
Czwarty zremisował.

22 października, jako pierwsi punkto-
wali seniorzy Victorii. Grając w Tychowie 
z miejscowym Głazem pokonali tycho-
wian 3:2 (1:1). Bramki dla sianowian strze-
lili: Tomasz Majerczak – z rzutu karnego,
Adrian Gołuchowski i Michał Saganowski.

Dodać przy tym trzeba, że przed
dwoma tygodniami, gospodarze – jako je-
dyni do tej pory – pokonali wicelidera ta-
beli, Darłovię Darłowo 3:2, co było nie-
małą niespodzianką jesiennej rundy
spotkań!

Komentując to spotkanie, trener Marcin
Lisztwan, napisał:

– Spodziewaliśmy się tego, że gospo-
darze na własnym boisku wysoko 
zawieszą poprzeczkę. My postawiliśmy
sobie za cel, wywiezienie z Tychowa
punktów i widać było, że zespołowi
bardzo na tym zależało.

Trzeba przyznać, że mecz nie należał do
najładniejszych. Ciężko było o płynność 
i konstruowanie wielopodaniowych akcji
Nie brakowało natomiast walki i bezpo-
średniej gry. Jestem zadowolony z

postawy całego zespołu. Mimo kilku trud-
nych momentów w tym spotkaniu, 
zawodnicy dążyli do celu, zostawili 
na boisku sporo zdrowia i charakteru, a to
pozwoliło na trzybramkową zdobycz, da-
jącą zwycięstwo.

Oldboje Stowarzyszenia Victoria
Sianów, grając u siebie już ze swoim naj-
skuteczniejszym piłkarzem – Krzysztofem
Miętkiem – pokonali oldbojów Iskry Biało-
gard 2:1 (1:0). Bramki strzelili: Rafał Goto-
wała – król strzelców I ligi Pomorskiej Ligi
Oldbojów poprzedniego sezonu oraz Ro-
bert Urban – po znakomicie wykonanym
rzucie wolnym!

23 października grały dwa kolejne
nasze męskie zespoły: KS SKIBNO i KS
Sieciemin. Oba na wyjeździe.

Na murawę w Dobrowie wyszli piłkarze
KS SKIBNO pokonując miejscowego
Gryfa 2:1, prowadząc do przerwy 2:1.
Obie bramki dla skibnian strzelił Mateusz
Rymarkiewicz.

Komentując to spotkanie, trener Wiktor
Piątek, napisał: – Wynik nie do końca nas
może zadowalać. Chociaż zwycięzców się
nie rozlicza i najważniejsze są 3 punkty,
ale... znowu nieskuteczność dała o sobie
znać. Patrząc na przebieg meczu, należy

się cieszyć ze zwycięstwa. Zespół 
z Dobrowa do tej pory nie przegrał 
u siebie żadnego meczu, a o tym jak
ciężko tam o pełną pulę, przekonały się
już inne czołowe drużyny z naszej grupy.

Na murawę w Będzinie wyszli piłkarze
KS Sieciemin grając z miejscową Vimo-
bilią. Niedawny Bajgiel – niespodziewanie
dla siebie – zaledwie zremisował z siecie-
minianinami 2:2 (0:1). 

Dodać trzeba, że gospodarze wyrów-
nali, w tak zwanym, doliczonym czasie gry
i na dodatek po – zdaniem gości – kontro-
wersyjnym rzucie karnym! 

Komentując to spotkanie, trener Łukasz
Szmajdziak, napisał:

– Duży niedosyt i sportowa złość była
w naszych szeregach po zakończeniu nie-
dzielnego meczu. Przebiegał on przy
optycznej przewadze gospodarzy. My 
z kolei nastawiliśmy się na szybkie kontry.
Jedna z nich przyniosła nam prowa-
dzenie. Po zmianie stron Vimobilia szybko
wyrównała. Ozdobą meczu był gol zdo-
byty przez Łukasza Cygana z około 70-75
metrów!

Szkoda straconych punktów, ale z dru-
giej strony szanujemy zdobyty punkt,
który przerwał serię naszych porażek.

Punktowały wszystkie 
męskie zespoły


