
3gRudnia

godz. 10 

– Dzień Godności Osób 

z Niepełnosprawnością 

9gRudnia

godz. 16-17 

– przyjdź po kalendarz 

do Sianowskiego 

Inkubatora Organizacji 

Pozarządowych

13-14gRudnia

Charytatywna Akcja 

Dziewczynki z Zapałkami

14gRudnia

Jarmark 

Bożonarodzeniowy

18gRudnia

godz. 17 – Wigilia dla osób 

samotnych w Szkole 

Podstawowej nr 1

O
kazją do spotkania 
z najlepszymi realizatora-
mi zadań z zakresu szero-

ko rozumianej pomocy społecznej
były obchody związane z Dniem
Pracownika Socjalnego. W uroczys-
tościach, na które zaproszenie
otrzymała delegacja z Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie, wzięli udział
podsekretarze stanu MRPiPS
Marcin Zieleniecki oraz Kazimierz
Kuberski. Wiceminister Zieleniecki,
zwracając się do uczestników
uroczystości zwrócił uwagę na to, że
tego dnia obchodzony jest nie tylko
Dzień Pracownika Socjalnego. 
– Do tej pory myślałem, że są tylko
dwie okazje do tego, żeby się dzisiaj
z państwem spotkać: pierwsza to
Dzień Pracownika Socjalnego,
druga to wręczenie nagród. Dowie-
działem się, że jest też trzeci powód,
jakim jest Światowy Dzień Życzliwo-
ści. Jest to zatem idealna okazja do
tego, żeby się z państwem spotkać. 

MGOPS Sianów otrzymał
nagrodę zespołową. W uzasadnie-
niu nagrody ministra czytamy:
„Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sianowie to sumienny i rzetelny
partner w realizacji działań skiero-
wanych do osób i rodzin, które 
z różnych przyczyn znalazły się 

w trudnej sytuacji życiowej. 
Na szczególne uznanie zasługuje
profesjonalizm w wykonywaniu
zadań związanych z opracowywa-
niem nowatorskich programów,
dzięki którym kompleksowo wspie-
rani są mieszkańcy gminy Sianów.
Przykładem może być realizacja
projektu „Równość szans w Gminie
Sianów” w ramach którego realizo-
wane są różne formy aktywnej inte-
gracji oraz pracy socjalnej z wyko-

rzystaniem usług o charakterze
społecznym, zdrowotnym i zawodo-
wym. Wsparciem projektu zostanie
objętych w ciągu dwóch lat łącznie
100 osób. (...) Aktualnie zespół
pracuje nad wnioskiem aplikacyj-
nym na stworzenie Sianowskiego
Klubu Integracji Społecznej, który
będzie kolejnym ogniwem zespala-
jącym w całym gminnym systemie
szeroko rozumianej pomocy
społecznej. Kompetencje, umiejęt-

ności, empatia, doświadczenie,
zaangażowanie i działanie zespoło-
we w nieustannym niesieniu
wsparcia osobie lub rodzinie 
w kryzysie, pozwalają wierzyć, że 
w małej Ojczyźnie jaką jest Gmina
Sianów pracownicy socjalni są
zawsze tam, gdzie są potrzebni.”

Więcej informacji o tym 

Wydarzeniu na stronie:

www.mgops.sianow.pl

Pracownicy socjalni wyróżnieni!
21 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie przyznano nagrody
i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Jedna z nagród trafiła do
Sianowa!

Pracownicy socjalni życzliwość wobec innych stawiają na pierwszym miejscu. Gminę Sianów reprezentowali: burmistrz Maciej
Berlicki, Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS, Marzena Milińska – starszy pracownik socjalny i Adela Lis – pracownik socjalny.

Foto: a.lis; źródło mrPiPs

Po raz kolejny biblioteka
Publiczna w Sianowie

została oceniona przez niezależną
kapitułę składającą się ze specjalis-
tów i pracowników instytutu
książki i rzeczpospolitej. 

Od sześciu lat sianowska
biblioteka zajmuje czołowe miejsca
w ogólnopolskim rankingu biblio-
tek. W 2014 roku było to ósme
miejsce, w 2015 – szesnaste, w 2016
– dziesiąte, w 2017 już drugie miejs-
ce, rok temu pierwsze miejsce i w
tegorocznej edycji ponownie drugie.

W ocenie placówek bierze się
pod uwagę m.in. powierzchnię
biblioteki i filii oraz wielkość księ-
gozbioru w przeliczeniu na 1000
mieszkańców, średnie zatrudnienie
w placówce i zakup nowych ksią-
żek. Inne kryteria to m.in. dostęp-
ność tytułów prasowych, internetu 

i nowych mediów, posiadanie stro-
ny internetowej, a także udogodnie-
nia dla niepełnosprawnych.
Ważnym elementem jest liczba

zajęć bibliotecznych, współpraca 
z wolontariuszami, organizacjami
pozarządowymi oraz pozyskane
środki pozabudżetowe na rzecz

samorządowej instytucji kultury.
W opracowaniu rankingu

wykorzystuje się między innymi
dane z Głównego Urzędu Staty-
stycznego o liczbie czytelników 
w bibliotece na 1000 mieszkańców
oraz liczbie wypożyczonych książek
przez jednego czytelnika w ubieg-
łym roku.

Wszyscy pracownicy wraz 
z dyrektorem Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej Gminy 
i Miasta Sianów serdecznie dzięku-
ją burmistrzowi Maciejowi Berlic-
kiemu oraz Radzie Miejskiej za
życzliwość, wszelką pomoc oraz
wsparcie działań na rzecz rozwoju
szeroko pojętej kultury.

Szczególne podziękowania
kierujemy do naszych czytelników,
dzięki którym nasza praca ma sens.
Dziękujemy, że jesteście!

SianowSka biblioteka druga w kraju!

W sianowskiej bibliotece organizowanych jest mnóstwo spotkań i zajęć dla czy-
telników w każdym wieku. Fot. Waldemar KosoWsKi



S ianowskie Stowarzyszenie
edukacja-ekologia-rozwój

otrzymało 8,5 tys. zł dofinansowania
na realizację projektu „Pasje młodzie-
ży alternatywą dla komputera” 
z Programu „równać Szanse” Polsko-
amerykańskiej Fundacji wolności.

Celem Regionalnego Konkursu
Grantowego Programu „Równać Szan-
se” jest wsparcie projektów, które umoż-
liwiają młodym ludziom z małych
miejscowości wejście w dorosłość 
z podobnym zestawem kompetencji 
i doświadczeń, który ma młodzież 
z dużych miast. Udział w projekcie
rozwija u młodych ludzi umiejętności

wykorzystywania tego, co może im
sprzyjać w nich samych i otaczającym
środowisku.

18 listopada Fundacja Nauka dla
Środowiska, jako Programu, ogłosiła

wyniki konkursu. Na 79 wniosków 
z czterech województw tylko 16 projek-
tów otrzymało wsparcie – w tym 3 
z naszego województwa!

Wyróżniony projekt powstał z od-
dolnej inicjatywy młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sianowie, która 
w organizowanych we wrześniu br.
spotkaniach, zapoczątkowała prace nad
nim i zgłosiła chęć udziału w późniejszej
realizacji. 

W projekcie weźmie udział 20-
osobowa grupa młodzieży pod nadzo-
rem koordynatora. Zaplanowano warsz-
taty teatralne oraz zajęcia ze sztuki
filmowej, a następnie na bazie zdobytej

wiedzy i nowych kompetencji uczestni-
cy projektu stworzą filmy przedstawia-
jące problemy młodzieży z małych
miejscowości. 

Młodzi ludzie poprzez uczestnic-
two w projekcie, kontakt z nowymi ludź-
mi oraz instytucjami z większego mias-
ta, zdobędą nowe doświadczenia 
i kompetencje, co pozwoli im szerzej
spojrzeć na swoje środowisko i swoja
rolę w nim. Poprzez organizację wyjaz-
dów, spotkań, udział w warsztatach,
przygotowanie informacji prasowych,
przygotowanie prezentacji, organizację
spotkania podsumowującego projekt 
w kinie Zorza uczestnicy będą mieli
znakomitą okazję do sprawdzenia siebie! 

Czas realizacji projektu: od 1 stycz-
nia do 30 czerwca 2020 r. 

Pasje alternatywą dla komputera
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nasza Gmina
Wydawca: UGim w sianowie
redaguje: Beso-media
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
druk: media regionalne

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

94 318 52 81 (sekretariat), 94 318 68 18

(Biuro obsługi interesantów).

Gminny Punkt informacji dla osób

niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

O
d jakiegoś czasu w wielu rozmo-
wach podkreślałem, że myślenie 
o sianowskim samorządzie jako

krainie „mlekiem i miodem” płynącej
nie jest właściwe. Jeśli chodzi o finan-
se, bo w kwestii ludzi taką krainą
jesteśmy.

Od wielu lat obserwuję to, co
dzieje się w samorządach. Myślę, że
jestem doświadczonym samorządow-
cem, który dzięki świetnemu zespoło-
wi osiągnął niejeden sukces. I tak
pewnie będzie nadal, z jednym jednak
zastrzeżeniem. Po prostu przyszedł
moment, w którym stajemy dość
blisko krawędzi finansowej jako
gmina. Nie jest to dziwne, bo poważne
już problemy z przygotowaniem
budżetu na rok 2020 ma setki samo-
rządów. Tak dzieje się dzięki zwiększe-
niu zadań nakładanych na gminy
przy jednoczesnym zmniejszaniu ich
finansowania. My jeszcze  dajemy
radę, bo jak zwykle pilnujemy każdej
złotówki.

Jednak w tym samym czasie
musieliśmy też podjąć kilka niepopu-
larnych działań. Bo łatwo jest dawać,
czasem jednak trzeba też zwiększać
obciążenia. Nie dzieje się tak jednak 
z winy samorządu – a na takie decyz-
je wpływ mają dwie przesłanki. 

Z jednej strony przy podwyżce
opłat za odpady zmiana przepisów 
i nowy przetarg, gdzie została złożo-
na tylko jedna oferta i była znacznie
droższa niż poprzednio. Z drugiej
strony podwyżki czynszów w loka-
lach komunalnych i socjalnych 
– tu dalej stawki są jedne z niższych
w regionie, ale podwyżki pozwolą 
w znacznie większym stopniu realizo-
wać potrzeby remontowe w mieszka-
niach czy też decyzje wspólnot.

Uwierzcie mi, że takie decyzje nie
są łatwe. czasem jednak są niezbędne.
A finanse samorządu? Będzie trudno,
ale jak nie GiM Sianów, to kto da
radę?

Trudne czasy
samorządowe

z ratUsza

R
ok 2019 jest szczególnie boga-
tym, jeżeli chodzi o wsparcie
osób w wieku 60+. Na terenie

gminy Sianów realizowane są bowiem
dwa projekty wdrażane przez Sianows-
ką Akademię Seniora oraz Stowarzysze-
nie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Kosza-
lińska, co przełożyło się na organizację
aż 26 grup ćwiczeniowych obejmują-
cych m.in. tematykę: obsługi kompute-
ra, urządzeń mobilnych, ziołolecznict-
wa, rękodzieła, hydrocyklingu, jogi czy
rekreacji dla zdrowia. Ważne dla inte-
gracji seniorów były także wycieczki
organizowane do Zakopanego, Sanoka
czy w malownicze Mazury. Liczne
wyjścia do teatru, kina dały możliwość
uczestnictwa w życiu kulturalnym
regionu. Szczególnie istotne dla rozwoju
seniorów były także szkolenie z eduka-
cji nieformalnej, dzięki czemu przedsta-
wiciele Sianowskiej Akademii Seniora
są przygotowani do samoorganizacji 
i kontynuacji swojej działalności na
rzecz innych osób w kolejnych latach. 

Oprócz aktywności w ramach
Akademii seniorzy wdrażają mnóstwo
własnych ciekawych pomysłów. Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha

Koszalińska wraz z beneficjantami
projektu „Dajmy szczęście niech prze-
nika” przeprowadziło patriotyczną
akcję społeczną. „Uzbrojeni” w zestawy

składające się z flagi, drzewca i uchwytu
jednoramiennego licznie pojawili się 
w Osiekach, gdzie przy każdym gospo-
darstwie domowym zostawili „patrio-
tyczny prezent”. Efekty ich pracy były
widoczne 11 listopada, gdy miejscowość
Osieki przystrojona została biało-czer-
wonymi flagami.

Przeprowadzenie akcji patriotycz-
nej przed świętem niepodległości było
elementem projektu „Dajmy szczęście
niech przenika”, który jest finansowany
ze środków rządowego programu ASOS
2014-2020. Projekt zakłada aktywizację
społeczną, kulturalną i intelektualną
grupy 62 seniorów z terenu Gminy
Sianów. Od marca wdraża go Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska.

Inicjatywę wsparło Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Seniorzy ze wsparciem 
i kolejnymi pomysłami 
Sianowscy seniorzy w bieżącym roku uzyskali wsparcie na swoją działalność
ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. dzięki pozyskanym środkom akademia Seniora
liczy blisko 150 osób. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się za-
jęcia artystyczne. Fot. Waldemar KosoWsKi

Mieszkańcy Osiek otrzymali od seniorów patriotyczne zestawy. Fot. Um sianóW

Świątecznie

Przyjdź 
na jarmark!

14grudnia od godziny 14 zapra-
szamy na plac przed kinem

zorza w Sianowie, gdzie trwać będzie
jarmark bożonarodzeniowy. Niewąt-
pliwą atrakcją wydarzenia będzie zagro-
da świętego Mikołaja z elfem i renife-
rem w wyjątkowej świątecznej oprawie.
Oprócz spotkania ze świętym Mikoła-
jem zapraszamy na występy podopiecz-
nych Centrum Kultury, śpiewanie kolęd
wspólnie z zespołami ludowymi, warsz-
taty świąteczne dla dzieci. 

O świąteczny nastrój i podniebie-
nia zadbają lokalni wystawcy wraz ze
swoimi wyrobami. W ofercie m.in.
domowe wypieki i wyroby, herbatki
rozgrzewające, upominki, stroiki świą-
teczne i ozdoby. Na pewno każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Serdecznie zaprasza-
my!

eMilia Poźlewicz 

Przed nami 14. edycja akcji
charytatywnej „dziewczynka

z zapałkami”. Akcja odbędzie się 13 i 14
grudnia na terenie Sianowa i w okolicz-
nych miejscowościach. Uczennice szkół
z Sianowa, Dąbrowy i Iwięcina, prze-
brane za bohaterkę baśni Hansa Chris-
tiana Andersena, będą sprzedawać
zapałki za symboliczny datek. 

Tym razem naszej pomocy potrze-
buje czteroletni Szymon, chorujący na
dziecięce porażenie mózgowe. Każdego
roku udowadniacie, że cierpienie
innych nie jest Wam obojętne, że chęt-
nie pomagacie. To Wy jesteście moto-
rem kolejnych działań i to dzięki Wam
możemy mnożyć dobro. Udowodnijmy
znowu, że jesteśmy wyjątkową społecz-
nością i po raz kolejny pobijmy rekord!

„Kiedy pomagamy innym, poma-
gamy sobie, ponieważ wszelkie dobro,
które dajemy zatacza koło i wraca do
nas.”

agnieSzka Madej

wyciągnij pomocną dłoń!

Rozdając pudełka zapałek, wolontariuszki od lat zbierają datki dla rodzin chorych
dzieci. Fot. Waldemar KosoWsKi
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K
ażdy z uczestników otrzymał
pamiątkowy folder z przesła-
nymi zdjęciami, które łączy

radość podróżowania i chęć pokazania
swojej fantastycznej wakacyjnej podró-
ży. Zdjęcia z roku na rok są lepsze,
bardziej świadome kompozycyjnie 
i kolorystycznie. To nie są już przypad-

kowe widoki z torbą, to fotografie stwo-
rzone specjalnie z myślą o tym właśnie
folderze. Co ciekawe, motywacją dla
uczestników nie są nagrody (choć 
z roku na rok są coraz bardziej cenne!)
lecz chęć zabawy i potrzeba tworzenia.
Zachęcamy – podróżujmy i róbmy zdję-
cia z wakacyjnych wojaży.

W tym roku torby odwiedziły m.in.
Meksyk, Madagaskar, Włochy, Mauri-
tius, Chiny i Islandię. Co jednak cieka-
we, dwa z trzech nagrodzonych zdjęć
zostały zrobione w gminie Sianów 
i najbliższym regionie.

Milena 
SzczePańSka-zakrzewSka 

Tak Sianów kocha Świat
W Sianowskim inkubatorze Organizacji Pozarządowych podsumowaliśmy kon-
kurs „Sianów kocha Świat”. nagrodzeni zostali wyłonieni przez jurorów, którzy
wybrali najbardziej kreatywne zdjęcia.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe foldery, na które złożyły się wszystkie nadesłane zdjęcia. Fot. Waldemar KosoWsKi

Spotkanie z Aleksandrem Kaczorowskim w Szkole Podstawowej w Iwięcinie. 
Fot. łUKasz GładysiaK

Sukces

PrzedSzkole 
z certyFikateM 

Przedszkole gminne w Sianowie
otrzymało certyfikat „Freblowskie
Przedszkole”. Obejmuje on działalność
placówki w latach 2019 – 2021. Proces
certyfikacji obejmował liczne działania
oparte na założeniach Programu
Wychowania Przedszkolnego „Dary
Zabawy”, opracowanego na postawie
koncepcji pedagogicznej F. Froebla we
wszystkich grupach przedszkolnych.
Dzieci, nauczyciele, rodzice oraz
pracownicy uczestniczyli w zajęciach
koleżeńskich, zajęciach otwartych 
z wykorzystaniem darów freblow-
skich. Nauczycielki opracowały arty-
kuł pedagogiczny „Froebelowskie kąci-
ki – czyli poznajemy świat matematyki
wszystkimi zmysłami”. Podejmowane
działania wymagały zaangażowania,
kreatywności i twórczego podejścia.
Lata 2019 – 2021 to dalsza przygoda 
z programem wychowania przedszkol-
nego „Dary zabawy”.

MIESZKANIE PLUS W SIANOWIE
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, rozmawiał w Warszawie z przedstawicie-
lami PFR Nieruchomości na temat realizacji programu Mieszkanie Plus.
Wstępnie zaakceptowano koncepcję projektową tej inwestycji. W Sianowie
na niespełna 2 ha działce przy ul. Słowackiego powstanie osiedle złożone 
z 7 bloków ze 168 mieszkaniami o zróżnicowanym metrażu. Teren objęty
jest decyzją o warunkach zabudowy. Budowa rozpocznie się w 2020 r. 

Fot. Um sianóW

W oBieKtyWie

Od 28 października do 15 listopa-
da trwały konsultacje społecz-

ne z organizacjami działającymi 
w sferze pożytku publicznego, dotyczą-
ce projektu Programu współpracy
gminy i miasta Sianów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020. Projekt
został przedstawiony na stronie inter-
netowej gminy oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, jak również na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie. Uruchomiono także punkt
konsultacyjny w Urzędzie i zorganizo-
wano spotkania konsultacyjne.

W wyznaczonym terminie zgłoszo-
no jedną uwagę do przedstawionego do
konsultacji projektu. Wniosek dotyczył
zmiany § 13 ust. 3, polegającej na zmia-

nie trybu naboru na członków do
Komisji konkursowej, w taki sposób by
każdy nabór do Komisji konkursowej
przeprowadzany był każdorazowo przy
ogłoszeniu konkursu, a nie jednorazo-
wo na cały rok. Zmiana została nanie-
siona do projektu dokumentu. 

Protokół z konsultacji dostępny
jest na stronie www.sianow.pl oraz na
stronie BIP UGiM Sianów.

Wieści z urzędu

wyniki konsultacji

Od maja w szkołach odbywają
się lekcje żywej historii ph. „ku

chwale oręża polskiego”. wyjątkowym
gościem jednej z nich był aleksander
kaczorowski, powstaniec warszawski,
Honorowy Mieszkaniec gminy i Mias-
ta Sianów.

Pan Aleksander chętnie odpowia-
dał na pytania młodzieży, która była
ciekawa wspomnień i przeżyć miesz-
kającego w Sianowie bohatera.
Aleksander Kaczorowski brał udział 
w powstaniu jako 17-latek. W trakcie
dwumiesięcznych walk był na pierwszej
linii ognia. Spotkanie to pokazało, jak
ważny w procesie zaszczepiania wśród
młodzieży zainteresowania dziejami
kraju jest kontakt z „historią żywą”, 
z osobami, które są świadkami wydarzeń.

Spotkanie odbyło się w ramach
projektu „Patriotyzm w młodych

sercach – historia, pasja, edukacja”,
prowadzonego przez Stowarzyszenie
Historyczne Pochodnia. Wcześnie
uczniowie zostali zaproszeni m.in. do
aktywnego udziału w tegorocznych
obchodach 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego oraz 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej,
wyjazdach do miejsc pamięci w Koło-
brzegu i Gdańsku oraz do udziału 
w konkursie poezji patriotycznej.

Realizacja projektu przyczyni się
do wzrostu uczestnictwa młodzieży 
w życiu publicznym lokalnej społeczno-
ści, zwiększenia wiedzy na temat dzie-

jów narodu i poczucia patriotyzmu.
Zaproszenie do poznania historii naro-
du w bardziej dostępny sposób, aktywne
uczestnictwo w wydarzeniach upamięt-
niających losy Polaków, rozbudzenie
pasji do zagłębiania się w historię Polski,
stanowi szansę dla młodych ludzi na
osobisty rozwój i wzrost poczucia tożsa-
mości z miejscem, w którym żyją.

Projekt dofinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020

Młodzi spotkali się z bohaterem

i miejsce

ii miejsce iii miejsce

ZIELONO NAM!
Wiosną 2020 roku wystartuje kolejna edycja konkursu 

„sianów kocha Świat”. zgodnie z życzeniem uczestników konkursu
torba będzie miała kolor zielony.

Monika Pałac – Dubrownik, wyspa Pag, Makarska Riviera, Zawratnica w Jablanac – Chorwacja

II miejsce – autorka zdjęcia: Maja Kalicka,
zdjęcie przesłane przez Agnieszkę Kalicką
– okolice sołectwa Mokre w Gminie Sianów

III miejsce – Dorota Józków – Pomnik Cze-
sława Niemena w Białogardzie
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Jubileusz strażaków
ochotników
OChOTNICZA STRAż POżARNA W SIANOWIE 
OBChODZIłA W LISTOPADZIE 130-LECIE ISTNIENIA.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele
pw. św. Stanisława Kostki. Po eucharystii rozpo-
częła się gala w Szkole Podstawowej nr 1.
Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie zrzesza 
59 członków, w tym 49 członków czynnych, 
8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
i 2 członków honorowych. Warto przypomnieć, że
sianowska jednostka ma nową remizę, wyposa-
żoną w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do sku-
tecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśni-
czych. Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP 
w Sianowie ma na wyposażeniu cztery samochody
pożarnicze:
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na po-
dwoziu MAN TGM 18.340, średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy na podwoziu mercedes 1329 AF
ATEGO, lekki samochód ratownictwa technicz-
nego na podwoziu ford transit i lekki samochód
kwatermistrzowski na podwoziu volkswagen
transporter T4. Fot. Waldemar KosoWsKi

W
spaniały wieczór, pełen
wzruszeń, inspiracji 
i ciepłych emocji, został

uroczyście zainaugurowany przez
Macieja Berlickiego, burmistrza gminy
i miasta Sianów oraz Tomasza Tesmera,
wicestarostę powiatu koszalińskiego. 
W swoich wystąpieniach wyrazili słowa
uznania dla społecznego zaangażowa-
nia NGOs w rozwój wspólnoty, niesie-
nia pomocy potrzebującym i współpra-
cy na wielu obszarach działalności.
Słowa te potwierdzają dokonania 
i osiągnięcia naszych społeczników, za
które sianowski samorząd został trzy-
krotnie z rzędu dostrzeżony i uhonoro-
wany przez marszałka województwa
zachodniopomorskiego tytułem „Samo-
rządowego Lidera NGO”.

Spotkanie obfitowało w wiele
atrakcji. Na gości czekały tematyczne
stanowiska wystawiennicze, a uczest-
nicy podziwiali m.in. wyroby rękodziel-
nicze, krawieckie, wystawy zdjęć,
nagrody sportowe, medale. Można było
spróbować smakowitych konfitur, dese-
rów i słodkich nalewek. Społecznicy
mieli okazję do długich rozmów,
wymiany doświadczeń, nawiązania
nowych kontaktów i snucia planów na
dalsze partnerskie działania. To był czas
wspólnego świętowania i podziękowa-
nia członkom organizacji pozarządo-
wych za dobro, które czynią wokół nas.

Wieczór uświetnił występ młodych
artystek z sekcji wokalnej sianowskiego
Centrum Kultury oraz pokazowy
piłkarski trening najmłodszej drużyny

sportowej „Skrzat” z Klubu Sportowego
Victoria Sianów.

Uczestnikom spotkania dziękuje-
my za wspaniałą atmosferę, ciekawe
pomysły i inspirację do działania 
w kolejnym roku współpracy! Życzymy
Wam spełnienia, sukcesów w pozyski-
waniu środków, realizacji marzeń statu-
towych i prawdziwych przyjaciół wokół.

Powiatowy Dzień Organizacji
Pozarządowych zorganizowano ze środ-
ków budżetu Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach otrzymanej
nagrody finansowej w konkursie
„Samorządowy Lider NGO” oraz środ-
ków finansowych Powiatu Koszaliń-
skiego i Gminy Sianów.

Fot. Waldemar KosoWsKi

WielKie ŚWięTO 
sianowskich społeczników

22 listopada sianowski dom gościnny zgromadził blisko 100 członków i wolon-
tariuszy sektora pozarządowego, radnych miejskich oraz samorządowców 
z terenu gminy i miasta sianów oraz powiatu koszalińskiego.

21 listopada w holu centrum
kultury i bibliotece Publicz-

nej w Sianowie odbył się wernisaż prac
plastycznych uczniów z czterech
sianowskich szkół. 

Wystawę otworzył Marcin Posmyk,
zastępca burmistrza gminy i miasta
Sianów. Konkurs plastyczny zorganizo-
wano w ramach projektu „Historia
– świadek dziejów i pamięci młodego
pokolenia gminy i miasta Sianów” 
z okazji 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Został on objęty
patronatem burmistrza, a realizowany 
był przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej we współpracy z Centrum
Kultury i Biblioteką Publiczną w Sianowie.

Na konkurs napłynęło blisko 60
prac tematycznie związanych z dzieja-
mi polskiej historii, symbolami chwały
i zwycięstwa. Wszystkie wyrażały
emocje i patriotyzm młodego pokolenia. 

Prace oceniało jury: Milena Szcze-
pańska-Zakrzewska, z wykształcenia
artystka malarka oraz Emilia Poźlewicz
z Centrum Kultury, na co dzień zajmu-
jącą się animacją życia kulturalnego

najmłodszego pokolenia w gminie. Do
II etapu oceny zakwalifikowało 40 prac,
z czego 6 ex aequo nagrodzono miejs-
cami na podium w dwóch kategoriach
wiekowych.

Laureatkami w I kat. wiekowej
(klasy VI i VII) zostały: 

I miejsce – julia dudojć, uczennica
SP nr 2 w Sianowie, 

II miejsce – lena łojewska, uczen-
nica SP z Dąbrowy,

III miejsce – zuzanna wruszczak,
uczennica SP z Dąbrowy.

W II kat. wiekowej (klasy VIII)

laureatkami konkursu zostały:
I miejsce – julia olejarz, uczennica

SP nr 1 w Sianowie, 
II miejsce – Martyna Pudzik,

uczennica SP nr 2 w Sianowie,
III miejsce – wiktoria Panasiuk,

uczennica SP z Dąbrowy.

Pozostali artyści również zostali
wyróżnieni i obdarowani nagrodami
oraz dyplomami.

Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w konkursie, 
a także ich nauczycielom i rodzicom.
Jednocześnie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w nauce i rozwija-
niu pasji artystycznych.

Wydarzenie zorganizowano jako
podsumowanie projektu historycznego,
dofinansowanego ze środków Progra-
mu FIO 2019, trwającego na terenie
gminy od maja.

Wystawę prac uczniów można
oglądać do 2 grudnia w gościnnym holu
CK w Sianowie. 

Serdecznie zapraszamy!
Fot. Waldemar KosoWsKi 

werniSaż MłodycH artyStów
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101 lat Niepodległej.
Pamiętamy!
11 listopada świętowaliśmy 101.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uroczystości w Sianowie rozpoczęły
się mszą św. w kościele pw. św. Sta-
nisława Kostki, następnie wszyscy
uczestnicy przeszli do Parku im. Po-
wstańców Wielkopolskich przed po-
mnik Poległych za Ojczyznę. Tam
powitali ich Krzysztof Sosnowski,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Sianowie i Maciej Berlicki, bur-
mistrz gminy i miasta Sianów.
Uczniowie SP nr 1 przedstawili przy-
gotowaną specjalnie na tę uroczys-
tość lekcję historii. Po złożeniu
kwiatów pod pomnikiem obchody
Święta Niepodległości przeniosły się
do kina Zorza, gdzie wystąpili mu-
zycy orkiestry symfonicznej Filhar-
monii Koszalińskiej. Koncert zwień-
czył obchody radosnego dla Polaków
dnia.
agnieSzka Madej

Foto. Waldemar KosoWsKi
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Wraz ze spadkiem temperatury
spada również jakość powiet-

rza w naszej gminie. Mieszkańcy,
szczególnie w porze popołudniowej,
muszą niejednokrotnie zmagać się 
z dławiącym dymem, który może prze-
kształcać się w smog. 

Do Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie wpływają informacje od
zaniepokojonych osób o prawdopodo-
bieństwie spalania w ich sąsiedztwie
śmieci. W odpowiedzi samorząd
rozpoczął kampanię edukacyjno-
kontrolną pod hasłem „Kochasz dzie-

ci, nie pal śmieci!”. W naszej gminie
pojawią się plakaty, a mieszkańcom
będą rozniesione ulotki informujące
o szkodliwości spalania śmieci 
w domowych piecach. Również 
w szkołach najmłodsi mieszkańcy
dowiedzą się dlaczego nie warto
spalać odpadów. 

W akcji będzie brać udział Straż
Miejska w Sianowie, która przez cały
sezon grzewczy będzie kontrolować
domowe paleniska i karać lub pouczać
tych, którzy paląc śmieci trują siebie 
i otoczenie.

kocHaSz dzieci
nie Pal śMieci!13 listopada obchodziliśmy

imieniny Sianowa. nasze
zaproszenie przyjęli aktorzy z kosza-
lińskiego bałtyckiego teatru drama-
tycznego.

Aktorzy zaprezentowali publiczno-
ści w kinie Zorza sztukę pt.: „Związek
otwarty”. Był to dialog męża i żony 
(w tych rolach Żanetta Gruszczyńska-
Ogonowska i Wojciech Rogowski), pełen
zaskakujących zwrotów akcji, humory-
stycznych sytuacji i nie do końca oczy-
wistych konkluzji.

Widzom spektakl bardzo się podo-
bał, raz po raz nagradzali aktorów
gromkimi brawami, które przerywane
były wybuchami śmiechu. Całość utrzy-
mana w lekkim, humorystycznym tonie

wprawiła odbiorców w dobry nastrój.
Dziękujemy, że byliście z nami i już dziś

zapraszamy na kolejne imieniny Siano-
wa!

teatralne imieniny

8
listopada w sianowskim
Urzędzie Stanu Cywilnego, 
w imieniu prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki wręczył odznaczenia 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
państwu Wacławie i Ryszardowi
Mendykom z Kleszcz. Ten medal jest
nagrodą za zgodność pożycia małżeń-
skiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla
dobra rodziny założonej przed 50 laty,
za wychowanie dzieci, za radości i smut-
ki oraz za miłość, która wciąż trwa.

Burmistrz wraz z kierownikiem
USC Mirosławą Kapuścińską życzyli
jubilatom kolejnych szczęśliwych lat 

w zdrowiu, spokoju i radości. Zaprosili
„Złotą Parę” już teraz na jubileusz...
Szmaragdowych Godów!

Rocznica ślubu to wzruszająca
uroczystość, ożywają wspomnienia,
wracają chwile i obrazy mieniące się
wyjątkowym blaskiem. Tak było
również 20 listopada, gdy Złote Gody
świętowali państwo Marta i Jan Bana-
chowie, mieszkańcy Sianowa. Jubilaci
50 lat temu przyrzekali sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. 
W rocznicę swego święta otrzymali
medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, które przyznał prezydent Polski
Andrzej Duda, a wręczył burmistrz
gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki.

Gratulacje, słowa uznania i życze-
nia długich, szczęśliwych lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu i zadowole-
niu świętującej parze, złożyli burmistrz

Maciej Berlicki oraz kierownik USC
Mirosława Kapuścińska.

Jubilaci zostali obdarowani kwia-
tami, pamiątkowymi dyplomami jubi-

leuszowymi oraz upominkami. 
W atmosferze święta i radości 
wzniesiono toast za ich zdrowie i szczę-
ście.

RaZeM Od Pół
WieKu
Złote gody dwóch par małżeńskich: Wacławy 
i Ryszarda Mendyków oraz Marty i Jana Banachów.
Jubilatom gratulujemy! 

Wacława i Ryszard Mendykowie. 
Fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

Marta i Jan Banachowie.
Fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

Goście spotkania mogli zobaczyć kopię aktu nadania Sianowowi nazwy. Fot. emilia PoźleWicz

To pierwsza zmiana wysokości
czynszów od kilku lat – po-

przednio w 2015 roku nieznacznie
podniesiono stawkę bazową czynszów,
która obowiązywała od 1.05.2016 r. 
a w 2016 – stawkę czynszu za najem
socjalny. 

Warto dodać, że w Sianowie po
podwyżce czynszu stawki pozostają
nadal jednymi z najniższych w regio-
nie. 

Przy obecnie obowiązujących staw-
kach najmu wpływy z czynszów nie
pokrywają wydatków ponoszonych na
zasób mieszkaniowy. W konsekwencji,
by utrzymać lokale komunalne, gmina
musi dokładać środki w formie dotacji
z budżetu Gminy Sianów. Podwyżka
pozwoli w większym zakresie pokryć
koszty niezbędnych remontów prowa-
dzonych w gminnym zasobie mieszka-
niowym. Lokale komunalne wymagają
wymiany okien, naprawy podłóg, zmia-
ny sposobu ogrzewania, naprawy
pieców kaflowych i instalacji CO. 

Zmiana czynszów dotyczy lokali
mieszkalnych pozostających własno-
ścią Gminy Sianów. Mieszkańcy mają
możliwość wykupu mieszkań komu-
nalnych z ogromną, 92-procentową
bonifikatą i stając się właścicielami
mieszkania przestają opłacać czynsz do
Gminnego Zakładu Komunalnego, 
a opłacają koszty zarządu i funduszu
remontowego, zgodnie z podjętymi
uchwałami wspólnoty mieszkaniowej.

Mieszkańcy o niskich dochodach
nie są pozostawieni sami sobie. Gospo-
darstwa domowe o niskich dochodach
mają szeroki wachlarz pomocy:

– dopłaty do najmu mieszkań
komunalnych w postaci dodatku
mieszkaniowego,

– wynajem socjalny na lokal,
– zasiłki stałe, zasiłki okresowe 

i inna pomoc w formie dopłat do czyn-
szu realizowane przez MGOPS.

Do tych wartości nalicza się zwyż-
ki i zniżki, zgodnie z obowiązującą tabe-
lą oczynszowania zawartą w Wielolet-

nim Programie Gospodarowania Miesz-
kaniowym Zasobem Gminy Sianów na
lata 2015-2019 z dnia 29 października
2014 r. (wprowadzonym uchwałą 
nr LIII/382/2014 Rady Miejskiej 
w Sianowie). W odniesieniu do osób,
które za zgodą Gminy wykonują w.c.
lub łazienkę we własnym zakresie i na
własny koszt, nie stosuje się podwyż-
szenia stawki czynszu do wysokości
poniesionych nakładów na ten cel
udokumentowanych rachunkami, do
czasu zrównoważenia tych nakładów 
z zastosowaną ulgą, a jeśli brak jest
rachunków, zwolnienie obowiązuje
przez okres 6 lat od daty wykonania
w.c. lub łazienki.

Prawo dopuszcza ustalenie stawki
bazowej czynszu z uwzględnieniem
zwyżek na maksymalnym poziomie 3%
wartości odtworzeniowej 1 m2 lokalu,
określonej przez Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego. Wprowadzane w przy-
szłym roku stawki nie przekraczają
tego poziomu.

koMunikat
Od 1 marca 2020 roku rosną czynsze w lokalach komunalnych gminy Sianów.
Stawka bazowa czynszu będzie wynosić 4,09 zł/m2, natomiast stawka czynszu
na najem socjalny rośnie do 2,25 zł/m2. 

NOWE STAWKI ZA ODBIóR
ODPADóW OD 2020 ROKU
Od września br. uległy zmianie zapisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

Oznacza to, że każdy mieszkaniec ma obowiązek segrego-
wania odpadów komunalnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej zmieszany sposób
zbierania odpadów są zobowiązani do końca 2019 r. złożyć nową dekla-
racje.

od 1 stycznia 2020 roku obowiązywały będą nowe stawki opłat za gos-
podarowanie odpadami komunalnymi.

podwyżki cen są niezależne od gminy i wynikają głównie ze zmiany
przepisów, które gmina zobowiązana jest przestrzegać. 

Nowe zapisy ustawy mówią, że system gospodarki odpadami musi być
systemem bilansującym się. W związku z czym opłaty pobrane od miesz-
kańców za gospodarowanie odpadami muszą pokryć koszty:

– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych;
– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK);
– obsługi administracyjnej tego systemu;
– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi.

brak gromadzenia odpadów w sposób selektywny ustawowo obliguje
samorządy do nałożenia nawet czterokrotnie wyższej opłaty
za gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacje w zakresie zmiany deklaracji można uzyskać pod
nr telefonu 94/3469511, a w zakresie zasad prawidłowej segregacji od-
padów pod nr 94/3469539
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DZIEń POSTACI Z BAJEK
Bajki, baśnie, zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w
życiu dziecka. Dlatego bajkowi bohaterzy doczekali się swojego święta.
Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada i jest to dzień urodzin Walta Dis-
ney’a. Specjalnie dla najmłodszych biblioteka przemieniła się w Krainę Kota
w butach. Mali czytelnicy wzięli udział w warsztatach czytelniczych z teat-
rzykiem kamishibai, wysłuchali oczywiście bajki o Kocie w butach i wyczaro-
wali za pomocą kredek wymarzonego kota. Na koniec spotkania każdy sko-
rzystał z foto budki. Fot. moniKa olszaK

NASZA BIAłO-CZERWONA
Z okazji Dnia Niepodległości w sianowskiej bibliotece oraz jej filiach odby-
wały się zajęcia warsztatowe pt. „Biało – czerwona”. Do udziału w warszta-
tach bibliotekarki zaprosiły najmłodszych czytelników. Dzięki materiałom 
z Instytutu Pamięci maluchy mogły ułożyć okolicznościowe puzzle, obejrzeć
film pt. „Polak Mały”. W trakcie zajęć wysłuchały legendy Wandy Chotomskiej
„O smoku wawelskim”, miały też możliwość narysowania polskich symboli
narodowych. Fot. moniKa olszaK

W oBieKtyWie

ł
ukasz Orbisowski odwiedził
sianowską bibliotekę 30 paź-
dziernika. Debiutował w 2001

r. na łamach miesięcznika Science
Fiction. Jest autorem takich powieści,
jak m.in. „Exodus”, „Tracę ciepło” czy
„Inna dusza”, za którą w 2016 r. otrzy-
mał Paszport „Polityki”. W maju ukaza-
ła się najnowsza książka Orbitowskie-
go – „Kult”, której tematem są
objawienia maryjne w Oławie. W trak-

cie spotkania z czytelnikami autor
opowiedział o etapach pracy nad
powieściami oraz inspiracjach do napi-
sania ich. 

6 listopada, w ramach Dyskusyj-
nego Klubu Książki działającego przy
Centrum Kultury i Bibliotece Publicz-
nej, odbyło się spotkanie autorskie 
z Izabellą Klebańską, autorką scenariu-
szy programów telewizyjnych dla dzieci
i młodzieży, tekstów piosenek, bajek 

i dobranocek. W wydarzeniu udział
wzięli uczniowie klas I ze Szkół Podsta-
wowych nr 1 i 2 w Sianowie. Spotkanie
z pisarką poświęcone było Stanisławowi
Moniuszce, bowiem rok 2019 został
ustanowiony Rokiem Moniuszki. Auto-
rka przybliżyła dzieciom wiele cieka-
wostek z życia kompozytora. Uczniowie
wysłuchali min. pieśni „Prząśniczka”,
„Dziad i baba” oraz opery „Straszny
dwór” w wykonaniu oryginalnym 

i współczesnym. W trakcie spotkania
autorka czytała fragmenty swojej książ-
ki „Hej zagrajcie siarczyście! Opowieść
o Stanisławie Moniuszce”. Izabella
Klebańska na zakończenie spotkania
rozdawała dedykacje wraz z autografa-
mi.

Z kolei przez cały rok, dzięki
współpracy z wydawnictwem KryWaj
Krysi Wajdy, w sianowskiej bibliotece
realizowany był projekt pt. „Wtorko-

we spotkania z poezją”. Była to okazja
do spotkań ze świetnie piszącymi
autorami z naszego regionu. 20 listo-
pada gościliśmy w Sianowie pełną
uroku u energii poetkę Darię Kowalik.
W niezwykłej, radosnej atmosferze
przybliżyła słuchaczom swoje utwo-
ry.

Zapraszamy na kolejne spotkania!

Monika olSzak

Wyjątkowi goście w bibliotece
W Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i gminy Sianów można spotkać niezwykłych twórców. Opowiadają o swej pracy, 
o inspiracjach, planach. W ostatnich tygodniach odwiedził nas m.in. łukasz Orbitowski.

Sianowską bibliotekę odwiedzili ostatnio łukasz Orbitowski, Izabella Klebańska i Daria Kowalik. Fot. moniKa olszaK

7 listopada ósmoklasiści z „dwój-
ki” wzięli udział w wykładzie

doktora Piotra chrzczonowicza.
Wykład odbył się w bibliotece 

w Sianowie. Uczniowie poznali wiele
ciekawostek z życia marszałka i wysłu-
chali oryginalnej przemowy do posłów.
Spotkanie było dla nich dodatkową

lekcją języka polskiego i historii. Piotr
Chrzczonowicz jest wykładowcą i poetą.
Dotychczas wydał dwa zbiory poezji:
„Przemijanie” oraz „Zawierzenie”. Jego
wiersze zostały przełożone na język
niemiecki, francuski, grecki a poezja ma
charakter zarówno intelektualny jak 
i sakralno-metafizyczny.

JóZEF PIłSUDSKI 
W POEZJI POLSKIEJ

Piotr Chrzczonowicz cytował utwory 
poetów polskich poświęconych Józefowi
Piłsudskiemu. Fot. moniKa olszaK

Pierwsze
czytanki 
dla
przedszkolaka 

Centrum kultury i biblioteka
Publiczna gminy i Miasta

Sianów wraz z filiami bibliotecznymi
przystąpiły do akcji instytutu książki
„Mała książka – wielki człowiek”.

Każdy mały czytelnik w wieku 
3-6 lat, odwiedzający biblioteki, otrzy-

ma wyjątkowy prezent – książkę
„Pierwsze czytanki dla...”. W wyprawce
dzieci otrzymają także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece Mały Czytelnik dostanie naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zain-
teresowania. W wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice i opiekunowie
– przygotowana dla nich broszura
informacyjna „Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki” przy-
pomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o korzy-
ściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.

Wyprawki i dyplomy czekają na najmłod-
szych w bibliotece! Fot. moniKa olszaK

Spotkanie przedłuży wyjątkową świąteczną atmosferę. Fot. Waldemar KosoWsKi

Świątecznie

Hej kolęda,
kolęda!

Wszystkich sympatyków kolę-
dowania i muzyki ludowej

zapraszamy na Przegląd kolęd i Pasto-
rałek, który odbędzie się 4 stycznia 
o godzinie 12 w hali widowiskowo-
-sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sianowie. Wystąpią zespoły
ludowe z regionu, które w duchu rado-
ści i życzliwości zaproszą do wspólnego
kolędowania. 

Przegląd ma na celu integrację
społeczeństwa, ukazanie ciągle aktua-
lnych walorów kolęd i pastorałek oraz
krzewienie polskiej tradycji i kultury.
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teleFony alarMowe:
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112, 94 347 51 40. 
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04, 
kom. 603 262 371. 
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 94 31 85 335. 
Miejska energetyka cieplna – 993, 94 347 44 01,
94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880. 
Pogotowie gazowe – 992, 94 348 41 24. 
Pogotowie energetyczne – 991, 94 348 37 71. Numer
alarmowy z telefonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa gospodarki 
komunalnej – 94 348 44 44.

ważne teleFony:
gminny zakład komunalny
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00 oraz
w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
komisariat Policji i w koszalinie
– 94 34 29 102.
Posterunek Policji w Sianowie
– 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).

Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie 
– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Po-
licji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. łużycka 27, 
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-gminny ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów 
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

gminny zakład komunalny, ul. Armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor), 
94 31 85 373 (administracja).

droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do bazy
Kłos – 94 342 54 17.
droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód drogowy
w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122 (dyżury
od 5.00 do 22.00).

drogi gminne:
miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do Skibna
– 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267 556 lub 500 267
555 (akcja zima), 
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
oświetlenie na terenie gminy
– 94 346 95 44
urząd gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 
94 3186 818 (Biuro Obsługi Interesantów).

inFormator

Należy pochwalić wszystkie dziewczyny za świetną grę, mimo fatalnego początku. 
Starały się stwarzać dobre sytuacje do strzelania bramek. Fot. Waldemar KosoWsKi

Hatrick i wygrana Victorii SP2
Sianów w ostatnim meczu

drugiej ligi kobiet w rundzie wiosen-
nej. W ostatnim ligowym starciu siano-
wiankom przyszło zmierzyć się z zespo-
łem z Luzina. Mecz od początku nie
należał do najłatwiejszych. Trudna,
mokra i pełna błota murawa nie ułat-
wiała zadania. Sianowianki na począt-
ku spotkania były trochę rozkojarzone.
W pierwszych minutach Malwina Grze-
lak mogła otworzyć wynik, jednak
zabrakło skuteczności. Niewykorzysta-
na okazja zemściła się na zawodnicz-
kach. Dwie pierwsze bramki były efek-
tem szybkich kontr dziewczyn z Luzina
(19' i 23'). Następnie w wyniku rzutu
wolnego dla gości piłka odbiła się od
muru i przejmująca ją zawodniczka 
z Luzina trafiła trzecią bramkę 
w 29 minucie.

Podłamane sianowianki zyskały
nadzieję na wygranie meczu w 30
minucie po bramce z odległości około
40 m kapitana zespołu Wiktorii Roba-
kowskiej. Piłkarki rzuciły się do ataku.
W 40 minucie po dośrodkowaniu
Malwiny Grzelak ponownie piłkę prze-
jęła Robakowska i delikatnie wbiła ją
do bramki rywalek. Przerwa zaczęła się
przy stanie 2:3.

Po wysłuchaniu cennych uwag od
trenerów dziewczyny szybko wyrówna-
ły – w 46 minucie, po strzale Malwiny
Grzelak, piłka trafiła w słupek i umie-
jętnie dobiła ją Robakowska. Dalsze losy
meczu były wyrównane. Obie drużyny
grały dobrze i w ofensywie, i w defen-
sywie. W sianowskiej obronie bardzo
dobrze spisała się Wiktoria Kaszyńska.
Bramkę miała okazję strzelić Wiktoria
Ostróżka, Dagmara Petrus również była

blisko zdobycia gola. Malwina Grzelak,
po dośrodkowaniu Marty Fil, uderzyła
piłkę głową, ale trafiła w poprzeczkę.
Przy końcowych minutach robiło się
więc coraz bardziej nerwowo. Zawod-
niczki z Luzina zostały ukarane żółtymi
kartkami za niepiłkarskie zachowania.
W 90 minucie Malwina Grzelak została
sfaulowana w polu karnym (bramkarka
złapała ją za nogi). Do jedenastki pewnie
podeszła Agnieszka Pencherkiewicz 
i zamieniła ją na bramkę.

W składzie drużyny z Sianowa
wystąpiły: Oktawia Kaszewska, Agata
Czaban, Wiktoria Kaszyńska, Agniesz-
ka Pencherkiewicz, Karolina Kawałek,
Wiktoria Paprocka, Marta Fil, Dagmara
Petrus (65' Oliwka Żywanowska),
Wiktoria Ostróżka (59' Anita Czerwik),
Malwina Grzelak, Wiktoria Robakows-
ka.

ostatni ligowy pojedynek

P oczątek listopadowych zmagań
naszych piłkarskich zespołów

(seniorskich i wyżej), przyniósł im
niemal komplet zwycięstw. wszystkie
drużyny znajdują się w górnej części
swoich ligowych – klasowych – tabel!

2 listopada grały dwa nasze męskie

zespoły. Jako pierwsi na murawę 
w Sianowie wyszli seniorzy miejscowej
Victorii. Grający w grupie 3. Klasy Okrę-
gowej ZZPN O/Koszalin, piłkarze poko-
nali u siebie Astrę Ustronie Morskie 4:2
(2:0). Bramki dla podopiecznych Dariu-
sza Majewskiego (trener) i Jerzego Piąt-

ka (kierownik), strzelili: Michał Saga-
nowski – 2 oraz Tomasz Majerczak 
i Damian Orłowski. Bardzo dobre spot-
kanie, rozegrał bramkarz zespołu
gospodarzy – Sergiusz Błoniewski,
który w 78. minucie tego meczu, obronił
rzut karny.
Victoria sianów: Sergiusz Błoniewski 

– Jacek Żuchowski, Fiodor Drewniak,

Damian Orłowski, Kacper Szczepaniuk

(82. Marcin Kozłowski), Adam Gorgoń

(57. Robert Wiśniewski), Krystian Jeg-

liński, Konrad Wagner, Marcin Krzyszto-

forski (84. Emil Uraków), Tomasz Ma-

jerczak i Michał Saganowski. W rezerwie

pozostawał Dariusz Majewski.

Na murawie w Kretominie spotka-
nie rozegrali piłkarze Stowarzyszenia
Victoria Sianów. Wicelider tabeli I ligi
Pomorskiej Ligi Oldbojów, pokonał na
wyjeździe, zawsze groźnego u siebie,
miejscowego Zrywa 4:1 (2:0). Bramki dla
podopiecznych Krzysztofa Gorta (trener
i kierownik zarazem), uzyskali: Rafał
Gotowała, Piotr Kierzek, Grzegorz
Majcher i Robert Urban.

stowarzyszenie Victoria sianów: Arka-

diusz Borak – Łukasz Berkowski, Maciej

Berlicki, Łukasz Chotkowski, Rafał Go-

towała, Waldemar Grześczak, Piotr Kie-

rzek, Marek Kocaba, Grzegorz Majcher,

Piotr Motyl, Marek Łuczak, Krzysztof

Rzeszutek, Tomasz Skupiński, Jacek Su-

rówka, Tomasz Tesmer, Robert Urban 

i Marek Walker.

3 listopada grali kolejno: KS
Sieciemin, KS SKIBNO i UKS Victoria
SP 2 Sianów. Grający w grupie 9. Klasy
A, ZZPN O/Koszalin, piłkarze KS Siecie-
min, przegrali na wyjeździe z Darpolem
Barzowice 0:3 (0:1). Podopieczni trenera
łukasza Szmajdziaka, jego asystenta 
– Leszka Rogali i kierownika – Józefa
Hryckowiana, utrzymali szóstą pozycję
w tabeli.

Grający w grupie 9. Klasy A, ZZPN
O/Koszalin, piłkarze wicelidera tabeli
KS SKIBNO, pokonali u siebie Płomień
Jeżyczki 5:0 (1:0). Bramki dla
podopiecznych Wiktora Piątka (trener)
i Krzysztofa Karwata (kierownik),
strzelili: Mateusz Rymarkiewicz – 3

oraz Michał Kowalski i Marcin
Woźniak.
ks skibno: Piotr Koza – Paweł Piet-

raszkiewicz (Adrian Bulik), Rafał Kucab,

Waldemar Grześczak, Dawid Rymarkie-

wicz (Kamil Fronia), Adam Pietraszkie-

wicz, Marcin Woźniak (Marcin Bujak),

Wojciech Fąfara (Krzysztof Olczak), Łu-

kasz Zawada (Zbigniew Dominikiewicz),

Michał Kowalski i Mateusz Rymarkie-

wicz.

Grające w grupie kujawsko-
pomorskiej II ligi piłkarki UKS Victoria
SP 2 Sianów, podopieczne Jędrzeja
Bieleckiego (I trener), Mariana Kuny (II
trener) i Jacentego Życińskiego (kierow-
nik), pokonały – na wyjeździe – UKS
Górnicza Konin 3:0 (1:0). Bramki dla
sianowianek strzeliła Malwina Grzelak.
To trzeci hat trick Malwiny Grzelak 
w tym sezonie!

30 października sianowianki
pechowo przegrały u siebie mecz 3.
rundy Pucharu Polski z TP Ostrovia
Ostrów Wielkopolski.

rySzard wątroba

Wieści z boisk piłkarskich

Mecz seniorów Victorii Sianów z Astrą Ustronie Morskie w Sianowie.
Fot. ryszard WątroBa      

26października, po wcześniej-
szej, wysokiej porażce 

i dwóch minimalnych przegranych,
tenisiści stołowi kS darz bór karnie-
szewice zapunktowali po raz pierwszy. 

Odnieśli historyczne – bo pierwsze
– zwycięstwo w I lidze! 9 listopada
zdobyli z kolei pierwszą zdobycz punk-
tową u siebie. Punktując, tenisiści stoło-
wi KS Darz Bór Karnieszewice najpierw
pokonali na wyjeździe AZS AWFiS
BALTA II Gdańsk 9:1, a następnie zremi-
sowali, u siebie z KTS ENERGA MANE-
KIN II Toruń 5:5.

W weekend 16-17 listopada pod-
opiecznym Zbigniewa Kuszlewicza
przyszło grać na wyjeździe. I to z dwoma
rywalami: IKTS Broń Radom oraz

COCCINE GKTS Wiązowna.
W pierwszym meczu, rozegranym

16 listopada, karnieszewiczanie, punkto-
wali po raz trzeci z rzędu. Remis 5:5 
z IKTS Broń Radom, zespołem, który 
w ostatnim swoim meczu, mocno posta-
wił się niepokonanemu liderowi I ligi,
grupy północnej – ZKS Palmiarnia Zielo-
na Góra, ulegając mu 4:6, należy uznać
za sukces zespołu z Karnieszewic. Dodać
trzeba, że w tym niezwykle wyrówna-
nym pojedynku, aż sześć z dziesięciu gier,
zakończyło się wynikiem 3:2, dla jednej
ze stron (po trzy dla każdej ze stron).
punktowali: Marcin Marchlewski – 2,5,

Bartosz Szarmach – 1,5 i Michał Krzyża-

nowski – 1. 

W drugim meczu, rozegranym 17

listopada, karnieszewiczanie punkto-
wali po raz czwarty z kolei. Tu wyniki
poszczególnych gier, były bardziej wyra-
ziste. Niezwykle zacięte spotkanie roze-
grali: Marcin Marchlewski i Bartosz
Szarmach, którzy ulegli rywalom 
z Wiązownej 2:3 (9:11, 9:11, 13:11, 13:11 i 9:11).
w tym meczu punktowali: Marcin

Marchlewski – 2, Bartosz Szarmach – 2

i Tomasz Tabor – 1. Gratulujemy!

Komentując oba spotkania, prezes
KS Darz Bór Karnieszewice Zbigniew
Kuszlewicz, napisał: „Pomimo moich
oczekiwań na wygrane, nie mogę narze-
kać na wyniki obu pojedynków, zakoń-
czonych remisami. Zdobyliśmy na
wyjeździe dwa cenne punkty, dzięki
którym utrzymaliśmy się na 6. pozycji

rankingowej. Radom nie jest „chłopcem
do bicia”, co pokazali już w meczu 
z Gorzowem Wielkopolskim, remisując
5:5. (...) Za pozytywny zwiastun uważam
wzrastającą skuteczność Marcina
Marchlewskiego i Tomasza Tabora,
choć powrót do treningów Marcina

Czerniawskiego, z zapowiedzią gry 
w najbliższej kolejce, może zaowocuje
drugim zwycięstwem!”

Najbliższy mecz tenisiści stołowi
rozegrają 30 listopada w Ostródzie. Ich
rywalem będą miejscowe MORLINY II. 

rySzard wątroba

Pierwszy sukces w i lidze

l-ligowi tenisiści KS Darz Bór Karnieszewice przed meczem z KAMIX ATS MAłE TRóJ-
MIASTO Rumia, rozegranym w Suchej Koszalińskiej. Fot. Waldemar KosoWsKi


