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Z RA TUSZA

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

Wiosna w pełni, a z nią
w naszej gminie po
raz kolejny szykujemy

się do wielu ciekawych wydarzeń.
Przez kolejne cztery miesiące pro-
ponować będziemy mieszkańcom
gminy i gościom wydarzenia kul-
turalne, często powiązane ze spor-
towymi. 

Już na początku maja bieg
uliczny im. Ryszarda Targaszew-
skiego połączony z piknikiem
„Masz wybór”, a dzień później
„Piknik Flagi”. Mam nadzieję, że
dopisze pogoda. Tydzień później
gminne zawody strażackie 
i ogólnopolski charytatywny 
turniej tańca towarzyskiego 
(zbiórka na rzecz Dziecięcego 
Hospicjum Domowego), potem
dwudniowy rajd off-roadowy. 

I tak już pójdzie: wyścigi rowe-
rowe, Dzień Dziecka, Dni Ziemi
Sianowskiej, lato pełne atrakcji,
Dożynki Gminne w Skwierzynce,
itd…

Od kilku lat udało nam się 
wypracować bogatą, ciekawą,
różnorodną ofertę dla wszystkich
– dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i osób dojrzałych. Tak budujemy
naszą lokalną markę. Na nią pra-
cuje wiele osób, stowarzyszenia
naszej gminy, przedsiębiorcy. 
Za to wszystkim warto podzięko-
wać! Na kulturę przeznaczamy też
znaczne środki budżetowe, 
jesteśmy wspierani przez 
przedsiębiorców, duże kwoty
udaje nam się pozyskać z fun-
duszy zewnętrznych. 

Jeśli dodamy do tego organizo-
wane zajęcia w Centrum Kultury,
w filiach bibliotecznych 
i świetlicach, zajęcia dla seniorów,
kluby sportowe, plany wakacyjne
to… to naprawdę będzie się
działo! 

I tylko ważna jest frekwencja,
więc proszę Państwa o aktywny
udział we wszystkich imprezach.
Warto!

Od marca trwają 
roboty budowlane
związane z realizacją
inwestycji pn. „Kana-
lizacja Zachód”. 
Zakończenie prac pla-
nowane jest na czer-
wiec przyszłego roku.

Wpoprzednim wydaniu
„Naszej Gminy” przed-
stawiliśmy szczegóły do-

tyczące rozpoczęcia  inwestycji „Ka-
nalizacja Zachód – skanalizowanie
miejscowości w gminie Sianów wraz
z uporządkowaniem gospodarki ście-
kowej – etap I”. Przypomnijmy –
celem przedsięwzięcia jest budowa
kolektora tłocznego ścieków z Sia-
nowa do oczyszczalni ścieków w
Jamnie oraz przepompowni ścieków
w Sianowie. Kolejnym etapem inwe-
stycji będzie budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami
ścieków dla miejscowości Gorzebądz,
Kędzierzyn i Kłos.

Łączny koszt inwestycji wyniesie
13 mln 78 tys. zł, w tym: środki finan-
sowe gminy Sianów – 5 mln 618 tys. zł;
pożyczka preferencyjna z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 3
mln zł; dotacja pozyskana z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie – 2 mln zł; dotacja pozy-
skana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – 2 mln 459 tys. zł.

Jednym z najważniejszych czyn-
ników, decydujących o wyborze
rozwiązania sposobu utylizacji
ścieków w gminie, była ocena
wzrostu ceny ścieków płaconych
przez odbiorców usługi.  Z wstęp-
nych badań wynika, że po realizacji
inwestycji cena ta dla mieszkańców
gminy będzie niższa. �

Kanalizacja w budowieBędzie się
działo!

ZIT czyli Zintegrowane Inwe-
stycje Terytorialne są nowym in-
strumentem Unii Europejskiej, umo-
żliwiającym w perspektywie
2014-2020 efektywne korzystanie ze
środków unijnych.

Do porozumienia, obok gminy i
miasta Sianów przystąpiły następu-
jące samorządy: gmina Będzino,
gmina Białogard, miasto Białogard,
gmina Biesiekierz, gmina Bobolice,
gmina Dygowo, gmina Gościno,
gmina Karlino, gmina Kołobrzeg,
gmina miasto Kołobrzeg, gmina
miasto Koszalin, gmina Manowo,
gmina Mielno, gmina i miasto Po-
lanów, gmina Siemyśl, gmina Świe-
szyno, gmina Tychowo, gmina
Ustronie Morskie. 

Związek został utworzony, by
wzmocnić współpracę jednostek sa-
morządu terytorialnego, służącą re-
alizacji działań w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych
na Koszalińsko – Kołobrzesko – Bia-
łogardzkim Obszarze Funkcjo-
nalnym. Porozumienie podpisano
w obecności Stanisława Gawłow-
skiego, sekretarza stanu w Mini-
sterstwie Środowiska oraz Andrzeja

Jakubowskiego, wicemarszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskiego.

ZIT to nowe narzędzie w ramach
perspektywy Unii Europejskiej na
lata 2014-2020, które umożliwia re-
alizowanie strategii terytorialnych,
dotyczących zrównoważonego roz-
woju obszarów miejskich. Przy po-
mocy tego instrumentu, partner-
stwa jednostek samorządu
terytorialnego miejskich obszarów
funkcjonalnych (miasto stanowiące
rdzeń obszaru funkcjonalnego i
wzajemnie ze sobą powiązane
gminy leżące w zakresie jego od-
działywania) mogą realizować zin-
tegrowane przedsięwzięcia o szer-
szym zasięgu, łączące działania
finansowe z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego i Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.
Istotą zastosowania ZIT jest
wsparcie projektów mających zna-
czenie dla całego obszaru funkcjo-
nalnego, różnych tematycznie, ale
wzajemnie powiązanych i komple-
mentarnych.

W ramach realizacji treści poro-
zumienia zakłada się przede
wszystkim przygotowanie Strategii

ZIT w oparciu o istniejące doku-
menty strategiczne i planistyczne,
wybór projektów do dofinanso-
wania w formule ZIT i uzgodnienie
listy przedsięwzięć z Instytucją Za-
rządzającą Regionalnym Pro-
gramem Operacyjnym dla Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020.

Uruchomienie środków nastąpi
po akceptacji ZIT Koszalińsko – Ko-
łobrzesko – Białogardzkiego Ob-
szaru Funkcjonalnego przez mar-
szałka województwa. �

Razem gminy będą silniejsze
28 marca w Urzędzie Miejskim w Koszalinie 19 gmin podpisało porozumienie w sprawie zawiązania Związku ZIT. 
Cel: współpraca samorządów to szansa na szybszy rozwój.

Fot. Materiały wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego
28 marca, w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, 19 gmin podpisało poro-
zumienie w sprawie zawiązania Związku ZIT.

UWAGA: * Ceny poza sezonem letnim / sezon letni      **Odbiorcy rozliczani z wodomierzy

Poniżej przedstawiamy porównanie cen za odprowadzanie ścieków w dziesięciu gminach naszego regionu.
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ulice: Mickiewicza, . 
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Lokal przystosowany dla 
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Szczeglino 

 
  

Maszkowo, Mokre, Szczeglino, Szczeglino 
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:  
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6 
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 Krzykacz, Przytok, Sieciemin, 

Siecieminek. 
8 Ratajki 

iejska 
  

Borowiec, 
Sowno, Suszka. 

 
9 

Skibno 
iejska 

 

 Skibno, Skibienko 
 

10 Wierciszewo 
 

ci: Gracz, Karnieszewice, 
 

11          
  

Miej
Skwierzynka. 
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Wiosna w pełni, koniec przedświą-
tecznych przygotowań, nastał czas na
relaks. Więc może czas na lekturę,
łatwą i przyjemną? Polecam książkę
Marcina Szczygielskiego „Les farfocles”. 

Marcin Szczygielski, to młody pi-
sarz, dziennikarz i grafik. Autor m.in.
książki „Poczet królowych polskich”
(dostępna w bibliotece, polecam!).
Dziś opowiem o „Les farfoclach”. Ksią-
żka składa się z dwóch części „Nasturcji
i ćwoków” oraz „Farfocli namiętności”.
W humorystyczny sposób opowiada 
o perypetiach stylistki jednego z ko-
biecych magazynów. Rozczarowana
nieudanym związkiem Zosia posta-
nawia się kierować w miłości ro-
zumem... Starannie wybiera kolejnego
kandydata i „rozpracowuje” go razem

z przyjaciółką. Obie przypadkowo
wplątują się w aferę sensacyjną, 
w której istotną rolę odgrywa tajem-
niczy pustostan oraz pewien niesym-
patyczny hydraulik. Aby bardziej wpro-
wadzić w klimat książki cytuje jej
fragment: „... – A kto tu mówi o mi-
łości? – prycham pogardliwie. Teraz ja
odwracam się do niej plecami – przy-
najmniej na tyle, na ile pozwala ogra-
niczona przestrzeń taksówki – i za-
czynam przyglądać się ulicom. Koniec 
z miłością! Było, minęło – nigdy więcej,
amen – myślę, gapiąc się przez szybę.
Warowanie przy telefonie, skurcze żo-
łądka, niepewność, brak snu, brak ape-
tytu, nerwy – dziękuję, nie. Miłość jest
jak zaraza, choroba, gwałtowna, wy-
palająca gorączka, która uniemożliwia

normalne życie. Z Michałem, moim
ostatnim facetem, byłam właśnie z mi-
łości. I po co? Stracony rok, jeden mie-
siąc i trzynaście dni. Wyrzucone z ży-
ciorysu. Nie zostało mi po nim nic, poza
dwiema parami starych gaci od dresu
i zdezelowanym budzikiem. Nic więcej.
Ach nie, przepraszam. A siwe włosy? 
W zeszłym tygodniu znalazłam trzy.
Trzy siwe włosy! Przed trzydziestką! 
W dodatku te akurat były z przodu, nie
mam pojęcia, co się dzieje z tyłu. Oczy-
wiście i tak się farbuję, ale udało mi się
je dostrzec w odrostach. To co się musi
dziać w środku mnie, skoro takie efekty
pojawiają się na zewnątrz? Strach po-
myśleć. Mam wrażenie, że przez ten
rok z kawałkiem nic innego nie ro-
biłam, tylko do niego mówiłam, a on
do mnie milczał. „Porozmawiajmy 
o nas” – cisza. „Kochasz mnie?” – cisza.
„O czym myślisz?” – cisza. Mogłoby się
wydawać, że jest małomówny, ale skąd
– na temat nowego systemu w swoim

komputerze albo jakichś idiotycznych
rozszerzeń do czegoś tam potrafił roz-
mawiać godzinami, a jakie bogate miał
wtedy słownictwo! Szczerze mówiąc,
to ja takich słów nigdy nie słyszałam,
przynajmniej części. Jedzenie, telewizja
i seks – całe nasze życie. Ach, no 
i jeszcze mnie straszył. Uwielbiał to.
Zaczajał się za wieszakiem w przedpo-
koju, za fotelem, w ciemnej łazience
albo kuchni i wyskakiwał, kiedy prze-
chodziłam. Bawiło go to do łez, bo ja 
za każdym razem wrzeszczałam. Do-
stałam w końcu regularnej nerwicy.” 

Czytając tę książkę często wybu-
chałam śmiechem, a rodzina spo-
glądała na mnie dziwnym wzrokiem...
„Les farfocles”  uczy nas, że na dora-
stanie tak naprawdę zawsze jest pora,
a także tego, że nie ma sytuacji bez
wyjścia i nawet w najczarniejszym
scenariuszu można odnaleźć odrobinę
szczęścia. Do zobaczenia w bibliotece!

Monika Olszak

Z kącika bibliofila

Marcin Szczygielski „Les farfocles”

Oglądaliśmy 
i dyskutowaliśmy
4 kwietnia w sianowskim Kinie

Zorza miało miejsce pierwsze spo-
tkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Zgromadzona na widowni
publiczność zobaczyła komedię Zdzi-
sława Ziarnika pt. „Niebieskie, jak
Morze Czarne”. Była to zabawna ko-
media o podróży pewnej wycieczki
młodzieżowej Bułgarii.  Gośćmi spo-
tkania inaugurującego były osoby wy-
stępujące w filmie: Władysław Świąt-
kowski, Józef Szatkowski, Józef Białous
i oraz Szymon Elias, który woził taśmę
filmową do Łodzi. Po emisji obrazu 
miłośnicy filmu mogli podzielić się ze
sobą swoimi odczuciami, wrażeniami
oraz wspomnieniami związanymi z na-
grywaniem filmu w okolicach Sianowa.

Pomysł na cykliczne spotkania,
wspólne oglądanie filmów i dyskuto-
wanie o projekcjach spodobał się
mieszkańcom gminy i miasta. �

W skrócie

– Czy wsparcie unijne pozwoliło
znacząco zmienić obraz Pomorza
Zachodniego w bieżącej perspek-
tywie? 
– Dzięki wsparciu unijnemu

uczyniliśmy ogromny krok na-
przód. Wystarczy tylko wybrać się
na mały rekonesans po własnej oko-
licy, aby przekonać się o tym, że
pomoc unijna dotarła niemal 
w każde miejsce Pomorza Zachod-
niego. Wsparcie, o którym mówimy
to zarówno środki Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego,
ale także dodatkowo fundusze Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich czy PO RYBY. 

– Jak skorzystał powiat koszaliński
i Sianów?
– Gdybyśmy zapytali włodarzy

gmin i miast powiatu koszaliń-
skiego jestem przekonany, że 
w zgodnej opinii usłyszelibyśmy, że
zmienił się on nie do poznania.
Część inwestycji zrealizowano wła-
śnie na terenie Gminy i Miasta
Sianów. To m.in. przebudowa drogi

wojewódzkiej nr 203 na odcinku
Koszalin-Iwięcino, skanalizowanie
ulic Lutyków i Węgorzewskiej,
zakup wozów i sprzętu strażackiego
dla OSP w Sianowie, budowa kolej-
nych ścieżek pieszo-rowerowych,
świetlic, terenów rekreacyjno-spor-
towych itp. 

– Przed nami nowy okres progra-
mowania unijnego. Na czym skupi
się Pomorze Zachodnie w  per-
spektywie 2014-2020? 
– Opierając się na dotychczaso-

wych doświadczeniach we wdra-
żaniu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego  chcieli-
byśmy, aby perspektywa 2014-2020
jeszcze trafniej odpowiadała po-
trzebom naszego regionu. Klu-
czowym elementem będzie z pew-
nością poprawa jakości życia
mieszkańców, stąd przeprowadzi-
liśmy szereg otwartych, społecz-
nych konsultacji. Zależy nam bo-
wiem na tym, aby o wydatkowaniu
blisko 6,7 miliarda złotych
współdecydowali mieszkańcy re-

gionu. Projekt nowego RPO oparty
został o 5 regionalnych  specjalizacji:
biogospodarkę, działalność morską
i logistykę, przemysł metalowo-ma-
szynowy, usługi przyszłości oraz tu-
rystykę i zdrowie. Projekt doku-
mentu trafił już do Brukseli, teraz
pochyla się nad nim Komisja Euro-
pejska. 

– Jak ważne będzie dla regionu no-
we unijne rozdanie?  
– Nowa perspektywa unijna

może być ostatnią, w której tak
ogromna pula środków trafi do
Polski i Pomorza Zachodniego. Mu-
simy ją zatem wykorzystać w naj-
właściwszy sposób tak, aby poprzez
podniesienie poziomu innowacyj-
ności oraz dalszą poprawę stanu go-
spodarki i technologii, stworzyć
nowe miejsca pracy i stać się tym
samym konkurencyjni dla regionów
i krajów Europy Zachodniej. Liczę,
że egzamin ten zdamy na „5”. 

Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego

Fundusze na rozwój
Wywiad z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim, odpowiedzialnym w Zarządzie 
Województwa za wykorzystanie funduszy unijnych.

W trakcie wizyty Stanisław Ga-
włowski odwiedził Przedszkole
Gminne w Sianowie. Polityk spo-
tkał się z przedszkolakami, od
których otrzymał... wielkanocne
upominki.

Wiceminister środowiska odwie-
dził także siedzibę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sianowie. Władze OSP
oprowadziły gościa po odnowionym
i doposażonym budynku remizy.
Stanisław Gawłowski zobaczył też
dwa nowe samochody bojowe,
których uroczyste przekazanie miało
miejsce 27 grudnia ubiegłego roku.
Zakup jednego z nich został dofi-

nansowany ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na
lata 2007-2013 w ramach realizowa-
nego przez Gminę Sianów projektu
pn. „Poprawa skuteczności prowa-
dzenia akcji ratowniczych poprzez
wdrożenie systemu zarządzania kry-
zysowego wraz z modernizacją bu-
dynku i doposażeniem Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sianowie”, który
otrzymał unijne wsparcie.

To nie jedyna w ostatnim czasie
wizyta wiceministra w Sianowie. 
W lutym był gościem uroczystego
otwarcia Centrum Kultury. �

Wiceminister środowiska 
z wizytą w Sianowie

W poniedziałek, 14 kwietnia, roboczą wizytę w Sianowie 
złożył Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska i poseł na Sejm VII kadencji.

Fot. M. Pietruk
Wielkanocny zajączek zostawił w sianowskim przedszkolu upominki dla
Stanisława Gawłowskiego. Z rąk maluchów polityk odebrał je osobiście.

Fot. W. Kosowski
W dniu 31.01.2014 r. w sianowskim ratuszu wicemarszałek Jakubowski
i Maciej Berlicki, Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, podpisali umowę
na zadanie pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Skibnie , Kłosie
oraz Osiekach”
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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 tele-
fonu komórkowego – 112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
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.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komen-
dant), 664 432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004
Sianów – 94 31 85 512, fax 94 31 85
512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (ad-
ministracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Kosza-
lina 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

W skrócie
Victoria 
w Tymbarku

Po sukcesie młodych piłkarek U-10 i
zajęciu II miejsca w województwie
trener Jędrzej Bielecki  po cichu liczył
na bardzo dobry występ swoich pod-
opiecznych  w kategorii U-12.  Niestety,
dziewczyny z Sianowa po bardzo do-
brym początku i wysokich wygranych
ze Sławoborzem 9:1 , Drawskiem Po-
morskim 4:0 i Stepnicą 5:1  niespo-
dziewanie  po nienajlepszym meczu
przegrały i to aż 0:3 z UKS Olimpia
Szczecin. Sianowianki wyszły więc z
grupy z drugiego miejsca i w ćwierćfi-
nale spotkały się z faworyzowanym ze-
społem z Wałcza i po tym razem bardzo
dobrym meczu i bramce samobójczej
przegrały 1:2 i odpadły z  turnieju ko-

ńcząc zawody na dobrym piątym
miejscu. Pierwsze miejsce w turnieju
zajął zespół UKS Olimpia Szczecin i ten
zespół awansował do finału ogólno-
polskiego, który rozegrany zostanie na
stadionie narodowym w Warszawie.
W drużynie Victorii S.P. 2 , która grała
właściwie jako reprezentacja powiatu
koszalińskiego, zagrały: Oliwia Salwe-
rowicz, Nikola Polek, Adrianna Bana-
siak, Malwina Kamińska, Karolina Cze-
renkiewicz, Aleksandra Gąsiorek, Anna
Rybińska, Alicja Rybińska, Joanna Ka-
sprzak, Aleksandra Trusiło, Alicja Bed-
narz, Ilona Zimnicka.
W kategorii U-12 chłopcy z Sianowa
trafili na bardzo trudnych rywali w
grupie i zakończyli swoją grę po elimi-
nacjach.

Kalendarz imprez 
• 1 maja godz. 11 –  Masz wybór IV 
– XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny 
im. Ryszarda Targaszewskiego – Orlik
w Sianowie
• 4 maja godz. 14 – Mecz piłki nożnej:
MKS Start Iskra Mokre – Leśnik Rossa
Zefir II Manowo/Wyszewo – Stadion
Miejski w Sianowie
• 4 maja godz. 16 – Mecz piłki nożnej:
KS Sieciemin – Derby Gwiazdowo 
– Boisko w Siecieminie
• 11 maja godz. 12 – Mecz piłki 
nożnej: KS Victoria II – Wicher Mie-
rzym – Boisko w Skibnie
• 14 maja godz. 14 – Mecz piłki 
nożnej: MKS Start Iskra Mokre – Baj-
giel Będzino – Stadion Miejski w Sia-
nowie

• 17 maja godz. 10 – I Międzypara-
fialny Turniej Piłkarski Ministrantów
im. Kardynała Nominata Ignacego Jeża
w Sianowie – Moje Boisko „Orlik 2012”
w Sianowie
• 17 maja godz. 17 – Mecz piłki 
nożnej: KS Victoria Sianów – Saturn
Mielno – Stadion Miejski w Siano-
wie
• 18 maja godz. 16 – Mecz piłki no-
żnej: KS Sieciemin – LZS Kolorowi
Rzyszczewo – Boisko w Siecieminie
• 24 – 25 maja godz. 9 – Ogólnopolski
Turniej Amatorów w Badmintonie –
SP Nr 2 w Sianowie
• 24 maja godz. 14 – Mecz piłki nożnej
kobiet: UKS Victoria SP 2 Sianów – Po-
lonia Środa Wielkopolska – Stadion
Miejski w Sianowie

• 25 maja godz. 14 – Mecz piłki 
nożnej: MKS Start Iskra Mokre – Po-
morzanin Sławoborze – Stadion
Miejski w Sianowie
• 30 maja godz. 16.30 – Otwarty 
Turniej Tenisa Stołowego w ramach
obchodów XXVII Dni Ziemi Sianowskiej
– Gimnazjum Gminne im. Ireny Sen-
dlerowej w Sianowie
• 31 maja godz. 9 – Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Badmintonie (zasięg: woj. zachod-
niopomorskie i wielkopolskie) – SP 
Nr 2 w Sianowie
• 31 maja godz. 17 – Mecz piłki no-
żnej: KS Victoria Sianów – Grom Świe-
lino – Stadion Miejski w Sianowie

Ryszard Wątroba

Zawodnik Uczniowskiego
Klubu Sportowego Kome-
ta Sianów Patryk Jas zajął

9. miejsce i to zarówno w zmaga-
niach drużynowych, jak i w indy-
widualnych zawodach. 

W grze drużynowej Polska po-
konała Szwajcarię 3:2, Belgię 3:2,
Łotwę 5:0 i w meczu o wejście do
ścisłej ósemki uległa reprezentacji
Niemiec 1:4, ostatecznie plasując się
na 9. miejscu. 

W zwodach indywidualnych Pa-
tryk wystartował tylko w grze pod-
wójnej wraz ze swoim kadrowym
partnerem Aleksandrem Jabłońskim
(UKS Hubal Białystok). W pierw-
szej rundzie nasz debel pokonał 
Estończyków 2:1, następnie Biało-
rusinów 2:0 i o wejście do ósemki
uległ Słoweńcom 1:2. 

Zdobycie 9. miejsca to duży
sukces Patryka. Indywidualne Mi-
strzostwa Europy w kategorii do 
17 lat rozgrywane są od 2009 roku,

wcześniej organizowano tylko za-
wody drużynowe. W zawodach
miały prawo wystartować tylko dwa
deble z Polski. Z uwagi na ograni-
czenia w poszczególnych grach, Pa-
tryk nie mógł wziąć udziału m.in. 
w grze mieszanej czy pojedynczej. Na
reprezentację nałożono limity umo-
żliwiające wzięcie udziału jedynie 
w dwóch grach w danej konkurencji.

Patryk jest kolejnym zawodni-
kiem, który uzyskał awans do Mi-
strzostw Europy Juniorów Młod-
szych U 17. Wcześniej UKS Kometa
w Mistrzostwach Europy reprezen-
towali Piotr Nawrot, Piotr Mezgier,
Karol Krakowski, Dominik Ziętek.
Trenerem klubowym i kadrowym
jest Robert Kowalczyk.

Robert Kowalczyk

Sukces naszego 
badmintonisty

W tureckiej Ankarze w dniach 13–22 marca odbyły się Mistrzostwa Europy 
do lat 17 w badmintonie. Wziął w nich udział podopieczny sianowskiej Komety
Patryk Jas.

Fot. Archiwum
Patryk Jas (po prawej) zajął 9 miejsce w zmaganiach drużynowych i w in-
dywidualnych zawodach.

Netto Cup
Sianowianie konto sukcesów wzbogacili podczas 16. Ogólnopolskiego Tur-
nieju Badmintona Netto Cup 2014, który rozegrany został w Szczecinie w
dniach 15-16 marca. Sylwia Falkowska, Anna Grigoriadu, Dorota Grzejdak,
Marta Grzywacz, Milena Nawrot, Katarzyna Szczykutowicz, Łukasz Chot-
kowski, Kacper Ciszek, Marcin Grzywacz, Marek Hoppe, Krzysztof Lipowski,
Wojciech Muchowski, Radosław Ochryniuk, Tomasz Ogulewicz, Grzegorz Pi-
larski, Andrzej Przytulski, Sebastian Rałowicz, Zbigniew Wysmyk, Marek
Zięba i Zbigniew Zięba przywieźli okazały puchar i certyfikat, potwierdza-
jący zdobycie Pucharu Prezydenta Miasta Szczecin w Pierwszym Turnieju
Miast.

Podczas spotkania gratulowano
władzom KS „Darz Bór” Karnie-
szewic za grę w barażach o I ligę
tenisa stołowego. To kolejny – hi-
storyczny – sukces w blisko 6-let-
niej historii karnieszewickiego
klubu!

Roboczą część posiedzenia wy-
pełniła informacja – a po niej dys-
kusja – na temat funkcjonowania

sportu szkolnego w gminie i mie-
ście Sianów w bieżącym roku
szkolnym. Informację przedstawił
nowy – od 13 lutego 2014 r. prze-
wodniczący Gminnego Szkolnego
Związku Sportowego w Sianowie
– Sebastian Wroński. Efektem
dyskusji był wniosek  o zwięk-
szenie o trzy tysiące złotych
środków finansowych przezna-

czanych na sport szkolny 
w gminie i mieście i przezna-
czenie ich na nagrody za osiągni-
ęcia sportowe na szczeblu woje-
wódzkim (miejsca I – IV). 

Członkowie rady obejrzeli także
prezentację „Badminton. UKS Ko-
meta Sianów”, która nawiązywała
do tegorocznego jubileuszu klubu,
który ma już 15-letnią historię.

Członków rady poinformowano
również o sukcesie sianowian w 16.
Ogólnopolskim Turnieju Badmin-
tona NETTO CUP 2014 rozegranym
w Szczecinie 15 i 16 marca. Repre-
zentacja przywiozła okazały puchar
i certyfikat, potwierdzający zdo-
bycie Pucharu Prezydenta Miasta
Szczecin w Pierwszym Turnieju
Miast! 

Przewodniczący Rady Ryszard
Wątroba zaproponował, aby na
jedną z imprez piłkarskich dla
dzieci zaprosić Sebastiana Rudola –
piłkarza, mieszkańca Sianowa,
brązowego medalistę Mistrzostw
Europy U-17 w 2012 r., kapitana re-
prezentacji Polski U-19! 

Ryszard Wątroba 

Obradowała Gminna Rada Sportu
W kwietniu obradowała Gminna Rada Sportu w Sianowie. Jednym z wniosków był apel do burmistrza  o zwiększenie funduszy na rozwój szkolnego sportu. 


