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KWIETNIA

I Otwarte Mistrzostwa 
Sianowa w biegu 
przełajowym na dystansie
5 km

W
uroczystej gali wzięło udział
wielu znakomitych gości, m.in.
poseł Stefan Romecki, senator

Piotr Zientarski, radny sejmiku wojewódz-
kiego Adam Wyszomirski oraz Andrzej
Binka z Wydziału Rolnictwa i Rybactwa
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Rybogryfy przyznano w trzech
kategoriach. Tegorocznymi 
laureatami zostali:
� kategoria gospodarcza: Zakład Prze-

twórstwa Mięsnego Wanda i Stanisław Grzy-
wacz, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” oraz Firma Usługowo-Handlowa
Roman Kwiatkowski. 

� kategoria sportowa: Paweł Spisak,
Uczniowski Klub Sportowy Kometa Sianów,
organizatorzy Turnieju Judo im. Ewy Larysy
Krause w Dąbrowie. 

� kategoria społeczna: Zespół Ludowy
„Kwiat Paproci”, a także wyjątkowo dwa
sołectwa Mokre oraz Szczeglino, za wzorową
współpracę pomiędzy sobą.

Po uroczystym wręczeniu nagród z reper-
tuarem piosenek z lat międzywojennych
zaprezentował się szczeciński zespół Swing
Lovers.

Warto zaznaczyć, iż tegoroczne nagrody
po raz drugi wręczone zostały w nowej
odsłonie. Autorką specjalnie zaprojektowa-
nych na uroczystość wyróżnień jest Beata
Orlikowska.

Więcej na str. 4

RybOGRyFy
dla wybitnych
W sobotę, 11 lutego, w sianowskim kinie Zorza odbyła się uroczysta gala wręczenia 
Sianowskich Rybogryfów. Tego też dnia obchodziliśmy 674. rocznicę nadania Sianowowi
praw miejskich.

Sianowskie Rybogryfy, inspirowane wizerunkiem widniejącym na pieczęci Sianowa z połowy XIV w., przyznawane są w trzech kategoriach.Fot. Waldemar Kosowski

Nasze pomysły oraz inicjatywy na działa-
nia aktywizujące i integrujące młodzież,
seniorów, dzieci i dorosłych mieszkańców
zostały wysoko ocenione przez ekspertów.
Organizacjom pozarządowym udało się 
w sumie pozyskać ponad 620 tys. złotych.
Realizowanych będzie w sumie dziewięć
projektów, które skierowane są do osób 
w każdym wieku – od juniorów do senio-
rów. Są inicjatywy sportowe, religijne,
związane z turystyką. Z niektórych propo-
zycji i zaproszeń korzystać będą mogli
również mieszkańcy regionu i turyści.

Więcej na str. 3

Sukces! 620 tys. zł dla Sianowa
Ogłoszono długo wyczekiwane wyniki konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Gmina Sianów 
została ponownie wyróżniona, a na inicjatywy mieszkańców przyznana została potężna dotacja.

W konferencji prasowej, na której przybliżona została tematyka projektów udział wzięli: Monika Olszak,
ks. Henryk Romanik, Tomasz Tesmer, Maciej Berlicki i Sebastian Bober. Fot. Waldemar Kosowski

Wyjątkowy symbol
Wywodzi się od herbu rodowego Święców.

Symbolizuje siłę i zręczność. Właśnie dlate-
go Rybogryf z sianowskiego herbu stał się
inspiracją dla dorocznych nagród, którymi

samorząd chce uhonorować tych, którzy
codzienną pracą i aktywnością działają na

rzecz gminy i jej mieszkańców. 
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Pierwszy raz nasza gmina
włączyła się 1 marca 
w uroczyste obchody Naro-

dowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Pamiętała cała, no prawie cała
Polska. I jak to w tej naszej polskiej
trudnej historii bywa, są głosy, 
że to dzień kontrowersyjny, że to
bandy, że to bandyci. Jak nic 
w uszach słyszę (choć jestem za
młody i wiem to tylko z podręczni-
ków historii) stalinowską propa-
gandę. I, żeby było śmieszniej,
zamiast pamięci o Polskich Żołnier-
zach, kolejny raz wplata się Ich 
w aktualną walkę polityczną czy
bardziej partyjną. 
Skoro Wyklęci upamiętniani są
przez jednych, to inni „na złość”
będą pluć. 
Czy to ma sens? Dla mnie byli to
bohaterowie. Jak mało kto potrafili
się przeciwstawić komunistycznej
zawierusze. Że bez szans, że bez
możliwości wygranej (to w Ich
życiu jest chyba jeszcze bardziej
tragiczne i zasługujące na szacu-
nek)! Czy znajdziemy teraz wśród
nas wielu, którzy w imię wolnej
Polski pójdą do lasu, zostawią
najbliższych, zaryzykują swoje
życie?! A co Ich za to spotkało?
Najczęściej śmierć, a już na pewno
zapomnienie i pogarda, która 
w wielu z nas, niestety, trwa do
dziś. 
Nie odmawiam nikomu prawa do
własnego zdania, nie odmawiam
możliwości własnej (byle obiektyw-
nej, a już z pewnością nie politycz-
nej) interpretacji historii. Odma-
wiam słów pogardy, obrażania 
i lekceważenia Tych, którym winni
jesteśmy jedynie szacunek i podzię-
kowanie. Jak zresztą każdemu
Polakowi, który oddał czy odda
życie za wolną Ojczyznę. Nie
komunistyczną, nie stalinowską,
ale w pełni wolną.

Wyklęci
- pamiętamy!!!

Z rAtUSZA

O wycince drzew
� Od 1 stycznia 2017 r. właściciele

prywatnych nieruchomości mogą bez

zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy

na swoich posesjach. Najważniejsza

zmiana zakłada zniesienie wymogu

uzyskania zezwolenia na usunięcie

drzew lub krzewów: które rosną 

na nieruchomościach stanowiących

własność osób fizycznych i są usuwa-

ne na cele niezwiązane z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz

usuwanych w celu przywrócenia grun-

tów nieużytkowanych do użytkowa-

nia rolniczego. Zniesiono również

wymóg uzyskiwania zezwolenia na

usunięcie krzewów o powierzchni do

25 mkw.

Według nowych zapisów ustawy, jeśli

nie prowadzimy działalności gospo-

darczej, możemy bez żadnych obaw

usuwać drzewa lub krzewy, które znaj-

dują się na naszej działce. Odstęp-

stwem będzie sytuacja gdy, zdecydu-

jemy się na usunięcie drzew ze swojej

działki, a w miejscu tym planujemy bu-

dowę warsztatu czy też np. budynku

inwentarskiego itp. W takiej sytuacji

właściciel nieruchomości zobowiązany

będzie do uzyskania zezwolenia na wy-

cinkę takich drzew.

Wymagania nie dotyczą drzew ro-

snących na użytkach oznaczonych

jako Ls, terenach wpisanych do reje-

stru zabytków, obszarach chronio-

nych, pasach drogowych, terenach

stanowiących własność gminy oraz

osób, które nie mają uregulowanej

kwestii własności nieruchomości. 

Należy pamiętać, iż wycinkę należy

prowadzić w granicach swojej nieru-

chomości bez szkody dla gruntów

sąsiednich i z poszanowaniem praw

przyrody.

Przy podejmowaniu decyzji o wycince

drzewa/drzew prosimy o rozwagę.

ALICJA RAJCA

Nowa sołtys 
karnieszewic

� 31 stycznia w Sołectwie Karniesze-

wice odbyły się wybory sołtysa. Decy-

zją mieszkańców sołtysem będzie

Paulina Zając. Serdecznie gratulujemy

i życzymy dobrej współpracy z miesz-

kańcami.

Lokalny Program
rewitalizacji

� Gmina Sianów realizuje działania

zmierzające do opracowania Lokalne-

go Programu Rewitalizacji. Do tego

procesu zaprosiła szereg podmiotów

reprezentujących wszystkie sektory

życia społeczno-gospodarczego tj.

podmioty publiczne, kulturalne, oświa-

towe, pomocy społecznej oraz organi-

zacje pozarządowe. Ideą przygotowa-

nia i wdrożenia, strategicznego dla

samorządu dokumentu, jest partycy-

pacyjne wyznaczenie obszarów i ich

docelowych funkcji rewitalizacyjnych. 

Obecnie trwają intensywne badania

wewnątrzgminne. Posłużą do dalszej

analizy i określenia obszarów gminy

wymagających interwencji. Będą ma-

teriałem do dalszych prac i szerokiej

debaty publicznej. O postępach

będziemy Państwa na bieżąco infor-

mować.

16 lutego w Teatrze
Variete Muza w Ko-
szalinie odbyła się

uroczysta gala, będąca podsumowa-
niem konkursu dla firm i instytucji
odpowiedzialnych społecznie oraz
dbających o zdrowie pracownika.
Zwycięzcy zostali wyłonieni na
podstawie liczby punktów zebranych
w ankiecie, a także liczby głosów
oddanych przez mieszkańców. 
W skład kapituły konkursowej
weszli: Agnieszka Ławrynowicz,
przewodnicząca komisji ds. społecz-
nych Rady Powiatu Koszalińskiego,
wicestarosta koszaliński Dariusz Kali-
nowski oraz Robert Szank, dyrektor
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy 
i Chorób Płuc w Koszalinie. Spośród
kandydujących firm kapituła konkur-
sowa wybrała w sumie dziesięciu
najlepszych w trzech kategoriach. 

Miło nam poinformować, iż
wyróżnione zostały dwie sianow-
skie firmy. W kategorii pierwszej
„duże i średnie przedsiębiorstwa”
III miejsce zajęła Dega SA, firma 
z siedzibą w Karnieszewicach,
prowadząca produkcję spożywczą
od 1992 roku. Kolejną wyróżnioną
firmą w kategorii „małe przedsię-
biorstwa” został zakład Ganc Izola-
cje sp. z o.o, który zajął również 
III miejsce. Przedsiębiorstwo oferuje
specjalistyczne usługi izolacyjne dla
handlu i przemysłu. 

Obu naszym wyróżnionym
sianowskim firmom serdecznie
gratulujemy!

Obie firmy, Dega SA i Ganc Izolacje sp. z.o.o, zostały nagrodzone za swoją działalność – już w ubiegłym roku – Sianowskimi 
Rybogryfami. Fot. Waldemar Kosowski

w SkrócIe

Środki pochodzą z puli Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie i są przeznaczone dla
jednostek samorządu terytorialnego,
osób fizycznych, jednostek sektora
finansów publicznych, kościołów 
i związków wyznaniowych, oraz
wspólnot i spółdzielni mieszkanio-
wych. Istnieje także możliwość
uzyskania dofinansowania również
przez przedsiębiorców, którzy 
w odróżnieniu od pozostałych pod-
miotów winni składać wnioski do
WFOŚiGW we własnym zakresie.

Planowany termin przeprowa-
dzenia objętych dofinansowaniem
prac to okres od czerwca do wrze-

śnia bieżącego roku. Wszystkich
zainteresowanych prosimy o skła-
danie wniosków, których formula-
rze dostępne są u sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli
oraz w Referacie Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Gminy i Miasta w Siano-
wie. Wnioski przyjmowane będą 
w nieprzekraczalnym terminie do
31 marca tego roku.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie pod nr telefonu (94) 346
95 39, pisząc na adres poczty elektro-
nicznej: gpee@sianow.pl lub osobi-
ście – oficyna, I piętro, pokój nr 2.

MACIEJ DOMERACKI

Chcesz usunąć azbest? Są na to pieniądze!
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do demontażu, transportu 
i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

Produkcja wyrobów azbestowych została zakazana w Polsce w 1998 roku.
Fot. Maciej Domeracki

Dwie sianowskie 
firmy nagrodzone
Przedsiębiorstwa Dega SA i Ganc Izolacje sp. z o.o. z tytułami społecznie
odpowiedzialnych i dbających o załogę.
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O
d kilku lat z sukcesem
budują potencjał wspól-
noty, pozyskują środki

finansowe, są katalizatorem zmian.
Dają nadzieję potrzebującym, inte-
grują środowiska i wspierają różno-
rodne grupy społeczne. Są równo-
prawnym partnerem dla samorzą-
du, budują współpracę i wzajemne
zaufanie. Corocznie kreują nowe
pomysły, pobudzają sąsiadów,
młodzież, dzieci i dorosłych do
działania. W gminie Sianów funk-
cjonuje ich ponad 60 (fundacje,
stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe,
kluby sportowe, kościelne osoby
prawne) i każda z nich ma wypra-
cowaną własną historię.  

W tym roku organizacje poza-
rządowe odniosły spektakularny
sukces. Z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (ogólnopolski
program Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, działa od 2009
roku), szczęśliwie pozyskały 623
tys. 55 złotych! Przedstawione
pomysły, ubrane w formę wnio-
sków, spotkały się z uznaniem
ekspertów i pozytywną decyzją 
o dofinansowaniu. Cieszy nas to
podwójnie, bowiem na 336 wnio-
sków wskazanych do dofinansowa-
nia w kraju, w województwie
zachodniopomorskim będą realizo-
wane 33, z czego aż dziewięć 
w naszej gminie. Samorząd jest part-
nerem we wszystkich wnioskach,
będzie wspierać ich realizatorów
finansowo i merytorycznie.  

Czego dotyczyć będą projekty?
Oto przewodnik po sianowskich
inicjatywach.

„Patriotyzm dnia dzisiej-
szego – jako wyraz pa-
mięci i tożsamości histo-
rycznej mieszkańców
Gminy Sianów”.
Projekt skierowany jest do 106

gimnazjalistów i 300 mieszkańców
gminy. Realizowany będzie według

maksymy, iż „jeden obraz znaczy
więcej niż tysiąc słów”, co oznacza,
że doświadczenia i emocje zgroma-
dzone w procesie przeżywania,
pobudzają do działania, myślenia 
i rozbudzają wyobraźnię. Zaplano-
wano szereg wydarzeń edukacyj-
nych, kształtujących postawy
patriotycznie i poczucie tożsamości
regionalnej, jak m.in.: dioramę histo-
ryczną poświęconą Żołnierzom
Wyklętym – 1 marca, rekonstrukcję
Postawania Warszawskiego,
połączoną z obozem powstańczym,
koncertem pieśni patriotycznych,
ogniskiem i wystawą obrazów
historii widzianymi oczami
młodzieży; spotkania ze świadka-
mi historii, wyjazdy do Muzeum
Historii Polskiej oraz projekcje
filmów. Realizatorem będzie Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Sianow-
skiej.

„Aqua edukacja” 
i „Umiem pływać”
Przedsięwzięcia są kontynuacją

wcześniejszych działań. Są skiero-

wane do dzieci w wieku 7-9 lat, a ich
celem jest poprawa sprawności
fizycznej i praktyczna nauka
pływania. Zakładają organizację 
352 wyjazdów na basen i akwenów
wodnych dla grupy 165 dzieci 
z terenu gminy Sianów i miasta
Sianów. Ich realizatorami są Funda-
cja Jesteśmy Razem oraz Klub Spor-
towy Victoria Sianów.

„Nowa Grupa 
Kulturotwórcza Rodzina”
i „Zgrana Rodzinka”
To dwie propozycje ukierunko-

wane na integrację rodzin, niosące
pomoc wychowawczą i edukacyj-
ną. Zakładają szereg ciekawych
form wsparcia w postaci działań

kulturalno-rekreacyjnych, eduka-
cyjnych i integrujących całe rodziny.
Wśród nich można wymienić
rodzinne czytanie bajek, spotkania
międzypokoleniowe, spotkania z
pedagogami i psychologami, auto-
rami książek, zajęcia artystyczne i
kulturotwórcze pikniki. Wsparciem
zostanie objętych ok. 40 rodzin z
terenu gminy. Realizatorami zajęć
będą Klub Rodziny i Fundacja Dom
Twórczych Zmian, działające prze
Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej w Sianowie.

„Sport to zdrowie”
To projekt przeznaczony dla

osób w wieku 40 +,  zachęcający do
aktywności fizycznej, popularyzu-
jący zdrowe nawyki żywieniowe i
zdrowy styl życia. Zakłada organi-
zację licznych zajęć basenowych,

biegów, rajdów nordic walking oraz
spotkań tematycznie poświęconych
dobrodziejstwom ruchu i odpo-
wiedniej diecie. Jego celem jest 
integracja grupy 30 mieszkańców
gminy Sianów wokół wspólnych
pasji i aktywności fizycznej. Reali-
zatorem jest Klub Sportowy Skib-
no.

„Droga między trzema
wieżami”
To inicjatywa mająca na celu

zwiększenie wiedzy mieszkańców
i turystów na temat dziedzictwa
kulturowego Pomorza Środkowe-
go, poprzez utworzenie 18 km szla-
ku kulturowego pomiędzy trzema
miejscowościami, posiadającymi 

3 zabytkowe, średniowieczne
budowle sakralne w Osiekach, 
w Suchej Koszalińskiej i Iwięcinie.
Szlak docelowo zostanie zarejestro-
wany, wpisany na listę szlaków 
i promowany przez PTTK – instytu-
cję odpowiedzialną za nadzór 
i administrowanie szlakami tury-
stycznymi w kraju. Dodatkowo,
zaplanowano rajdy piesze, spotka-
nia kulturowe w trzech świątyniach,
połączone z prelekcjami i koncertami
organowymi, muzycznymi, śpiewa-
czymi. Jago realizatorem jest parafia
pw. św. Antoniego Padewskiego.

„Klub Młodego 
Podróżnika”
To kontynuacja świetnie funk-

cjonującego projektu, skierowana
do 60 dzieci i młodzieży w wieku
10-17 lat. Celem inicjatywy jest
promocja krajoznawstwa i walorów
turystycznych kraju poprzez orga-
nizację aktywnego wypoczynku 
i integrację międzypokoleniową.
Zakłada utworzenie „Klubu Młode-
go Podróżnika”, który w ciągu roku
szkolnego będzie animował życie
społeczne mieszkańców, a w okresie
wakacyjnym m.in. inicjował wyjaz-
dy edukacyjne dzieci pod hasłem:
„Szlakiem najpiękniejszych
zamków” oraz „Dziedzictwo
UNESCO”. Jego wykonawcą będzie
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska. 

„Kapitał na przyszłość”
To projekt typowo edukacyjny,

mający na celu wyrównywanie 
w szans edukacyjnych 100 uczniów
z 2 szkół podstawowych (SP nr 2 
w Sianowie, SP w Suchej Kosza-
lińskiej) w zakresie kompetencji
kluczowych na rynku pracy. Zakła-
da organizację dodatkowych zajęć
metodami aktywnymi, pobudza-
jącymi do myślenia i rozbudzania
wyobraźni, z zastosowaniem nowo-
czesnych narzędzi i technik IT m.in.
z zakresu nauki języka obcego,
matematyki, przyrody i informaty-
ki, a także zajęcia z psychologami 
i pedagogami. Formuła zajęć zakła-
da lekcje stacjonarne oraz wyjazdo-
we – podczas wakacji jako Zielone
szkoły. Jego realizatorem jest
Stowarzyszenie Edukacja Ekologia
Rozwój.

AGATA SZEWCZYK

Sianów: gmina ludzi aktywnych
Mówiąc o inicjatywach obywatelskich, o aktywności społecznej, współpracy i rozwoju w gminie, na myśl przychodzą
dwa słowa: organizacje pozarządowe.

Ksiądz Henryk Romanik będzie patronował programowi „Droga między trzema
wieżami”

Projekt Aqua edukacja z powodzeniem funkcjonuje już od lat. 
Fot. Waldemar Kosowski

W ramach programu „Sport to zdrowie” mieszkańcy gminy Sianów zostaną zintegrowani wokół wspólnych pasji i aktywności 
fizycznej. Realizatorem jest Klub Sportowy Skibno.

Mieszkańcy chętnie włączają się w działania patriotyczne odbywające się na te-
renie gminy.
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Walentynkowy wieczór zako-
chani (i nie tylko!) mogli spędzić 
w kinie Zorza w Sianowie, gdzie
wystawiony został spektakl
muzyczny „Cafe Sax” Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego z Koszalina.
Zabrzmiały największe, najbardziej
lubiane i znane każdemu piosenki
Agnieszki Osieckiej w nowych
aranżacjach. Akcja spektaklu
rozgrywała się w kawiarni Cafe Sax,
której pierwowzorem był lokal
mieszczący się na warszawskiej
Saskiej Kępie. To właśnie tam autor-
ka spędzała długie godziny na
obserwacji ludzi, tam rodziły się
pomysły nowych tekstów. Podczas
spektaklu widzowie byli świadkami
opowieści o ludzkich uczuciach 
i namiętnościach. 

Sianowskie kino wypełnił walen-
tynkowy nastrój, a dzięki piosen-
kom Agnieszki Osieckiej zrobiło się
jeszcze bardziej romantycznie.

URSZULA JACKOWSKA

Wyjątkowy wieczór

Walentynki w kinie Zorza

Na spektakl złożyły się m.in. piosenki: „Małgośka”, „Niech żyje bal”, „Wielka
woda”, „Okularnicy” „Czy te oczy mogą kłamać?”. Fot. Waldemar Kosowski

Publiczność dopisała, a przy przebojach Agnieszki Osieckiej zabawa była wspa-
niała. Fot. Waldemar Kosowski

W
674. rocznicę otrzyma-
nia przez Sianów praw
miejskich w kinie

Zorza odbyła się uroczysta gala
wręczenia „Sianowskich Rybogry-
fów”. Nagrodami sianowscy samo-
rządowcy honorują mieszkańców,
którzy swoją aktywnością, pracą,
kreatywnością w sposób szczególny
wpisują się w historię miasta 
i gminy. 

Tegorocznymi laureatami zosta-
li:

� kategoria gospodarcza
1) Zakład Przetwórstwa Mięsne-

go Wandy i Stanisława Grzywa-
czów – powstał 20 października
1980 r. i jest jednym z najstarszych 
w gminie Sianów.

2) Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska”– powstała w 1946
roku. Spółdzielnia jest właścicielem
piekarni w Sianowie.

3) Firma Usługowo-Handlowa
Romana Kwiatkowskiego – sianow-
ski przedsiębiorca działalność
gospodarczą prowadzi od 1991
roku.

� kategoria sportowa
1) Paweł Spisak – mieszkający 

w Skibnie sportowiec to światowej
klasy jeździec. Jest zawodnikiem
Wszechstronnego Konkursu Konia
Wierzchowego.

2) Uczniowski Klub Sportowy

Kometa Sianów – Klub badmintona
UKS Kometa Sianów założony
został przy szkole podstawowej nr 1
w Sianowie w 1999 roku.

3) Organizatorzy Turnieju Judo
im. Ewy Larysy Krause w Dąbro-
wie – Turniej Judo, odbywający się
corocznie w Zespole Szkół w Dąbro-
wie, obchodził w ubiegłym roku
swoje XX-lecie.

� kategoria społeczna
1) Zespół Ludowy „Kwiat Papro-

ci” – zespół powstał w 2010 roku 
w Wierciszewie, w swoim repertu-

arze ma piosenki biesiadne, ludo-
we, religijne, okolicznościowe,
patriotyczne oraz wojskowe.

2) Sołectwa Mokre i Szczeglino 
– otrzymały nagrody za wzorową
współpracę miedzy sobą. Sołtysem
Mokrego od 2015 roku jest Daniel
Kalicki, zaś Szczeglina od 2008
roku Jan Grzybowski. Obaj sołtysi
zaangażowali się w to, żeby wspól-
nie organizować wiele ciekawych
imprez sportowych i kulturalnych
na terenie tych dwóch miejscowo-
ści.

Fot. Waldemar Kosowski

Rybogryfy – wyjątkowe wyróżnienia
Działają w różnych dziedzinach, łączy ich determinacja w dążeniu do sukcesu. W sposób szczególny wpisują się w lokalną
historię. Dlatego warto ich doceniać i promować.

Laureaci w kategorii gospodarczej. Laureaci w kategorii sportowej.

Laureaci w kategorii społecznej.
Gala Sianowskich Rybogryfów to wydarzenie ogromnie ważne dla lokalnej 
społeczności.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Swing Lovers, który zaprezentował utwory
okresu międzywojennego.
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W sobotę, 18 lutego, w Gimna-
zjum Gminnym w Sianowie odbył
się charytatywny kiermasz dla Jago-
dy Atłas, absolwentki gimnazjum, 
u której zdiagnozowano glejaka.
Nowotwór umiejscowił się 
w głowie Jagody i zaatakował oko.
Na kiermaszu nie zabrakło licznych
atrakcji, takich jak licytacje czy lote-
ria. Zebrani mogli także nabyć ręko-
dzieła oraz coś słodkiego. Nie zabra-
kło również części artystycznej 
– w sali gimnastycznej Gimnazjum
wystąpili: zespół Kwiat Paproci 
z Wierciszewa, Grupa CONMOTO
Beata i Jerzy Krzyżanowscy oraz
Ola Januszewska, uczestniczka
programu „Must Be The Music”.
Dzięki hojności zebranych, na
pomoc dla Jagody zebrano aż 
10 tysięcy 511 złotych! Dziękujemy
wszystkim zebranym gościom za
wsparcie i obecność na sobotnim
kiermaszu.

Pomogliśmy!

Wielkie serca sianowian 

Chętni za datek do puszki mogli skosztować pysznych ciast...
Fot. Waldemar Kosowski

... lub spróbować sałatki. A wybór był ogromny!
Fot. Waldemar Kosowski

P
ierwszego dnia zagrali-
śmy „na sportowo”. Orga-
nizatorem wydarzenia

były Szkoła Podstawowa w Iwięci-
nie i Gimnazjum Gminne w Siano-
wie. Społeczność obu szkół, ucznio-
wie, rodzice i pracownicy dołożyli
wszelkich starań, żeby spotkanie
było interesujące. Uczniowie zebra-
li fanty i przeprowadzili loterię.
Rodzice przygotowali domowe
słodkości, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Nauczyciele 
z gimnazjum poddawali chętnych
zabiegom kosmetycznym. 

Głównym punktem imprezy
były rozgrywki piłki nożnej. Zgłosi-
ło się sześć drużyn, w tym dwie
żeńskie: Uczniowie Gimnazjum 
w Sianowie, Husaria Tymień,
Nauczyciele Manowo – Koszalin,
Nauczycielki Iwięcino, Policja
Koszalin, Świetlice Gminne. Patro-
nat nad turniejem objął burmistrz
gminy i miasta Sianów. Drużyny
były świetnie przygotowane tak
pod względem kondycyjnym, jak 
i tematycznym. Większość zawod-
ników wybiegła na boisko z napi-
sem na koszulkach „Gramy dla
Antosia i Filipa”. Po zaciekłej walce
w meczu finałowym pomiędzy
drużyną nauczycieli i uczniów
zwyciężyła drużyna belfrów. 

Spotkanie uświetnił pokaz 
w wykonaniu Studia Tańca Flash
Dance. Oczekiwany Mariusz Mario
Koperski poprowadził zumbę.
Uczniowie Zespołu Szkół w Dąbro-
wie pod okiem trenerki Ilony
Chruszcz zaprezentowali swoje
umiejętności w judo. Pomiędzy

rozgrywanymi meczami do dopin-
gu inspirowały cheerlederki 
– uczennice z Iwięcina. Na koniec
był pyszny posiłek – Dom Weselny
Rutikal przygotował smaczny
żurek.

Drugie spotkanie odbyło się 
w niedzielę, 29 stycznia, w Klubie
Prywatka w Koszalinie. Tego dnia
graliśmy muzycznie. Spotkanie
rozpoczęło się od wykonania przez
uczniów oryginalnego Hymnu
Szkoły Podstawowej w Iwięcinie.
Po powitaniu Paulina i Krzysztof 
ze Studia Tańca Krzysztofa Sztorca
wprowadzili wszystkich w nastrój
karnawałowy. 

W klimacie bożonarodzeniowym
utrzymany był koncert uczniów

szkoły w Iwięcina, którzy zapre-
zentowali szlagiery Świąt Bożego
Narodzenia. Po klimatycznym
wystąpieniu uczniów, nadszedł
czas na mocne brzmienie. Wycho-
wankowie Studia Gitary Music
Heaven Grzegorza Wypycha
wystąpili w iście rokowym progra-
mie. 

Podczas koncertu można było
nabyć prace dzieci, zakosztować
słodkich, domowych wypieków
przygotowanych przez rodziców.
W charytatywnym spotkaniu impo-
nujące umiejętności zaprezentowała
młodzież z Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Koszalinie 
w występie muzyczno-wokalnym

zespołu „Jalee”. Pięknie zaprezen-
towały się dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9, które przygotowały
pokaz baletu. W indywidualnym
występie baletowym bardzo profe-
sjonalne zatańczyła Anna Michealis.

Publiczności zachwyciły tańcem
dziewczyny ze Studia Tańca Flash
Dance, a muzyką Duet Gitarowy
Jacek i Michał.

Spotkania wspierał obecnością
poseł na Sejm RP Stefan Romecki,
który przekazał fanty na licytację.

Dziękujemy, że w trudnych dla
rodziny Antosia i Filipa dniach tak
wiele osób wyciągnęło pomocną
dłoń. Świadomość, że jest tylu ludzi,
których serce potrafi dostrzec
potrzeby drugiego człowieka, jest
wartością i fundamentem człowie-
czeństwa. Dla rodziny państwa
Horbowych, to olbrzymie wsparcie
i przeświadczenie, że nie zostali
sami.

Wielkie granie w pomaganie
28 i 29 stycznia zagraliśmy dla Antosia i Filipa, uczniów Szkoły Podstawowej w Iwięcinie i Gimnazjum Gminnego w Sia-
nowie. Koncerty charytatywne odbyły się w dwóch miejscach: w Gimnazjum w Sianowie i Klubie Prywatka w Koszalinie. 

Jednym z pokazów był występ cheerleaderek. Fot. Waldemar Kosowski Pomoc i zabawa zawsze tworzą dobraną parę. Tym razem nie brakowało sportowych emocji. Fot. Waldemar Kosowski

Antoś i Filip z mamą. Rodzina została poszkodowana w wyniku pożaru w Biel-
kowie. Fot. Waldemar Kosowski

3 686,64
złotych 

udało się zebrać w trakcie 
dwudniowego grania

Jedynie prawdziwy
człowiek zauważy
potrzeby drugiego
człowieka, jedynie
człowiek wielkiego
serca wyciągnie
dłoń, pomocną
dłoń...”

Podziękowania
Dziękujemy współorganizatorom:

Gimnazjum Gminnemu im. Heleny

Sendlerowej w Sianowie, Klubowi

Prywatka w Koszalinie za pomoc

w zorganizowaniu charytatywnego

maratonu.

Dziękujemy lokalnym mediom:

Telewizji Kablowej MAX Koszalin,

Tygodnikowi Koszalińskiemu

Miasto, Polskiemu Radiu Koszalin,

dziennikowi Głos Koszaliński za

przekazanie naszego apelu.

10 511
złotych 

zebrano 

na pomoc 

dla Jagody!
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Jeszcze przed zimowymi feriami
strażnicy miejscy z Sianowa wspól-
nie z funkcjonariuszami policji
odwiedzili najmłodszych uczniów
Zespołu Szkół w Dąbrowie. Chcieli
przybliżyć dzieciom z klas I-III zasa-
dy bezpiecznego wypoczynku 
w czasie laby. Dzieci doskonale
poradziły  sobie z rozwiązywaniem
specjalnie dla nich przygotowanej
krzyżówki. Chętnie też odpowiada-
ły na pytania i zagadki związane 
z zachowaniem bezpieczeństwa
podczas  zimowego wypoczynku.
Mundurowi przypomnieli dzieciom
o podstawowych zasadach bez-

piecznego korzystania ze ślizgawek
i sanek, przestrzegli je przed nieroz-
ważnym wchodzeniem na pokryte
lodem zbiorniki wodne. Każdy z 40
uczestników spotkania otrzymał od
Straży Miejskiej drobny upominek,
który będzie przypominał o zasa-
dach bezpiecznego wypoczynku nie
tylko w tym roku.

Warto dodać, że było to kolejne
już spotkanie strażników i policjan-
tów z najmłodszymi mieszkańcami
naszej gminy. Poza przekazaniem
wiedzy o bezpieczeństwie, dostar-
czyło dzieciom wielu atrakcji 
i okazji uśmiechu.

Spotkanie

O bezpiecznych feriach

O zasadach bezpieczeństwa opowiadali policjanci i strażnicy miejscy.
Fot. Archiwum

Zawody odbyły się na hali spor-
towej w Szkole Podstawowej nr 2
w Sianowie. W potyczkach udział
wzięło sześć drużyn dzieci w wieku
od 5 do 6 lat, które reprezentowały
następujące placówki: „Trampolin-
ki” z SP 1, „Pszczółki”, „Żabki” 
i „Motylki” z SP 2 oraz „Motylki” 
i „Żabki” z Przedszkola Gminnego
w Sianowie. Po uroczystym powi-
taniu wszystkie drużyny przema-
szerowały dookoła boiska, prezen-
tując się w strojach sportowo–
kocich przed kibicami i jury. Po
zajęciu wyznaczonych stanowisk
każda drużyna zaprezentowała
swoje sportowe okrzyki.

Po rozgrzewce, którą w rytm
muzyki poprowadziła Magdalena
Golubska wraz ze swoją turniejo-
wą grupą „Motylków”, nadszedł
czas na sportowe starcia. Zawodni-
cy w 10-osobowych drużynach
zmagali się w ośmiu konkurencjach
szybkościowych, skocznościowych,
zwinnościowych oraz rzutnej i siło-
wej. Po każdym poprawnie wyko-
nanym zadaniu kapitanowie
drużyn wrzucali do swoich koszy-

ków po jednym woreczku – punk-
cie i losowali puzzle, aby po
wszystkich działaniach złożyć 
z nich obrazek z kotem. Wszyscy
świetnie się bawili, a kibice dziar-
sko dopingowali drużynom 
i nagradzali każdą ukończoną

konkurencję gromkimi brawami.
Po zakończeniu zawodów juro-

rzy postanowili nagrodzić wszyst-
kich uczestników turnieju pierw-
szym miejscem. Dzieci otrzymały
nagrody i dyplomy, a ich opieku-
nowie podziękowania. 

Wyżej, szybciej, dalej: sportowe
zmagania najmłodszych
8 lutego Przedszkole Gminne w Sianowie już po raz czwarty zorganizowało Gminną
Olimpiadę Sportową „Razem z kotem idę w ruch”.

Podczas zawodów panowała miła i serdeczna atmosfera, którą dodatkowo uroz-
maicały przerywniki – wspólne tańce i zabawy ruchowe ze śpiewem.

Fot. Waldemar Kosowski

P
odczas zajęć kulinarnych
młodzi kucharze robili
między innymi pizzę,

ptysie, sałatkę warzywną oraz prze-
pyszne bułeczki. Uczestnicy warsz-
tatów z ochotą brali udział w przy-
gotowaniu potraw, które później 
z jeszcze większą ochotą degusto-
wali. 

Zajęcia nauki gry na gitarze
dostosowane były poziomem do
indywidualnych zdolności i potrzeb
uczniów. Dzieci uczyły się czytać
nuty, zdobywały wiedzę na temat
zasad muzyki, harmonii, jak i kszta-
łcenia słuchu. 

Na warsztatach artystycznych
dzieci przekonały się, że takie
spotkania to nie tylko kartka papie-
ru oraz kredki, ale również możli-
wość tworzenia ze wszystkiego, co
znajduje się wokół nas. Tematy
poruszane podczas warsztatów
były związane z wodą. Oprócz
rozwijania talentu młodzi artyści
dowiedzieli się, kto mieszka pod
wodą, co słychać na powierzchni?
Malowali ruchome rybki, robili
meduzy w butelce, ośmiornice 
z pomponów, statki na wodzie 
i wiele innych. W trakcie zajęć dzie-
ci rozwijały swoje zdolności manu-
alne, ale również umiejętności plano-
wania, pomysłowości, kreatywności,
wyobraźni oraz koncentracji.

Podczas zajęć tanecznych uczest-
nicy poznawali postawy gimna-
styczne oraz prawidłową postawę
ciała podczas tańca. Zapoznawali
się ze strojami i tańcami karnawało-
wymi. Zajęcia taneczne wspaniale
integrowały grupę rówieśników
oraz wzmacniały kondycję. 

Warsztaty wokalne rozwijały
predyspozycje słuchowe i głosowe.

Szczególny nacisk położony był na
ćwiczenia usprawniające aparat
artykulacyjny, ćwiczenia dykcyjne.

Uczestnicy warsztatów gry na
keyboardzie poznawali instrument,
terminologię muzyczną, dźwięki.
Program nauki gry na keyboardzie

odkrywa olbrzymie możliwości
techniczno-muzyczne, jakie tkwią
w tym instrumencie. W niewielkich
grupach uczestnicy zajęć pracowa-
li nad zróżnicowanym repertu-
arem. Oprócz nauki gry i wykszta-
łcenia słuchu muzycznego, dzieci

rozwijały twórcze umiejętności
takie, jak harmonizowanie, aranżo-
wanie utworów oraz improwiza-
cja. 

Podczas warsztatów kreatyw-
nych dzieci pod okiem doświad-
czonej instruktor samodzielnie

wykonywały igielniki, zawieszki.
Warsztaty uruchamiały pomysło-
wość sprawność manualną, uczyli
się bezpiecznego posługiwania się
narzędziami i przyborami. 

URSZULA JACKOWSKA
Fot. Urszula Jackowska

Kreatywne i inspirujące ferie
Czas zimowych ferii najmłodsi mieszkańcy gminy spędzili bardzo aktywnie. Uczęszczali na zajęcia kulinarne, gitarowe,
artystyczne, taneczne, wokalne i instrumentalne do Centrum Kultury w Sianowie oraz chodzili do kina Zorza. 

Na warsztatach wokalnych dzieci uczyły się m.in. wymowy scenicznej w utworach
wokalno-instrumentalnych.

Na lekcjach gry na gitarze poruszono wiele zagadnień, nie tylko stricte gitarowych,
ale przede wszystkim muzycznych.

Woda była tematem przewodnim na warsztatach artystycznych.Na słono i na słodko – tak było na
warsztatach kulinarnych.

Dla młodych artystów ich prace
są – i powinny być! – powodem
do dumy.
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W SKRócIE
Repertuar 
kina Zorza

5 marca (niedziela) – godz. 16 
– Wall-E, animowany, od 4 lat 
8 marca (środa) – godz. 18 – Pamięt-
nik – melodramat, od 15 lat
10 marca (piątek) – godz. 18.30 
– Hotel, DKF – dramat, od 15 lat 
11 marca (sobota) – godz. 18 – Brid-
get Jones 3 – Kino dla kobiet – komedia
romantyczna, od 15 lat
12 marca (niedziela) – godz. 16 
– Bociany – animowany, od 3 lat 
19 marca (niedziela) – godz. 16 – Dawno
temu w trawie – animowany, od 4 lat

24 marca (piątek) – godz. 18 – Tajem-
nica Rajskiego Wzgórza – przygodowy, od
8 lat
26 marca (niedziela) – godz. 16 – Trol-
le – animowany, bez ograniczeń 

Dzień kobiet 
w kinie Zorza 

� 8 marca z okazji Dnia Kobiet
Stowarzyszenie Sianowska Akade-
mia Seniora zaprasza na humory-
styczny program pt. „Serdeczne
życzenia”. Spektakl przedstawiony
zostanie przez Artystów Grupy Teatralnej
S.A.S. w kinie Zorza w Sianowie o godzi-

nie 17. Po spektaklu zapraszamy na film
pt. „Pamiętnik” w reżyserii Nicka Cassa-
vetesa zrealizowany na podstawie best-
sellerowej powieści Nicholasa Sparksa.
Film opowiada o historii miłości, która
rozkwitła na początku lat 40. gdzieś 
w Karolinie Północnej. Seans rozpocznie
się o godz. 18.

Dzień Osadników
Ziemi Sianowskiej 

� Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej serdecznie zapra-
szają na koncert utworów Anny

Jantar dla Osadników Ziemi Sianow-
skiej. Początek 3 marca o godzinie 17 
w Kinie Zorza w Sianowie. Utwory Anny
Jantar wykonana Anna Żebrowska. 

Wernisaż prac
Marii Idziak

� 9 marca o godz. 17 w galerii Zorza
rozpocznie się wernisaż prac malar-
skich poświęconych pamięci Marii
Idziak. Artystka mieszkała i tworzyła 
w Koszalinie. Do technik jakimi się posłu-
giwała należały: pastele suche, kolaż,
akwarela i malarstwo olejne. Malując
obrazy chętnie tworzyła struktury prze-

strzenne z wykorzystaniem piasków,
proszków, tkanin oraz różnego rodzaju
papierów. Dzięki takim zabiegom prace
Pani Marii zyskiwały bogatą fakturę.

DKK w bibliotece
� 26 stycznia odbyło się kolejne
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, który działa w ramach ogól-
nopolskiego, wieloletniego progra-
mu Instytutu Książki „Tu czytamy”.
Spotkanie było okazją do zabawy, pozna-
nia nowych ludzi, a także trendów w lite-
raturze. Na kolejne spotkanie zapraszamy
2 marca o godz. 17.

W obiektywie
Happening w sianowskiej bibliotece

28 stycznia w sianowskiej bibliotece miała miejsce niecodzienna akcja happenin-
gowa pt. „Czy pamiętasz alfabet”. Czytelnicy ochoczo wzięli się do pracy przy porząd-
kowaniu alfabetycznym książek na półkach. Śmiechu i zabawy było mnóstwo! W prze-
rwach był czas na rozwiązywanie literackich krzyżówek oraz zabawa przy kolorowaniu
bohaterów książek. Fot. Monika Olszak

8 i 9 lutego w kinie Zorza 
w Sianowie po raz drugi odbyły się
zajęcia w ramach Ogólnopolskiego
Interdyscyplinarnego Programu
Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”.
Udział w nich wzięli uczniowie klas
I-III ze Szkoły Podstawowa nr 2 
w Sianowie oraz gimnazjaliści 
z Zespołu Szkół z Dąbrowy.
Nadrzędnym celem programu jest
pomoc nauczycielom w szkolnej
praktyce wychowawczej. Cykl
profilaktyczno-społeczny „Filmowe
drogowskazy” adresowany jest
głównie do wychowawców i peda-
gogów szkolnych. Tematy prelekcji
oraz dobór filmów w tym cyklu
powstały w oparciu o treści
podstaw programowych nauczania
przedmiotów: etyka, edukacja
społeczna, wiedza o społeczeństwie,
wychowanie do życia w rodzinie, 
a także na podstawie autorskich
projektów profilaktycznych.

URSZULA JACKOWSKA 

Edukacja

Program „KinoSzkoła”

Projekcje specjalnie wyselekcjonowanych filmów poprzedzają ok. 30-minutowe
prelekcje. Fot. Urszula Jackowska 

Książki bez wątpienia posiadają
wielką siłę, wpływają na nasze
myślenie, wyobraźnię, przeżycia
estetyczne. Stały kontakt z litera-
turą pomaga w nauce czytania,
pisania czy opanowania reguł orto-
grafii. Warto, więc małymi krocz-
kami rozwijać zamiłowania czytel-
nicze. I tak dzieje się z naszej
gminie.

9 lutego w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy 
i Miasta Sianów odbyła się uroczy-

stość podsumowania konkursu
czytelniczego pt. „Zostań Super
Czytelnikiem”. Konkurs trwał rok
i skierowany był do dzieci z gminy
Sianów w wieku od 6 do 15 lat. 
W tym czasie uczestnicy czytali,
ilustrowali przeczytane książki 
i zbierali odznaki Superczytelnika.
Wyłoniono 9 laureatów. Superczy-
telnikami zostali: Oliwia Kopczyń-
ska z Filii Bibliotecznej w Węgo-
rzewie Kosz., Klaudia Opioła z Filii
Bibliotecznej w Karnieszewicach,

Martyna Narkowicz z Filii Biblio-
tecznej w Sierakowie Sł., Klaudia
Kowalczyk z Filii Bibliotecznej 
w Osiekach, Oskar Jarotka z Punk-
tu Bibliotecznego w Dąbrowie,
Agnieszka Koszałka z Filii Biblio-
tecznej w Wierciszewie, Lena Pran-
ke z sianowskiej biblioteki, Maciej
Fidór z Punktu Bibliotecznego 
w Skibnie, Oliwia Rydzyńska 
z Filii Bibliotecznej w Siecieminie.
Zwycięzcom gratulujemy! 

MONIKA OLSZAK

Są super – superczytelnikami!

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i karty podarunkowe na zakup
swoich ulubionych książek. Fot. Krystyna Jurgo

W czasie ferii dni mijały
szybko. To dlatego, 
że wypełnione były

ciekawymi zajęciami, podczas
których dzieci mogły zabłysnąć
pomysłowością oraz wykazać się
zdolnościami manualnymi.

Zajęcia zorganizowane były we
wszystkich bibliotekach i świetli-
cach na terenie gminy Sianów. 
W Skibnie upływały pod hasłem:
„Biblioteka, książka, zabawa i ja”.
W programie były warsztaty
plastyczne, głośne czytanie gry 
i zabawy planszowe i ruchowe. 

W Filii Bibliotecznej w Osiekach
uczestnicy zajęć przygotowywali
serca, kartki okolicznościowe,
wymyślali śmieszne wierszyki dla
swoich sympatii. Były kalambury 
i zgaduj-zgadula. Z zaprzyjaźnioną
Filią Biblioteczną z Wierciszewa
dzieci wyjechały na kręgle do
Koszalina.

Dzieci w filii bibliotecznej 
w Siecieminie spędziły ferie bardzo
aktywnie. Było dużo zabawy rucho-
wej przy muzyce i grach takich, jak
badminton i ping pong, ale zdecy-
dowanie najwięcej ruchu było

podczas wyjazdu do parku trampo-
lin w Koszalinie. Na zajęciach
kreatywnych powstały kartki
walentynkowe, zwierzątka z papie-
ru w technice origami oraz pyszne
przysmaki z ciastoliny. Oczywiście,
nie zabrakło uwielbianych przez
dzieci zajęć kulinarnych, na których

pieczono muffinki. Dodatkowo
podczas ferii odbywały się lekcje
języka angielskiego. 

W Filii Bibliotecznej w Sierako-
wie dzieci mogły wykazać się zdol-
nościami manualnymi oraz spraw-
nościowymi. Nie brakowało
edukacyjnych łamigłówek, rebu-

sów, spotkań z książką czy zajęć
plastycznych. Hitem była noc 
w bibliotece.

W Filii Bibliotecznej w Wierci-
szewie zorganizowane zostały zaję-
cia plastyczne, zabawy ruchowe.
Były gry planszowe i komputero-
we. Na rozmowę o bezpieczeństwie

zaprosili strażnicy ze Straży Miej-
skiej w Sianowie. 

W Filii Bibliotecznej w Karnie-
szewicach czas upływał na zaba-
wach integracyjnych, zajęciach
plastycznych. I tu wielką atrakcją
był wyjazd do parku trampolin. 

W Filii Bibliotecznej w Węgorze-
wie odbywały się m.in. zajęcia
plastyczne i kulinarne.

Podopieczni świetlicy w Masz-
kowie karmili ptaki, wzięli udział
w zacięciach plastycznych, przygo-
towywali ozdoby na bal w stylu Rio.

W Sianowie ferie rozpoczęły się
„randką z książką” – imprezą czytel-
niczą dla całych rodzin, gdzie przy
dobrej książce, zagadkach, rebusach
można było ciekawie spędzić czas.
Były też Bajkowe spotkania 
z książką – każdego dnia można
wysłuchać bajki z innej części 
świata, wziąć udział w zajęciach
plastycznych i wykonać designer-
ską zakładkę do książki, która zosta-
nie pamiątką po feriach.

Ferie w bibliotekach i świetlicach

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach plastycznych,
podczas których powstało wiele ciekawych i oryginalnych

Fot. CK Sianów

Pogoda sprzyjała – dzieci wybierały się na wy-
cieczki po bliższej i dalszej okolicy.

Fot. CK Sianów



Uczniowie pojechali na wycieczkę pod opieką Sebastiana Wrońskiego i Włodzi-
mierza Zimnowłockiego. Fot. Włodzimierz Zimnowłocki
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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 Ko-
munalnej – 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 (komendant), 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 (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 dro-
gowy 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
związku z zakończe-
niem rozgrywek
grupowych, Woje-

wódzkie Związki Tenisa Stołowego
w Koszalinie i Poznaniu, ustaliły
pary, które w dwumeczach – syste-
mem pucharowym – walczyć będą
o awans do turnieju finałowego,
zaplanowanego na 13 maja.

W fazie play-off – bezapelacyjny
mistrz grupy północnej II ligi
mężczyzn, prowadzonej przez
Wielkopolski Związek Tenisa 
Stołowego w Poznaniu – Darz Bór
Karnieszewice, walczyć będzie 
z czwartą drużyną grupy południo-
wej – Polonią Śmigiel. Pierwszy
mecz odbędzie się na terenie rywa-
la – 11 marca. Rewanż będzie miał
miejsce 6 maja o godz. 12.30 
w Sianowie. Zwycięzcy dwumeczu
utworzą drugą parę turnieju finało-
wego ze zwycięzcami dwumeczu
UKS Nałęcz Majster Ostroróg/LKS
Tajfun Ostrów.

Pierwszą parę turnieju finało-
wego utworzą lepsze zespoły 
z par: LUKS Top Wierzbięcin/KS
Stella Niechan Gniezno – ATS

Stargard/RLKTS Ochman Rasz-
ków.

Triumfatorzy półfinałów zagrają
o prawo – bezpośredniej już – gry 
o awans do I ligi tenisa stołowego
mężczyzn.

Przypomnijmy, po pozyskaniu
Marcina Czerniawskiego z ATS
Stargard i Marcina Marchlewskie-
go z Energii Toruń, którzy dołączy-
li do grających wcześniej Sebastiana
Rosołowskiego, Witolda Skubi-
szewskiego, Andrzeja Świerczka 
i Tomasza Tabora, prezes Zbigniew
Kuszlewicz na łamach „Głosu
Koszalińskiego” powiedział, że 
„z tej klasy zawodnikami, naszym
celem jest awans do I ligi”! I i II
runda spotkań pokazała, że słowa
prezesa, nie były słowami bez
pokrycia. Komplet zwycięstw 

w czternastu meczach mówi sam 
za siebie! Dotychczasowa postawa
tenisistów stołowych Darz Boru
Karnieszewice pokazała, że aspira-
cje prezesa Zbigniewa Kuszlewicza
i tenisistów stołowych Darz Boru
Karnieszewice Marcina Czerniaw-
skiego, Marcina Marchlewskiego,
Sebastiana Rosołowskiego, Witolda
Skubiszewskiego, Andrzeja
Świerczka i Tomasza Tabora – idą 
w parze z ich umiejętnościami.
Teraz pozostaje nam tylko czekać
na dobre wieści ze Śmigla, a następ-
nie w Sianowie 6 maja gorąco kibi-
cować karnieszewiczanom. To dwa
pierwsze kroki – z sześciu – do
wykonania w drodze do I ligi tenisa
stołowego mężczyzn. Historyczne
kroki!

RYSZARD WĄTROBA

Cel to awans do I ligi 
Darz Bór Karnieszewice poznał rywali w walce o awans do I ligi tenisa stołowego!

W fazie play-off mistrz grupy północnej II ligi mężczyzn Darz Bór Karnieszewice
walczyć będzie z Polonią Śmigiel. Fot. Jerzy Klonowski

Uczniowie klas I-III gimnazjum
oraz klasy VI szkoły podstawowej
w Dąbrowie pojechali do Trzepowa
w woj. pomorskim, by podszkolić
się w jeździe na nartach.

Pogoda była piękna. Było
mroźno, ale słonecznie, stok był
dobrze naśnieżny. Uczniowie zaba-
wę zaczęli od zjazdów na „oponach”
w specjalnych rynnach. Było dużo
śmiechu i pozytywnych emocji. Tak
rozgrzani przystąpili do nauki jazdy
na nartach. Pod czujnym okiem
dwóch instruktorów narciarskich
szybko opanowali podstawy tech-
niki jazdy na nartach. Wystarczyły
trzy godziny by wszyscy jeździli.

Oczywiście, nie obyło się bez mniej-
szych lub większych upadków,
jednak nikomu to nie przeszkadzało,
a wręcz przeciwnie, zachęcało do
kolejnych prób. – Czas na stoku
upływał szybko i zanim się obejrze-
liśmy nastał zmierzch. Zmęczeni 
i głodni chętnie zjedliśmy upieczoną
na ognisku kiełbaskę i ogrzaliśmy
się gorącą herbatą. Była to także
okazja by pochwalić się prędkością
zjazdów czy policytować liczbą
upadków. Do domów wróciliśmy
późnym wieczorem z nadzieją, że 
w przyszłym roku również uda nam
się na taką wycieczkę pojechać 
– relacjonuje Sebastian Wroński.

Lekcje na... śniegu
W gronie dziesięciu dobrych

klasowych zespołów na czwartym
miejscu uplasowała się drużyna
Victorii SP 2 Sianów.

W pierwszym meczu sianowian-
ki, które obecnie grają w III lidze
kobiet, wygrały po bramce Malwiny
Grzelak 1:0 z II-ligowym KS Olimp
Gościno. W drugim meczu spotkały
się w meczu grupy A z późniejszy-
mi triumfatorkami turnieju, zespo-
łem BSC Marzahn z Berlina i po
dobrej grze przegrały 0:3. W trze-
cim meczu pokonały 3:1 III ligową
Falę Międzyzdroje po bramkach
Malwiny Grzelak 2 i Wiktorii
Kaszyńskiej 1. W czwartym i ostat-
nim meczu grupowym zagrały 
z faworyzowanym ekstraligowym
zespołem MKS Olimpia I Szczecin 
i niespodziewanie wygrały 2:1, 
a bramki strzelały Katarzyna Pietras
i Oktawia Kaszewska.

Trzy zwycięstwa i jedna porażka
dały sianowiankom drugie miejsce
w grupie i dalszy awans. Bardzo
dobrze zaczął się dla piłkarek Victo-
rii SP 2 drugi dzień turnieju, bo
wygrały z drugim zespołem Olim-
pii Szczecin 1:0 (bramkę uzyskała
Malwina Grzelak). W następnym
meczu, dającym przepustkę do fina-
łu, sianowianki nadal świetnie grały
i zremisowały 2:2 (bramki strzeliły
Malwina Grzelak 1 i Katarzyna
Pietras 1) ze zwyciężczyniami
grupy B zespołem FC Neubranden-

burg. Awans do finału musiały
rozstrzygać rzuty karne. Niestety,
sianowianki wykonywały je mini-
malne gorzej i do finału awansowa-
ły Niemki. Załamane brakiem
awansu do finału i trudnym
meczem z Niemkami z Neubran-
denburga sianowianki przegrały 
0:2 z zespołem z Uniwersytetu
Szczecińskiego. Na osłodę pozosta-
ło sianowiankom czwarte miejsce 
i wybór Malwiny Grzelak do najlep-
szej piątki turnieju. Pierwsze miejsce

przypadło zawodniczkom BSC
Marzahn Berlin. Analizujący turniej
trener Jędrzej Bielecki i pomagający
mu Emil Sitarz byli zadowoleni 
z gry swoich podopiecznych.
Pochwalili je za bardzo dobrą grę 
i dobre wyniki. Piłkarki Victorii 
SP 2 grały przeciwko naprawdę
dobrym klasowym zespołom. Niżej
od nich w tabeli turnieju uplasowa-
ły się zespoły z ekstraligi i pierwszej
ligi: Olimpia Szczecin, Stilon
Gorzów Wlkp., Błękitne Stargard. 

Czwarta lokata 
naszych piłkarek
W Szczecinie rozegrano  XII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „PAJO
CUP 2017”. 

W ekipie sianowskiej zagrały: Alicja Wojciechowska, Emilia Sabat, Malwina
Grzelak, Katarzyna Pietras, Karolina Wieczorek, Wiktoria Robakowska, Oktawia
Kaszewska, Wiktoria Kaszyńska, Dagmara Petrus, Karolina Bryda i Karolina Ka-
wałek. Fot. Archiwum

Zaproszenie 
na bieg

� Gmina Sianów zaprasza 1 kwietnia

o godz. 11 na I Otwarte Mistrzostwa

Sianowa w biegu przełajowym na

dystansie 5 km. Trasa szutrowa, 1 pętla,

oznaczona co 1 km, przy m. Kłos. Pomiar

czasu elektroniczny za pomocą chipów,

wyniki na żywo, sms z wynikiem po zakoń-

czeniu rywalizacji, certyfikat ukończenia

biegu do wydrukowania z wizytówki wy-

nikowej. Ciepły posiłek, wspólne ognisko

i herbata dla wszystkich uczestników.
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