200 lat niech
żyje nam!
Stanisława Sawicka – najstarsza mieszkanka gminy Sianów, obchodziła ostatnio
swoje urodziny. Na jej urodzinowym torcie pojawiła się okrągła setka świeczek!

11 XI
Msza święta z okazji Dnia
Niepodległości oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem w Parku Miejskim
w Sianowie. Godz. 11:30
Msza św. za Ojczyznę
w kościele pw. św. St.
Kostki w Sianowie.
Godz. 12:30 inscenizacja
w kinie „Zorza” przygotowana przez uczniów SP
nr 2, a następnie przemarsz pod pomnik
w Parku Miejskim i złożenie kwiatów.

13 XI
Imieniny Miasta Sianowa
Kino ZORZA BPGiM
Sianów, godzina 17:00.
W programie:
– kabaret seniorów
z Koszalina
– montaż piosenek imieninowych w wykonaniu
dziewcząt z Sianowa

22 XI
Dzień Lwowiaka
w Szkole Podstawowej
w Szczeglinie – godzina
12:00. W programie:
– lwowski program artystyczny w wykonaniu
dzieci ze szkoły w Szczeglinie
– film wspomienie o wybitnym Lwowiaku Ryszardzie Adel.

Zdrowia i pogody ducha życzyli Jubilatce goście. Redakcja Naszej Gminy przyłącza się do tych życzeń.
Wiekowa mieszkanka – tak dosłownie
i w przenośni można nazwać szacowną
Jubilatkę, bo przecież przeżyła wiek cały
– z takim animuszem uczestniczy w życiu
społeczności, że śmiało można składać Jej
życzenia kolejnych stu lat.
Najstarsza mieszkanka gminy Sianów,
pani Stanisława Sawicka (z domu Łozińska) świętowała setne urodziny 4 października. To tego dnia, sto lat temu,
w 1912 roku przyszła na świat w miejscowości Karaczun na Wołyniu.
Z okazji urodzin szacowną Jubilatkę
odwiedzili burmistrz i zastępca burmistrza Gminy i Miasta Sianów, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Sianowie
oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie.
Składając życzenia dostojnej jubilatce
burmistrz Maciej Berlicki wręczył jej list
gratulacyjny wystosowany przez Premiera RP Donalda Tuska oraz list gratulacyjny w imieniu własnym i całej społeczności sianowskiej. Miłym akcentem
było przyznanie świadczenia honorowego
z KRUS. Jubilatka otrzymała też piękne
kwiaty i upominek.
Aby złożyć życzenia i wznieść toast za
zdrowie najstarszej przedstawicielki rodu,
na spotkaniu obecna była oczywiście najbliższa rodzina najstarszej mieszkanki
gminy.
Rodzina i przyjaciele zorganizowali
również dla Pani Stanisławy, w sobotę 6
października, uroczyste przyjęcie urodzinowe w świetlicy w Wierciszewie, które
odbyło się w wspaniałej, pełnej humoru
atmosferze.
Jubilatka wraz z mężem przyjechali do
Wierciszewa w 1946 roku, jako jedni
z pierwszych osadników na tych ziemiach.
„Trzynastka”, pod którą zamieszkali, okazała się dla niej szczęśliwa. Wspólnie

z mężem prowadziła gospodarstwo do tragicznego roku 1960, kiedy to jej współmałżonek zmarł. Potem przez kolejne trzydzieści lat ciężar utrzymania gospodarstwa
i rodziny spoczywał na jej barkach. Jak
widać brzemię nie okazało się za ciężkie,
bo jubilatka w świetnej formie i świetnym
humorze doczekała 100 urodzin.
Jubilatka urodziła troje dzieci – córkę
i dwóch synów. I wszystko wskazuje na
to, że potomstwo odziedziczyło po rodzicielce długowieczność – najstarsza córka
ma już 80 lat i po przejściu na emeryturę
(pracowała w Warszawie – dop. red.) postanowiła wrócić w rodzinne strony i od
lat mieszka wspólnie z mamą pod jednym

dachem. Jubilatka doczekała się także sześciu wnuków i siedmiu prawnuków.
Wszyscy członkowie rodziny podkreślają, że pani Stanisława jest wspaniałą
gospodynią domową, a dzieci dodają, że
także cudowną matką. My ze swej strony
możemy uzupełnić tę charakterystykę
o kolejne cechy – jest osobą wrażliwą na
piękno i poezję. Pasją, która towarzyszy jej
przez całe życie, jest recytowanie wierszy.
Jeszcze w 2011 roku, podczas Dnia Osadników Ziemi Sianowskiej, występowała
na scenie Gimnazjum Gminnego w Sianowie, skąd recytowała strofy wierszy.
A słuchacze zazdrościli jej nie tylko pamięci, ale także wzorowej dykcji. ❚

Recepta na długowieczność Jubilatki: Nie dać się starości i być aktywnym fizycznie i umysłowo. Pani Stanisława swój umysł ciągle trenuje recytując wiersze.

2 wydarzenia
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z ratusza

Cyfrowo
i komputerowo!

W ostatnim czasie w wielu miejscach
i dla wielu osób najważniejsza jest
nowoczesność. Ta zawsze rozumiana
jest przez pryzmat urządzeń, takich
jak komputer, tablet, smartfon, telefon. W wielu przypadkach nieodzownym elementem takich przedmiotów jest dostęp do internetu.
W naszym samorządzie staramy się,
żeby wiele młodych osób miało tak
jedno jak i drugie. Niedawno rozstrzygnęliśmy przetarg na dostęp do
internetu w projekcie „Internet
oknem na świat dla mieszkańców
gminy i miasta Sianów”. W ramach
tego projektu 54 komputery trafiły
do rodzin, kolejne w najbliższych
dniach trafią do świetlic i bibliotek.
Teraz, mając dostęp do internetu
(w ciągu kilku tygodni każdy komputer będzie go miał), spełnimy kolejny element rozwoju naszej gminy.
Bo już nie tylko komputery domowe,
ale również te w świetlicach będą
oknem na świat. Oknem szeroko
otwartym. Oknem z którego każdy
zupełnie nieodpłatnie może korzystać!
Ale w najbliższych dniach w Sianowie pojawią się też pierwsze hotspoty. Gdzie i kiedy? Niech to będzie
małą niespodzianką.
Mam nadzieję, że to, obok „Cyfrowej szkoły”, która w najbliższym
czasie unowocześni zajęcia szkolne
w Zespole Szkół w Dąbrowie oraz
Szkole Podstawowej Nr 2 (jako jedyny samorząd w naszym województwie otrzymaliśmy dofinansowanie na więcej niż jedną szkołę),
spowoduje, że młodzi mieszkańcy
gminy z dumą będą mówić o szkole,
o gminie. Oczywiście przez pryzmat
nowoczesnych technologii.
A to nie ostatnie tego typu przedsięwzięcia. I to cieszy.

Gratulacje dla naszych
mieszkańców
Serdeczne gratulacje składamy kolejnym wybitnym mieszkańcom
naszej gminy, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu wpływają
na kształtowanie pozytywnego wizerunku swojej małej ojczyzny.
Codzienną, niełatwą pracę nauczycieli docenił Minister Edukacji Narodowej przyznając
nagrody i medale. Nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej
otrzymał Krzysztof Sosnowski
dyrektor Gimnazjum Gminnego
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie.

Najwyższe odznaczenia przyznawane przez Ministra Edukacji
– Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały w tym roku
Maria Ignatowicz dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie oraz
wieloletnia pracownica Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sianowie
Barbara Koperska.

Gratulacje należą się także za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie
sportu. Do wyjątkowych sportowców z naszego regionu należą
Dorota Grzejdak, która zdobyła
w Hiszpanii tytuł Mistrzyni
Świata Weteranów oraz brązowy
medal w grze podwójnej w kategorii 35+ w badmintonie. ❚

Spotkanie z nowym
zarządem

Maciej Berlicki

Nasza Gmina
wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
Druk: Media Regionalne

8 października Burmistrz
Gminy i Miasta w Sianowie
Maciej Berlicki spotkał się z nowo
wybranym zarządem Koła nr 2
w Sianowie Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Była to okazja do rozmowy
z nowymi członkami Zarządu
Koła, w skład którego zostali
wybrani: Zofia Szmalec – Przewodnicząca, Stanisław Kuźma
– Zastępca Przewodniczącej, Krystyna Pałac – Sekretarz, Teresa Po-

lańska – Skarbnik oraz Józef Bober
– członek Zarządu. Na spotkaniu
omówiono najistotniejsze problemy związane z bieżącą działalnością Koła oraz wstępne
zasady współpracy członków
Związku z Gminą Sianów. ❚

nie tylko nauczyciele
Nie tylko nauczyciele zasługują na
oklaski. Wielkim sukcesem jest
także udział Pawła Spisaka w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Jest to tym bardziej spektakularne osiągnięcie,
że był to już trzeci start jedynego
reprezentanta naszego regionu na
tej największej i najważniejszej imprezie sportowej świata.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

Podsumowanie
25. Dni
Ziemi Sianowskiej
Fakt, że to już prawie listopad, ale
warto powiedzieć co najbardziej podobało się mieszkańcom podczas tegorocznych, jubileuszowych 25. Dni
Ziemi Sianowskiej. Te oceny to doskonałe fundamenty do przygotowań
26. Dni Ziemi Sianowskiej, nad
którymi prace już trwają od sierpnia.
Tuż po zakończeniu 25. DZS na portalu
www.sianow.pl zamieściliśmy pytanie:
„Które z wymienionych niżej wydarzeń podczas 25. Dni Ziemi Sianowskiej podobały się Pani/Panu najbardziej?”. Odpowiedzi wskazywały, że
największym powodzeniem cieszyły
się kabarety SMILE i KSM. Tuż za nimi,
na drugim miejscu, znalazł się pokaz
laserowy. Na pewno te dwie pozycje
programu powtórzymy! Trzecie
miejsce zajął występ zespołu Raggafaya i Afromental. Koncert będzie na
pewno. Właśnie trwają rozmowy jaki
zespół wystąpi za rok! Większość respondentów proponuje polski zespół.
Zdecydowana większość sugeruje, aby
obchody Dni Ziemi Sianowskiej trwały
dwa dni, z nocną dyskoteką na
wolnym powietrzu. Postaramy się, aby
w 2013 roku zagrał równie dobry DJ.
Przypominając sobie w jakich strugi
deszczu tańczyło około trzech tysięcy
mieszkańców na stadionie miejskim,
bez wątpienia można stwierdzić, że
ten punkt programu jest ważny.
Według zebranych danych w przeciągu dwóch dni imprezę odwiedziło
około 10 000 osób.
Życzymy sobie, aby za organizację
Dni Ziemi Sianowskiej w roku 2013
otrzymać takie same oceny jak
obecnie: 44,62% osób świetnie oceniło imprezę, 33,85% bardzo dobrze,
a 18,46% dobrze. Tylko 3,08 % oceniło
organizację źle. Bardzo dziękujemy za
tak wysoką ocenę.
OrganiZatOrZy
Dni Ziemi SianOwSkiej
gminna OrganiZacja turyStycZna
w SianOwie

O g ł O S Z e n i e O S P r Z e Da ż y DZ i a ł e k
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

b

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
informuje,
że zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm./ na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie przy ul. A. Polskiej 30 /oficyna I piętro,
wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21
dni tj. od 23.10.2012 r. do 13.11.2012 r. wykaz działek prze-

znaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonych działkami gruntu:
nr 244/8 o pow. 0,14 ha, w obrębie ewidencyjnym Skibno oraz
działki gruntu nr 122 o pow. 0,53 ha, w obrębie ewidencyjnym
Sucha Koszalińska.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
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Najlepsi sportowcy
w naszej gminie
Podstawówka z Suchej Koszalińskiej i Gimnazjum Gminne w Sianowie okazały się najlepszymi szkołami
sportowymi w gminie Sianów.

Srebrne medalistki w tenisie stołowym dziewcząt w ramach Gimnazjady: Patrycja Szczepanik, Dominika Sikora i Paulina Motyl (opiekun:
Renata Olejnik).
Szkoła Podstawowa z Suchej
Koszalińskiej została najlepszą
szkoła sportową spośród sześciu
szkół podstawowych gminy
Sianów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku 2011/
2012. Jako jedyna szkoła z naszej
gminy występowała na zawodach wojewódzkich i to dwukrotnie zdobywając jeden brązowy krążek. W tenisie stołowym
dziewcząt zajmując V-VI miejsce
(opiekun: Daniela Gazicka)
i w unihokeju dziewcząt zdobywając brązowy medal (opiekun
Sebastian Wroński).
Do punktacji zalicza się dwa-

naście dyscyplin: sztafetowe biegi
przełajowe, drużynowy czwórbój
lekkoatletyczny, indywidualny
trójbój lekkoatletyczny, tenis sto-

Brązowe medalistki w unihokeju dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej: Żaneta Wojtan, Dagmara
Sikora, Małgorzata Pająk, Kornelia Karpowicz, Kinga Staniszewska, Debora Wojtan, Weronika Sieńkowska,
Martyna Pietrzak (opiekun: Sebastian Wroński).
łowy, szachy, indywidualne biegi
przełajowe, mini: koszykówka,
piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka
nożna, unihokej, biegi rozstawne

ranking
Ranking współzawodnictwa szkół w
województwie zachodniopomorskim w roku szkolnym 2011/2012.
Szkoły podstawowe:
1. SP Sucha Koszalińska – 57 miejsce
w województwie (49 pkt)
2. SP Dąbrowa – 94 miejsce w województwie (40 pkt)

3. SP 2 Sianów – 99 miejsce w województwie (31 pkt)
4. SP 1 Sianów – 223 miejsce w województwie (8 pkt)
Gimnazja:
1. Gimnazjum Gminne Sianów – 87
miejsce w województwie (32 pkt)
2. Gimnazjum w Dąbrowie – 105
miejsce w województwie (25 pkt)

– sztafetowe. Przez ostatnie trzy
lata wśród szkół podstawowych
naszej gminy, także szkoła z Suchej Koszalińskiej została najwyżej sklasyfikowana. W rankingu zostały ujęte 337 szkół
z województwa zachodniopomorskiego, a wśród nich cztery
spośród sześciu placówek w naszej gminie.
Wśród dwóch gimnazjów naszej gminy lepsze we współzawodnictwie sportowym okazało
się Gimnazjum Gminne z Sianowa nieznacznie zwyciężając
z Gimnazjum z Dąbrowy. Na ten
wynik ogromny wpływ miały

Dziękujemy
za Wasze serca
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sianowie
włączył się do ogólnopolskiej
zbiórki żywności pod hasłem
„Podziel
się
posiłkiem”.
W dniach 28-29 września dwudziestu dwóch wolontariuszy
z Gimnazjum Gminnego w Sianowie i czterech pracowników
ośrodka pomocy w sklepie Bie-

Niebezpieczny czad
Corocznie w Polsce umiera kilkadziesiąt osób z powodu zatrucia
czadem, a około pięciu tysięcy trafia
z tego powodu do szpitala. Dlatego
tak ważne jest, aby nie zapomnieć
o systematycznym sprawdzaniu stanu
technicznego urządzeń, które mogą
być potencjalnym źródłem tego rodzaju zagrożenia. Gmina Sianów prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną,
której celem jest uczulenie mieszkańców gminy i miasta na niebezpieczeństwa związane z eksploatacją
urządzeń grzewczych Przygotowane
zostały ulotki i plakaty, które rozpowszechnione będą poprzez jednostki
UGiM w Sianowie.

dronka zebrało 225 kg żywności!
Przygotowane paczki z zebraną
żywnością zostaną przekazane
dla 30 wielodzietnych rodzin
z terenu gminy Sianów.
W imieniu obdarowanych
rodzin wszystkim darczyńcom
i wolontariuszom dziękujemy.
HaliNa iwaNiSik

gimnazjalistki z Sianowa, które
zdobyły srebrny medal w Gimnazjadzie Wojewódzkiej w tenisie
stołowym (op. Renata Olejnik).
W rankingu zostały ujęte 216
szkoły gimnazjalne z województwa zachodniopomorskiego.
W ostatnich dwóch latach
szkolnych wśród szkół gimnazjalnych naszej gminy, także
Gimnazjum Gminne zostało
wyżej sklasyfikowane niż gimnazjum z Dąbrowy.
Ranking został opracowany na
podstawie Wojewódzkiego biuletynu Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. ❚

Fot. Halina Iwanisik

Maciej DoMeracki

4 akcje
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Kochasz dzieci?
Nie pal śmieci!

b

dbajmy o nasze
zwierzęta
Celem akcji jest uczulenie mieszkańców gminy i miasta na problematykę związaną z właściwym utrzymywaniem zwierząt domowych.
Często zdarza się, że zwłaszcza po
zejściu ostatnich śniegów, Sianowianie muszą ostrożnie stąpać po
chodnikach, by nie nastąpić na
„minę”. Kontakt z psimi odchodami
grozi zarażeniem pasożytami przewodu pokarmowego, a także bakteriami chorobotwórczymi.
Zdarza się też, że swobodnie biegające psy stwarzają zagrożenie dla
mieszkańców miasta i gminy, innych
zwierząt lub ruchu drogowego. Z drugiej strony, bywa że właściciele zwierząt domowych nie dbają o swych
podopiecznych z należną im troską.
Akcja zorganizowana więc jest po to,
by polepszyć zarówno komfort życia
mieszkańców gminy jaki i warunki
bytu zwierząt.
Jednym z narzędzi akcji są materiały edukacyjne, skierowane do
mieszkańców gminy i miasta Sianów.
Przygotowane zostały ulotki i plakaty,
które rozpowszechnione będą poprzez jednostki UGiM w Sianowie. Ponadto, Straż Miejska wraz z pracownikiem urzędu przeprowadza kontrole
w zakresie utrzymywania zwierząt
przez ich właścicieli.

Celem akcji jest uczulenie mieszkańców
na konsekwencje
związane ze spalaniem
śmieci w paleniskach
domowych, na podwórzach czy innych
niedozwolonych do
tego celu miejscach.
Należy pamiętać, że paląc odpadkami, trujemy nie tylko siebie. Emisja zanieczyszczeń rozprzestrzenia się w całej
atmosferze. Podczas spalania emitujemy
do atmosfery pyły, które odkładając się
w glebie, powodują szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie
metalami ciężkimi, tlenek węgla – trujący
dla ludzi i zwierząt, tlenek azotu, który
powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Trujący dym zawiera ponadto jeszcze inne niebezpieczne substancje.
Lekarze zaobserwowali, że w związku z coraz większą ilością spalanych
śmieci w gospodarstwach domowych
zwiększa się liczba pacjentów chorych
na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe,
a nawet zdarzają się przypadki chorób
nowotworowych. Pyły powstające podczas spalania odkładają się też w przydomowych warzywniakach i ogródkach.
Jednym z narzędzi akcji są materiały
edukacyjne, skierowane do mieszkańców gminy i miasta Sianów – przygotowane zostały ulotki i plakaty, które
rozpowszechnione będą poprzez jednostki UGiM w Sianowie. ❚

maciej domeracKi

dbaj o swojego psa
W ramach tego projektu 19 października od godziny 6 rano
odbyły się kontrole warunków
w jakich przebywają psy. Skontrolowano osiedla nr 1, nr 2 oraz
rejon starego miasta i Parku Miejskiego. Patrol złożony z przedstawicieli ROŚiGN – Alicji Rajca,
Straży Miejskiej – Beaty Bodys
oraz policjantów Bartłomieja
Bielskiego i Mirona Niewińskiego
kontrolował czy zwierzęta mają
kagańce, smycze i czy właściciele
sprzątają po swoich pupilach.
Udzielono kilku upomnień,
a wszyscy kontrolowani otrzymali
ulotkę „Dbaj o swojego psa”. Patrole będą przeprowadzane cyklicznie.

Kosztowne palenie
śmieci

Wyniki konsultacji
społecznych

Spalanie śmieci rodzi także inne – ekonomiczne konsekwencje; za spalanie
śmieci grożą surowe kary – mandat 500
zł, 5.000 zł grzywny oraz 30 dni aresztu.

Wycieczka
na Hel
Stało się już tradycją, że
mieszkańcy Sianowa mają możliwość zwiedzania różnych regionów naszego kraju. Zarządy
Osiedla nr 1 i 2 w Sianowie, zorganizowały kolejną już w tym
roku wycieczkę. Tym razem
nasza droga prowadziła na Hel.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję
zwiedzić „Fokarium”, Muzeum
Rybołówstwa, Muzeum Obrony
Wybrzeża, ponadto odbyliśmy
rejs statkiem po morzu, skąd
można było podziwiać cypel
helski a także wraki okrętów,
które brały udział w kampanii
wrześniowej w 1939 roku. Chętni
mogli również zwiedzić latarnię
morską, która liczyła 179
schodów.
Fot. Tomasz Przygudzki

Tomasz PrzygudzKi

W dniach 1-8 października odbyły
się konsultacje społeczne dotyczące
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 w 2013 roku.
Projekt programu został przedstawiony na stronie internetowej Gminy
Sianów oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
Zorganizowano także spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono
żadnych uwag, opinii i wniosków do
przedstawionego do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy
i Miasta Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013
roku.

Ważne
Protokół z konsultacji oraz sam
program są dostępne na stronie
internetowej Gminy Sianów.
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Porządki
na cmentarzu

Święto Pieczonego
ziemniaka
6 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Sianowie już po raz dwunasty zorganizowano
„Święto Pieczonego ziemniaka”.

13 października Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne
„Odkrywcy” przeprowadziło akcję porządkowania cmentarza
poniemieckiego w Szczeglinie.

Fot. Mariusz Król

Inicjatywę Stowarzyszenia
mocno poparł sołtys Sołectwa
Szczeglino Jan Grzybowski, oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki. Na apel Proboszcza Parafii Szczeglino księdza Dariusza Szyby w sobotnie
prace na cmentarzu włączyli się
także mieszkańcy Szczeglina.
Podczas kilkugodzinnych prac
wykoszono teren cmentarza, pomalowano metalowe tablice na-

grobne i słupki ogrodzeniowe.
Członkowie Stowarzyszenia odkryli i ustawili na nowo 8 pomników, które zalegały pod warstwą ściółki.
Pracujących przy porządkowaniu poniemieckiego cmentarza
odwiedził zastępca burmistrza
Marcin Posmyk, który również
włączył się do prac, i na zakończenie, dziękując wszystkim
uczestnikom wręczył im pamiąt-

kowe albumy o gminie i mieście
Sianów.
Inicjatorzy prac porządkowych
na cmentarzu zapewniali, że nie
jest to ostatnia tego typu akcja bo
jest jeszcze wiele do zrobienia.
Trzeba dodać, że uczestnicy
akcji, dzięki uprzejmości mieszkańca Szczeglina Henryka Szewczyka, mogli po zakończeniu prac
odpocząć i posilić się przy
ognisku. ❚

Małe święto drzewa
8 października 4-latki z grupy „Motylków” razem z rodzicami uczestniczyły
w warsztatach ekologiczno-plastycznym.
Głównym celem spotkania
było uświadomienie dzieciom i
rodzicom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka oraz zapoznanie z ideą
Święta Drzewa, które jest programem edukacji ekologicznej
Klubu „GAJA”. Jego celem jest
edukacja w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew.
W całej Polsce Święto Drzewa
obchodzone jest 10 października.
W naszym przedszkolu bardzo
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głęboko zakorzenione są tradycje
dotyczące ochrony przyrody, dlatego w tym roku postanowiliśmy
również włączyć się w obchody
Święta Drzewa. W ramach popołudniowych zabaw z rodzicami
przygotowaliśmy zabawy edukacyjne i ruchowe, rozwiązywaliśmy zagadki przyrodnicze, braliśmy udział w teście „Przyjaciel
drzew”. Dzieci i rodzice wykazali
się dużą wiedzą i umiejętnościami na temat rodzajów drzew,

ich znaczenia dla środowiska, dla
życia ludzi i zwierząt. Wykonaliśmy również piękne prace plastyczne z użyciem naturalnych
okazów przyrodniczych na konkurs „ Drzewo w różnych odsłonach”.
Kulminacyjnym i najważniejszym punktem naszego spotkania było posadzenie drzewa w
ogrodzie przedszkolnym. Zanim
to jednak nastąpiło dzieci wraz
z rodzicami wybierali nazwę dla
naszej wierzby. Propozycji było
wiele, ale wygrała nazwa KALINKA. Na przygotowanej kartce
informującej o naszej akcji i nazwie drzewka dzieci podpisały
się odbijając swój paluszek.
A potem wszyscy zebraliśmy się
w ogrodzie przedszkolnym i posadziliśmy KALINKĘ, zakopując
w jej korzeniach puszkę z naszą
wiadomością dla przyszłych pokoleń. Takie twórcze spotkania
pozwalają kształtować więzi
z przyrodą, uczą szacunku do
roślin i zwierząt, są niezapomnianym przeżyciem zarówno
dla dzieci jak i rodziców. Pomagają w propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju.

Fot. Małgorzata Pietruk

Magdalena golubska

Dzień, w którym główną rolę
grał ziemniak, był nie tylko
okazją do degustacji potraw
z ziemniaków i ciast, ale też dał
okazję do wspólnej zabawy
i spędzenia miło czasu.
Uczniowie, podzieleni na
grupy wiekowe, mogli się ze sobą
zmierzyć podczas licznych konkurencji i wykazać różnorodnymi
umiejętnościami. Dzieci oddawały się z zapałem między innymi twórczości plastycznej.
Jedno z zadań polegało na tym,
że uczestnicy z zawiązanymi
oczyma musieli malować farbami
kosz z ziemniakami, którego
wzór widniał na tablicy.
Ogromną frajdę sprawiło również
dzieciom szukanie pochowanych
ziemniaków. Konkurencje sportowe (przenoszenie ziemniaka na
łyżce, rzut ziemniakiem do celu)
wyzwoliły w nich ducha rywalizacji. Najwięcej punktów w poszczególnych konkurencjach uzyskały klasy zerowa i pierwsza,
które zdobyły równorzędne I
miejsce. Miejsce II przypadło
klasie drugiej, a III klasie trzeciej.
Jednym z indywidualnych
zadań konkursowych było wykonanie sałatki, której głównym
składnikiem był oczywiście ziemniak. Jury w składzie: Magdalena
Grzywacz, Sebastian Bober i Maciej Lewandowski, obradowało
dość długo i wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach: wygląd, smak i dekoracja.
Następnie dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z przedstawicielką
Straży Miejskiej w Sianowie,

Beatą Bodys oraz policjantami
Damianem Pawlakiem i Markiem
Lisieckim. Wiele emocji wzbudził
ogromny miś policjant „Wojtek”.
Każdy chciał mieć z nim zdjęcie.
Ciekawych rzeczy dowiedzieli
się uczniowie również od przedstawicieli Straży Granicznej
w Darłowie, starszego chorążego
Łukasza Widawskiego i sierżanta
Pawła Kani.
Dzięki pomocy rodziców,
którzy upiekli przepyszne ciasta,
cały czas działała szkolna kawiarenka. Słodkie wypieki oferowały
w niej z uśmiechem mamy, na
które zawsze można liczyć: Magdalena Orzechowska, Agnieszka
Nowak, Agnieszka Kliewer i Katarzyna Pająk.
Nie zabrakło również pachnących przysmaków z ziemniaków, były frytki, placki ziemniaczane czy opiekane ziemniaki.
Można je było serwować dzięki
uprzejmości Renaty Bąk, dyrektor
Przedszkola Gminnego w Sianowie, która wypożyczyła do
tego celu sprzęt kuchenny.
Fundatorem ziemniaczanych
potraw oraz nagród dla zwycięzców konkursów był Zarząd
Rady Osiedla nr 1 w Sianowie.
Dobrą zabawę i oprawę muzyczną zawdzięczamy panu Andrzejowi Danielewiczowi i „Sympatykom Kolarstwa”.
Organizatorzy do wszystkich,
którzy zaszczycili to święto swoją
obecnością, jak i do tych, którzy
czynnie przyczynili się do jego
przebiegu, kierują serdeczne podziękowania. ❚

6 poznajmy się
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Sport to moje życie
Rozmowa z Dorotą Grzejdak, badmintonistką Komety Sianów:
– Pani kariera to niekończące się
pasmo sukcesów. Który z etapów
swojej kariery ceni Pani najbardziej?
– Oczywiście występy w reprezentacji kraju, z którą pojechałam na mistrzostwa świata
i Europy. Dzięki temu znalazłam
się na jednych kortach z najlepszymi zawodnikami. Ten szczyt
kariery nastąpił kiedy miałam 30
lat i cztery razy z rzędu walczyłam o mistrzostwo kraju.
– No właśnie. I w efekcie za każdym razem na drodze do wymarzonego mistrzowskiego tytułu
stała ta sama zawodniczka – Katarzyna Krasowska. Czy to ona
w Pani karierze była najtrudniejszą przeciwniczką, rzec by
można niemal prześladowczynią?
– Tak można powiedzieć.
Miała jednak niepodważalne
atuty: była wyższa, dysponowała
doskonałą techniką, opiekował
się nią świetny rener. Nie potrafiłam jej pokonać. W karierze
każdego zawodnika jest taka
osoba. W mojej była to faktycznie
Kaśka.
– Rozmawiamy o szczycie kariery,
ale chciałbym wiedzieć jak to się
stało, że kilkunastoletnia dziewczyna z Sianowa zaczęła trenować
badminton?
– Wychowałam się z trzema
braćmi i to oni zarazili mnie pasją
sportową. Grałam z nimi w piłkę,
a sama na podwórku odbijałam
kometkę. W Szkole Podstawowej
nr 2, do której wówczas chodziłam, odbijałam lotkę z wuefistami. Potem była seria turniejów
Koszalińskiej Olimpiady Młodzieży. Pojechałam i od razu zdobyłam trzecie miejsce. Tam wypatrzył mnie mój wieloletni trener
– Marian Stelter.

– Czy sport otworzył przed Panią
nowe możliwości w życiu?
– Dzięki temu poznałam wspaniałych ludzi, obce kraje. Bez tego

pewnie bym tego nigdy nie doświadczyła. Nigdy nie żałowałam,
że gram w badmintona. We wrześniu minęło 31 lat.

– A czy próbowała Pani podliczyć
swoje medale i tytuły?
– Nie. Z mistrzostw Polski jest
taka zasada, że się nie liczy, bo
kolejnych nie będzie. Tych seniorskich mam ponad 20. A teraz
się zaczęły mistrzostwa weteranów.
– No właśnie. W tych jest Pani
bezkonkurencyjna.
– To prawda. W rankingu tych
zmagań prowadzę.
– W czym tkwi sukces, że zawodniczka z 30-letnim doświadczeniem nadal jest w doskonałej
formie?
– Przede wszystkim nigdy nie
paliłam, nie piję, nie objadam się,
choć nie kryję, że mam słabość do
słodyczy, ale ma też silną wolę.
Żadnej jednak diety nie stosuję.
Najważniejsze zaś jest utrzymanie
kondycji. Trenuję na mój sposób.
To trening co dzień z młodzieżą
16-17-letnią, głównie z chłopcami.
– I to pewnie ci młodzi ludzie
pierwsi proszą o przerwę…
– To fakt… (śmiech). Dużo też
biegam po schodach na Górze
Chełmskiej. Przed Mistrzostwami
Świata Weteranów w Hiszpanii,
gdzie zdobyłam złoto i brąz, był
to mój obóz kondycyjny. Podobnie przed Mistrzostwami Europy w Irlandii, skąd przywiozłam dwa złote medale.
– Największy sukces w tym paśmie doskonałych startów?
– To chyba zdobycie cztery lata
temu złota w Hiszpanii, o które
walczyłam z zawodniczką wyższą ode mnie o 25 centymetrów.
Ja mam 155 centymetrów
wzrostu. Tyle, ile słupek od siatki
do badmintona (śmiech).
– Jakie cechy charakteru są konieczne, aby osiągnąć sukces w
tym sporcie?

– Wśród kobiet i dziewcząt
problemem jest konsekwencja
i wytrwałość. Ja nigdy nie odpuszczam. Dodatkowa motywacją jest dla mnie teraz trening
z dużo młodszymi juniorami.
Niezbędna jest oczywiście wola
walki i chęć zwycięstwa.
– Czy starcza Pani czasu na inne
zajęcia niż uprawianie sportu?
– Oprócz czynnych startów
trenuję młodych zawodników.
Niestety, tak mam wypełniony
czas, że sport jest praktycznie
moim jedynym hobby. Oczywiście lubię piłkę nożną. Mam to
jeszcze z czasów gry w piłkę
z braćmi. Oglądam mecze Ligi
Mistrzów. Lubię też jazdę na rowerze.
– Najbliższe wyzwania sportowe?
– Mistrzostwa Polski seniorów. Zajmuję obecnie piąte
miejsce w rankingu choć jestem
weteranką. Powoli się już do tego
przygotowuję. Te sukcesy nie byłyby jednak możliwe dzięki
wsparciu sponsorów. Ostatni wyjazd był możliwy dzięki pomocy
sianowskiego samorządu i firmy
Glob-Metal. Pomocą w moim treningu jest możliwość ćwiczenia
razem z Robertem Kowalczykiem
w Komecie Sianów.
– Na koniec proszę powiedzieć czy
jest różnica między grą w kometkę, a grą w badmintona?
– Gra w badmintona polega na
tym, aby przeciwnik do lotki nie
doszedł, zaś w kometce, aby nie
upadła na podłoże. Ludziom wydaje się, że to taki statyczny sport.
Tymczasem bardziej się można
zmęczyć na korcie do badmintona, niż na korcie tenisowym,
choć jest większy.
– Życzymy sukcesów w zbliżających się zawodach. ❚

Gimnazjaliści z Dąbrowy szlakiem nadmorskim
28 września uczniowie pierwszej klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Dąbrowie wybrali się na wyjątkową wycieczkę rowerową.

Fot. Sebastian Wroński

Po wspólnym spotkaniu pod
szkołą 25-osobowa grupa została
podzielona na dwie kolumny rowerowe i wyruszyła z czterema
opiekunami: Sebastianem Wrońskim, Wojciechem Kapłonem,
Joanną Panek i Kamilą Turską
na rajd rowerowy trasą Dąbrowa
– Dąbki – Dąbrowa.
Na początku wycieczki wy-

stąpiły komplikacje pogodowe:
padał deszcz i wiał porywisty
wiatr, jednak po pewnym czasie
pogoda się poprawiła i zza
chmur wyjrzało słońce, co zmobilizowało uczestników wycieczki do kontynuacji rajdu.
Trasa wiodła przez Wiekowo, Dobiesław, Boryszewo i
Bukowo Morskie.

Celem wycieczki był basen w
Ośrodku Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym „Geovita” w Dąbkach
oraz plaża.
Wejście na basen uczestnicy
otrzymali w zamian za posprzątanie terenu wokół ośrodka. Po
około godzinie zabawy w basenie wszyscy serdecznie podziękowali Jadwidze Kaczyń-

skiej i Marlenie Kozłowskiej za
udostępnione atrakcje.
W drodze powrotnej zadowoleni, ale głodni wycieczkowicze,
zatrzymali się na parkingu leśnym w Boryszewie, aby zjeść
kiełbaski upieczoną na ognisku
przygotowanym przez opiekunów. Droga powrotna z pełnymi żołądkami wydawała się

znacznie krótsza. Mimo drobnych
kłopotów – pęknięty łańcuch
w rowerze, odpadnięcie siodełka
czy przebiegające krowy rozdzielające kolumnę rowerową –
uczniowie z pewnością długo
będą miło wspominali wycieczkę
zwłaszcza, że pokonali prawie 40
kilometrów!
NAtAlIA I DAmIAN KAPłoN
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Zwycięski półmetek
AP Sianów na półmetku jesiennego sezonu rozgrywek ligi trampkarzy pozostaje liderem. Choć trzeba przyznać, że Sława Sławno i Gryf Polanów, które mają tylko jeden punkt straty, zagrażają pozycji lidera.
W dotychczasowych rozegranych sześciu pojedynkach nasi
zawodnicy schodzi pięciokrotnie
z boiska jako triumfatorzy, przy
jednym remisie. Szesnaście zgromadzonych punktów i bilans
bramkowy 50:6 same mówią za
siebie. Wynik 20:0 nad Astrą
Ustronie Morskie przejdzie do historii. Jest to najwyższa wygrana
drużyny z Akademii Piłkarskiej
Sianów. Drużyna rozgrywa znakomite mecze. Forma ma wpływ
na atmosferę w zespole i chęć do
treningu, na który stawia się systematycznie 13-16 chłopców. Zespół zasilają: Michał Zoruk
(bramkarz), Karol Rudzki, Damian Kowalski, Damian Kapłon,
Damian Kulon, Szymon Dobrzyński, Jarosław Szostak , Paweł Ludwinowicz,
Patryk Ozimek,
Dominik
Surówka,
Michał
Obławski, Michał Borowski,
Konrad Wagner, Dawid Stypka,
Szymon Łojewski, Jacek Cisek,
Piotr Cygan, Adam Gorgoń,
Szymon Kosior. Od dwóch tygodni trenują z zespołem również
Bartłomiej Rodak i Wiktor
Dębowski.
Najskuteczniejszymi egzekutorami są Dominik Surówka (16

nowa nazwa
i oferta
Działająca od lipca bieżącego roku
Akademia Piłkarska Sianów może
zmienić nazwę i poszerzyć ofertę
o zajęcia z koszykówki i siatkówki! Proponowana nazwa to Akademia
Sportu.
Pod koniec września burmistrz
Maciej Berlicki zaproponował zmianę
nazwy Akademii Piłkarskiej na Akademię Sportu i poszerzenia jej oferty.
Decyzja ta poprzedzona była kilkoma
spotkaniami z przedstawicielami
wszystkich stowarzyszeń z terenu
gminy i miasta, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie
piłki nożnej.
Propozycja burmistrza została
przekazana 27 września Zarządowi
Akademii Piłkarskiej Sianów, a dzień
później – Sianowskiemu Forum Sportowemu. Zarówno pierwsze, jak
i drugie gremium, pozytywnie wypowiedziało się na temat zmiany nazwy
Akademii i poszerzenia jej oferty, co
pozwala mieć nadzieję, że powstanie
Akademii Sportu stanie się faktem!
Ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmą Członkowie Założyciele podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 25
października.

Fot. Sebastian Wroński

goli) i Michał Obławski (11 goli).
Z bloku defensywnego na największe słowa uznania zasługuje Damian Kulon. Po sześć asyst w
dotychczas rozegranych meczach

zaliczyli: Michał Obławski, Piotr
Cygan, Patryk Ozimek i Damian
Kulon. Bardzo dobrze w bramce
spisuje się Michał Zoruk pod nieobecność Piotra Ignatowicza,

który przeniósł się do Arki
Gdynia.
Treningi odbywają się w Siecieminie (poniedziałek) i w Sianowie (środa), o godzinie 16.

Swoje mecze zespół rozgrywa
jako gospodarz na stadionie Miejskim w Sianowie i w Skibnie.
SebaStian WrońSki

Grali dla 5-letniego Fabiana!
29 września na sianowskim „orliku” rozegrano turniej piłkarski, z którego dochód przeznaczony był na
leczenie i rehabilitację 5-letniego Fabiana, który choruje na autyzm.
Na zaproszenie Janusza Szawurskiego, prezesa KS Victoria
Sianów, Macieja Lewandowskiego, radnego Rady Miejskiej w
Sianowie i Macieja Berlickiego,
Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów, w turnieju wystąpiły
drużyny: Arka, Marmurek, Oldboys i Urząd Gminy i Miasta.
Fabian z bliskimi, którzy
otwierali i kończyli turniej, towarzyszył grającym i oglądającym
przez cały czas trwania imprezy.

Miało to swój symboliczny wydźwięk!
Turniej zakończył się zwycię-

stwem Arki przed Marmurkiem,
Urzędem i Oldboys, choć tak
naprawdę prawdziwym zwycię-

zcą był chłopiec, dla którego
grano!
rySzard Wątroba

Chcesz pomóc?
W zbieraniu pieniędzy na leczenie
i rehabilitację Fabiana pomaga
fundacja „Zdążyć z pomocą”.
Numer konta, na które można dokonywać wpłat: Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Fabiana Czupajło 13819”.
Fot. Waldemar Kosowski

informator
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:
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 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).
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Trzy złota i trzy srebra
Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjada Powiatowa w Sztafetowych Biegach Przełajowych zostały zdominowane przez reprezentantów naszej gminy.
Wyniki

Mistrzostwa Powiatu odbyły
się 10 października w Polanowie.
Naszym reprezentantom udało
się zdobyć medale w czterech
kategoriach. Złoci medaliści
z Dąbrowy i Sianowa będą reprezentować nasz powiat w Mistrzostwach Województwa w Tychowie.
W kategorii dziewcząt wśród
szkół podstawowych (10x800 m)
zwyciężyły dziewczęta z SP 2
Sianów. Sianowianki wystąpiły
w następującym składzie: Martyna Czapłygin, Patrycja Pasternak, Karolina Bartosik, Laura
Lichmańska, Aneta Nowicka,
Klaudia Jędrzejewska, Weronika
Szuplak, Roksana Lipska, Natalia
Drożdżal, Agata Sadka. Na dalszych pozycjach przybiegły zawodniczki z Dobrzycy i Polanowa.
W kategorii chłopców (10x800
m) zwyciężyli młodzi średniodystansowcy z Polanowa, przed
reprezentantami z Dąbrowy
(których opiekunem jest Dorota
Szymańska), następnie przybiegli
zawodnicy ze szkoły podsta-

Klasyfikacja dziewcząt w ramach
Gimnazjady (10x800 m):
I miejsce – Gimnazjum Dąbrowa
II miejsce – Gimnazjum Sianów
(opiekun Małgorzata Bielak)
III miejsce – Gimnazjum Mścice
IV miejsce – Gimnazjum Polanów
V miejsce – Gimnazjum Bobolice
VI miejsce – Gimnazjum Manowo
W kategorii chłopców wśród
szkół gimnazjalnych rywalizacja
trwała do ostatniej zmiany. Przez
większość dystansu prowadzili zawodnicy z Dąbrowy, którzy
w końcówce musieli uznać wyższość kolegów z Sianowa, ulegając im na dziewiątej zmianie.
W tym biegu jak i w poprzednim
pierwsze i drugie miejsce należało do zawodników naszej
gminy. Zespół zwycięski wystąpił
w następującym składzie: Damian Szymański, Kamil Pawłowski, Błażej Trznadel, Łukasz
Józkowski, Dominik Frankowski,
Paweł Wiorek, Michał Mackiw,
Mateusz Kozłowski, Kamil Rokita,
Bartek Owczarski, rezerwowy:
Piotr Bąk. Opiekun: Piotr Starzecki. Powyższe wyniki świadczą
o dużym potencjale wytrzymałościowym zawodników naszej
gminy i dobrze rokuje przed zawodami wojewódzkimi.

Wyniki
Klasyfikacja chłopców w ramach
Gimnazjady (10x1000 m):
I miejsce – Gimnazjum Sianów
II miejsce – Gimnazjum Dąbrowa
(opiekun Sebastian Wroński)
III miejsce – Gimnazjum Bobolice
IV miejsce – Gimnazjum Polanów
V miejsce – Gimnazjum Manowo
VI miejsce – Gimnazjum Mścice

Kalendarz imprez
3 listopada
◗ godz. 14, Mecz piłki nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej: Victoria
Sianów – Wielim Szczecinek, Stadion
Miejski w Sianowie.

Fot. Patrycja Rosińska

wowej z Dobrzycy i Mielna. Należy podkreślić, że zawodnicy z
Dąbrowy prowadzili przez większość dystansu, tracąc pozycję lidera dopiero na szóstej zmianie.
W kategorii dziewcząt wśród

szkół gimnazjalnych zwyciężyły
dziewczęta z Dąbrowy, które wybiegły na pierwszej pozycji i nie
oddały tego miejsca do mety,
ciągle prowadząc i kontrolując
bieg. Na ostatniej zmianie zdu-

blowały zawodniczki z Manowa.
Zespół zwycięski prowadzony
przez Sebastiana Wrońskiego wystąpił w następującym składzie:
Karolina Czarnecka, Klaudia
Cygan, Klaudia Ciesiołkiewicz,

Kinga Ciesiołkiewicz, Agnieszka
Rogala, Patrycja Studzińska,
Daria Chaładus, Oliwia Ilcewicz,
Emilia Włodarczyk i Kornelia
Królikowska.

grupy 1.: KS Sieciemin – Wrzos Wrześnica, Boisko w Siecieminie
◗ godz. 14, Mecz piłki nożnej Klasy
Okręgowej, grupy Północ: Start Iskra
Mokre – Graf Bukówko, Boisko w Mokrem.

biet: UKS Victoria SP 2 Sianów – Lechia Zielona Góra, Stadion Miejski w
Sianowie.

◗ godz. 13, Mecz piłki nożnej Klasy
Okręgowej, grupy Północ: Start Iskra
Mokre – Bajgiel Będzino, Boisko w
Mokrem.

Sianów – Arkadia Malechowo, Stadion Miejski w Sianowie.

4 listopada
◗ godz. 12, Mecz piłki nożnej Klasy A,

10 listopada
◗ godz. 13, Mecz II ligi piłki nożnej ko-

17 listopada
◗ godz. 13, Mecz piłki nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej: Victoria

Kometa w Szwajcarii

Poprowadzi
do Victorii
Victoria Sianów ma nowego trenera – Grzegorza
Lewandowskiego. Nowy trener zastąpił Dariusza
Majewskiego.
Grzegorz Lewandowski to wychowanek Zawiszy Grzmiąca. Ma
za sobą niezwykle udaną piłkarską
karierę, w czasie której reprezentował barwy m.in. Wisły Kraków,
hiszpańskiej CD Logrones, Legii
Warszawa czy australijskiej Adelaide City. Po zakończeniu kariery
zawodniczej został trenerem.
W polskiej ekstraklasie Grzegorz Lewandowski rozegrał 227
spotkań, w których strzelił 19
bramek. W kadrze Polski zadebiutował 27 października 1993 r.
meczem z Turcją w Stambule,
przegranym 1:2 (1:0). W koszulce
z orłem na piersi wystąpił pięciokrotnie.

11 listopada
◗ godz. 10, II WTK młodzików/czek i I
WTK skrzatów w tenisie stołowym,
Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie

Jako trener Grzegorz Lewandowski prowadził między innymi Gwardię Koszalin, Kotwicę
Kołobrzeg, Regę Trzebiatów,
Sławę Sławno, Ruch Wysokie
Mazowieckie, ŁKS Łomża i ponownie Gwardię Koszalin. Niedawno został nowym trenerem
Victorii Sianów.
13 października w Polanowie
– już pod wodzą nowego trenera
– Victoria grała z miejscowym
Gryfem zwyciężając go 1:0 (1:0).
Bramkę na wagę trzech punktów
strzelił Krystian Jegliński.
Gratulujemy
i
życzymy
marszu w górę tabeli!
rySzard Wątroba

Pod koniec września zawodnicy UKS Kometa
wzięli udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Szwajcarii Juniorów (Swiss Junior International 2012) w badmintonie.
Na 16 kortach (w jednej hali)
rywalizowało ponad 260 zawodników z 30 państw. Zawodnicy z
Komety byli jedynymi reprezentantami Polski w tych zawodach.
W Lausanne wystartowała
czwórka naszych badmintonistów. W kategorii U 17 (Kornelia
Kowalczyk, Paweł Lewandowski,
Patryk Jas) i U 19 (Dominik
Ziętek).
Nasi młodzi sportowcy pojechali jak się później okazało po
naukę, ponieważ poziom tych zawodów był jak dla nich za wysoki. Jedynie Patryk Jas w grupie
ograł Norwega 2:0. Prym wiedli
zawodnicy z Filipin, Danii, Francji,
Anglii, Norwegii, Niemiec.
Dominik Ziętek w każdej z

gier w której wziął udział (pojedyncza, mixt i debel) zwyciężył
po jednym meczu. W grze pojedynczej zwyciężył reprezentanta
Belgii 2:0. Ulegając później Duńczykowi 0:2. Ostatecznie miejsce,
które zajął to 19/32.
W grze podwójnej wraz
z Belgiem przeszli jedną rundę
pokonując parę ze Szwajcarii 2:1
ale nie sprostali w kolejnej rundzie Słoweńsko/Austriackiej
parze 0:2. Miejsce 9/16. W grze
mieszanej Dominik wystąpił z
Anną Dolak (Niemcy). Mieli w
pierwszej rundzie wolny los. W
drugiej pokonali jedną z najlepszych par Czeskich 2:0, ulegli
o ćwierćfinał 0:2 Anglikom.
Miejsce 9/16.

SebaStIan WrońSKI

18 listopada
◗ godz. 13, Mecz piłki nożnej Klasy
Okręgowej, grupy Północ: Start Iskra
Mokre – Głaz Tychowo, Boisko w Mokrem.

robert Kowalczyk,
trener
„Sianowscy zawodnicy zdobyli
nowe doświadczenie za granicą.
Nie mówię tu o tym, że wzięli
udział w zawodach międzynarodowych (bo już oczywiście w takowych brali udział), lecz niektórzy z nich po raz pierwszy
polecieli samolotem. Było to nie
lada przeżycie. Miło też było patrzeć jak ci młodzi ludzie przełamują bariery językowe.”

Cały wyjazd był sfinansowany
ze środków własnych lub w
przypadku Dominika i trenera
Kowalczyka z funduszy Kadry
Narodowej.
Kolejne starty Dominika
Ziętka to: w listopadzie Słowacja,
Czechy oraz Finlandia. Młodsi
będą szlifować formę w turniejach krajowych.
Życzymy dalszych sukcesów! ❚

