Nowy sztandar
i niezwykły patron
Od 21 września Szkoła Podstawowa w Iwięcinie oficjalnie nosi imię Aleksandra
Doby. Nowy patron, znany podróżnik, uczestniczył w tym niezwykłym dla całej
lokalnej społeczności wydarzeniu.

Z okazji Dnia
Nauczyciela
Wszystkim tworzącym
sianowską oświatę,
dyrektorom,
pedagogom,
pracownikom
administracji
oraz obsługi
składamy
serdeczne podziękowania za trud włożony
w kształtowaniu
naszych młodych
mieszkańców
Gminy i Miasta
Sianów.
Jednocześnie
życzymy wszelkiej
pomyślności i radości
w życiu osobistym
jak i zawodowym.

Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów
Maciej Berlicki
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sianowie
Joanna Czerwińska

W składzie honorowego pocztu znaleźli się rodzice uczniów – Mirosław Stefański, Magdalena Kołodziejczak i Marta Karbownik. To
im przypadł zaszczyt
Aleksander Doba, nowy patron szkoły,
to postać niezwykła. Można się było o tym
przekonać podczas spotkania z podróżnikiem, poprzedzającego oficjalną część uroczystości. Gość opowiedział swoich wyprawach, pokazywał zdjęcia i filmy
dokumentujące jego osiągnięcia. Każdy
z uczestników tego niesamowitego spotkania otrzymał jego pamiątkowe zdjęcie
wraz z autografem.
Ważnym punktem uroczystości
nadania szkole imienia była msza święta,
na której został poświęcony sztandar
szkoły. Po mszy wszyscy udali się na
świetlicę wiejską, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Wzięli w nich udział Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie Maciej
Berlicki, Z-ca Burmistrza Polic Paweł
Mirowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sianowie Joanna Czerwińska, ks. Proboszcz Józef Kapczyński, Radni Powiatowi, Radni Gminni, sołtysi, dyrektorzy
szkół, przyjaciele szkoły, rodzice, nauczyciele oraz oczywiście dzieci.
Dyrektor szkoły Włodzimierz Zimnowłocki przedstawił historię nadania

szkole imienia. Przypomnijmy, że o tym
jakie imię nosić będzie iwięcińska szkoła
zdecydowali w głosowaniu uczniowie,
nauczyciele i mieszkańcy miejscowości.
Andrzej Dębowski, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino
odczytał uchwałę nadania szkole imienia,
która została przekazana jako wyjątkowy
upominek honorowemu gościowi.
Później nastąpiła chwila wyjątkowo

Aleksander Doba...
... polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Jako pierwszy człowiek
samotnie przepłynął kajakiem Ocean
Atlantycki z kontynentu na kontynent
(z Afryki do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni.Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał[ Również
jako pierwszy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po
przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia.
Brązowy medalista mistrzostw Polski
w kajakarstwie górskim.

podniosła – wprowadzenie sztandaru
przez poczet sztandarowy rodziców.
Sztandar trafił w ręce dyrektora szkoły.
Ten przekazał go uczniom. – Strzeżcie
i reprezentujcie go z honorem, bo jest on
najważniejszym symbolem naszej
szkoły i naszej ojczyzny – mówił dyrektor w tym ważnym dla szkoły momencie.
Szkolny poczet sztandarowy w składzie Mateusz Horbowy, Julia Stefańska
i Kornelia Kapłon, przyjął ślubowanie
uczniów reprezentujących wszystkie
klasy szkolne. Sztandar wyprowadzono
po oficjalnie wygłoszonych przemówieniach zaproszonych gości.
Po części oficjalnej odbyła się część
artystyczna, przygotowana przez panią
Jolantę Zimnowłocką, w której dzieci
śpiewały piosenki i recytowały wiersze
a panie Marlena Ochocka i Katarzyna
Ganske-Zbieralska odczytywały wspomnienia z wypraw Aleksandra Doby.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
było odsłonięcie dwóch pamiątkowych
tablic na budynku szkoły. ❚

Gmina i Miasto Sianów w oczach dzieci
Pod koniec roku ukaże się wyjątkowy
kalendarz, który ozdabiać będą
prace najmłodszych mieszkańców
Miasta i Gminy Sianów.
Jeśli jesteście uczniami klas IV – VI szkoły podstawowej lub gimnazjalistami i lubicie malować, to koniecznie
weźcie udział w konkursie „Gmina i Miasto Sianów

w oczach dzieci” organizowanym przez Burmistrza Gminy
i Miasta Sianów. Wasza praca może być jedną z 12, które
znajdą się w kalendarzu!
Czasu jest niewiele – termin składania prac mija 15
października!

Więcej informacji o konkursie znajdziecie
na stronie internetowej www.sianow.pl
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Kalendarz
od uczniów!

Choć od kilku dni mamy dopiero
kalendarzową jesień, a do końca
roku zostało jeszcze sporo czasu,
w wielu dziedzinach szykujemy się
już powoli do 2013 r. Powoli projektowany jest budżet gminy, zadania do realizacji.
Jest też rzecz, która od kilku lat
stała się już w gminie i Mieście
Sianów tradycją. To wydawany
przez gminę kalendarz. Żeby mógł
zawisnąć w wielu sianowskich domach, projekt powinien być gotowy
na początku listopada. Od początku
w kalendarzu pojawiały się zdjęcia
– a to z różnego rodzaju wydarzeń,
a to pokazujące najciekawsze,
najładniejsze miejsca w gminie.
Tym razem kalendarz będzie wyglądał inaczej. Będzie, jeżeli zechcą
tego młodzi mieszkańcy gminy
i miasta Sianów. To dla uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych oraz klas
I-III gimnazjów ogłosiliśmy konkurs
plastyczny „Gmina i Miasto Sianów
w oczach dzieci”. Bardzo chcę, żeby
na konkurs wpłynęło wiele prac,
prac związanych z Waszymi miejscami, z Waszym życiem codziennym, z najpiękniejszym widokiem.
Mam nadzieję, że trudno będzie
wybrać dwanaście prac, które
znajda się w kalendarzu na 2013 r.
Mam też nadzieję, że kalendarz ten
stanie się wizytówką gminy, wizytówka jej młodych Mieszkańców,
pokazem Ich talentu i pracowitości.
Wiem, że kalendarz na rok przyszły
będzie inny niż wszystkie. Po prostu
taki nasz.

Maciej Berlicki

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

Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat),
94 318 68 18 (Biuro Obsługi
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl
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Większość za powrotem Łaz
19 września w kinie Zorza w Sianowie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie
zmiany granic Gminy i Miasta Sianów oraz Gminy Mielno, czyli ewentualnego przyłączenia sołectwa Łazy do Gminy i Miasta Sianów.
Biorący udział w debacie wypełniali ankietę odpowiadając
na pytanie „Czy jest Pan/Pani
za zmianą granic Gminy i
Miasta Sianów i Gminy Mielno
polegającej na włączeniu sołectwa Łazy do Gminy i Miasta
Sianów?” .
Swój głos w tej ważniej dla
gminy sprawie chcieli oddać
także ci mieszkańcy, którym czas
nie pozwalał na wzięcie udziału
w całej debacie, cześć osób przyszła do kina tylko oddać głosy.
Ci, którzy zechcieli decydować o
zamianach granic obu gmin wypowiedzieli się niemal jednogłośnie za powrotem Łaz w granice
Gminy i Miasta Sianów, co pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu procesu zmiany
granic.
Do urny wrzucono 191 ankiet,
z których 186 to głosy za przyłączeniem sołectwa Łazy do naszej gminy, 3 głosy przeciw oraz 2
oddane głosy nieważne.
Głosowanie nie było jedynym
punktem spotkania. Nie mniej
ważna byłą debata, w której głos
zabrać mógł każdy. Na listy obecności na debacie wpisało się 195
osób, w tym 4 osoby spoza naszej
gminy.

Głos w dyskusji
„Zainicjowanie połączenia z Koszalinem
przez Łabusz i wydatki inwestycyjne z tym związane spowodują powstanie w długim okresie nowych terenów
pod budownictwo jednorodzinne. Uruchomienie tej inwestycji jaką jest droga może spowodować z racji niższych cen na rynku nieruchomości w gminie Sianów
osadnictwo ludzi z Koszalina, którzy mając bardzo dogodny dojazd do centrum Koszalina ( około 15 minut )
mogą być zainteresowani zakupem działki w Gminie
Sianów. Osadnictwo to spowoduje wzrost bazy podatkowej Gminy Sianów wynikający ze wzrostu dochodów z
podatku od nieruchomości, a także podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę

wartość nieruchomości które obecnie
są w rejonie Jamna/ Łabusza na poziomie około 80 zł za
metr to analogiczna działka w rejonie Osieki/
Kleszcze/Sucha jest warta obecnie około 40 zł za metr. Po
zbudowaniu tej drogi wartość aktywów w tym rejonie
Gminy Sianów może wzrosnąć do np. 60 zł za metr. Wartość nieruchomości jest bardzo silnie skorelowana z siłą
nabywczą ludności na danym terenie, gdyż to od ich zarobków zależą ceny nieruchomości. Jeśli ceny nieruchomości będą rosły wraz z napływem nowych mieszkańców to oznacza iż siła nabywcza obywateli jako ogółu się
zwiększa. ”
Leszek kwiatkowski

aGnieszka Lewczuk

Nowe umocnienie
brzegu rzeki Polnicy
Erozja oraz korzenie drzew
rosnących na skarpie spowodowały znaczne uszkodzenie umocnienia murka zlokalizowanego na
jednym z brzegów rzeki Polnicy
na terenie Parku Miejskiego w Sianowie, dlatego też Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych w Szczecinie zlecił
prace polegające na naprawie
umocnienia brzegowego rzeki
Polnicy. Zniszczony murek został
rozebrany a w jego miejsce zostały
ułożone kosze, które zostały wypełnione kamieniem łamanym.
aLicJa raJca

Byliśmy z przyjacielską
wizytą w Rezekne
30 sierpnia, na zaproszenie mera partnerskiego
miasta Rezekne, delegacja radnych Rady Miejskiej w Sianowie wybrała się z oficjalną wizytą na
Łotwę.
Po przyjeździe nasza delegacja
(Joanna Czerwińska, Janusz Machała i Jan Mokrzycki) została
przyjęta przez mera Aleksandra
Bartoszewicza. W czasie wizyty
pracownicy urzędu przedstawili
dotychczasowe dokonania oraz
plany związane z rozwojem
miasta i regionu (budowa filharmonii, remonty ulic i rond,
przebudowa parku miejskiego).
Późnym popołudniem zwiedziliśmy szkołę, z którą współpracujemy już od wielu lat.
Następnego dnia braliśmy
udział w otwarciu nowo wybudowanego Centrum Usług Twórczych Wschodniej Łotwy. W uroczystościach uczestniczyły władze
lokalne oraz sąsiednich miast,
władze państwowe Łotwy oraz
delegacje miast partnerskich
z Polski: Sianowa i Częstochowy.
Przy dźwiękach przepięknej regionalnej muzyki, tańcu i śpiewie
dokonano uroczystego otwarcie
Centrum.
Po
uroczystym
otwarciu mieliśmy możliwość
zwiedzenia okazałego budynku,
w którym mieszczą się liczne pracownie wyposażone w nowoczesne urządzenia i maszyny.
Z radością i podziwem, a także
z zazdrością patrzyliśmy na wyposażenie pracowni krawieckiej, sto-

larskiej, siłowni, sali koncertowej,
sal do tańca i baletu, pomieszczeń
dla działalności Młodzieżowej
Rady Miasta Rezekne. Jednak największe wrażenie zrobiło na nas
wkomponowanie obiektu w krajobraz oraz sama bryła centrum.
2 września władze Rezekne zorganizowały nam objazd po malowniczych zakątkach regionu oraz
wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie zostaliśmy poczęstowani tradycyjnymi łotewskimi potrawami. Odwiedziliśmy
również miasto, gdzie znajduje się
największe skupisko Polaków.
Uczestniczyliśmy we mszy św. odprawianej w języku polskim.
Ostatniego dnia naszej wizyty
wraz z ponad 500 uczniami Państwowego Polskiego Gimnazjum
w Rezekne rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2012/2013. Jest to
szkoła, w której dzieci uczą się
języka polskiego i przyjeżdżają
do Gminy i Miasta Sianów na
praktyki językowe.
Obdarowani prezentami stanowiącymi elementy kultury
i sztuki łotewskiej oraz pełni
wrażeń i uroków Łotwy w dniu
4 września wróciliśmy na przepiękną ziemię sianowską.
Joanna czerwińska,
Janusz Machała
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Święto plonów z Elvisem
W tym roku to Szczeglino było gospodarzem gminnych dożynek.

Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski

Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą mszą świętą,
z udziałem przedstawicieli naszej
Gminy, Powiatu, rolników i
mieszkańców, aby podziękować
Bogu za obfite plony naszej ziemi
i prosić o łaski na cały rok.
Po nabożeństwie korowód dożynkowy z wieńcami przeszedł
na boisko obok kościoła w Szczeglinie na dalszą część uroczystości. Na miejscu wszyscy zgro-

madzeni zostali powitani przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej
Joannę Czerwińską i gospodarza
imprezy Jana Grzybowskiego.
Święto plonów to tradycyjnie
okazja do dobrej zabawy. Nie inaczej było i w tym roku. Organizatorzy zadbali o atrakcje. W programie były zawody konkursy oraz
występy. W tym roku gwiazdą dożynkowej zabawy był... Elvis.

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy przygotowali mieszkańcy miejscowości Sieciemin.
W 16. edycji konkursu pod nazwą „Najbardziej zadbana
zagroda Rolna”, „Najbardziej zadbana Posesja” oraz „Najpiękniejsza wieś” nagrodzono:
◗ w kategorii „Najbardziej zadbana Posesja”
I miejsce: Joanna Jodłowska, Dżbik Emilia, Jodłowska
Urszula ze Szczeglina 6
II miejsce: Regina i Bogusław Makowscy z Osiek przy
ul. Parkowej 19

III miejsce: Maria i Michał Samołajtis ze Szczeglina
Nowego 4
w kategorii „Najbardziej zadbana Zagroda Rolna”
I miejsce: Zdzisława i Stanisław Gawin z Sowieńskiego
Młynu 4
II miejsce: Beata i Dariusz Sirko z Iwięcina 8
III miejsce: Romuald Sikora z Maszkowa 23
Do nagrody za piękną wieś w tym roku wytypowano
miejscowość Wierciszewo.

AleksANdRA kowAlcZyk

Dożynki Powiatowe
w Będzinie
Dożynki Powiatowe organizowane przez Powiat
Koszaliński, we współpracy z Gminą Będzino
oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowano w Będzinie.

Fot. Waldemar Kosowski

Impreza rozpoczęła się mszą
świętą na boisku sportowym. Po
jej zakończeniu rozpoczął się ceremoniał dożynkowy. Część imprezy dożynkowej poświęcona została na uroczyste wręczenie
odznaczeń i nagród – podziękowań za ciężką pracę dla rolników oraz dla osób zaangażowanych w prace na rzecz swojej
gminy.
Równocześnie odbywały się
występy zespołów z poszczególnych gmin. Naszą gminę na dożynkach godnie reprezentował
zespół Złoty Dukat z Węgorzewa
Koszalińskiego, który jak zawsze
prezentował się na scenie znakomicie. Stoisko Gminy Sianów prowadziły Beata Sirko i Barbara Lewandowska,
które
oprócz

Nagrodzeni

materiałów reklamowych gminy
Sianów oferowały pyszne ciasta
własnego wypieku.
Ogłoszono także wyniki tradycyjnych konkursów związanych z dożynkami. W kategorii
na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” pierwsze miejsce zajęła gmina Bobolice, drugie
miejsce przypadło gminie Manowo, a trzecie miejsce przyznano gminie Polanów. W tej
samej kategorii wręczono wyróżnienia dla gmin: Świeszyno,
Będzino, Mielno, Biesiekierz oraz
Sianów.
Gwiazdą wieczoru był zespół
Basta. Uwieńczeniem całości była
zabawa dożynkowa, która trwała
do białego rana, mimo niesprzyjającej pogody. ❚

Tajemnice codzienności, czyli
Europejskie Dni Dziedzictwa
W Szczeglinie, przy okazji Święta Plonów, uroczyście obchodziliśmy tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa 2012. Tegorocznym tematem były „Tajemnice codzienności”.
Temat „Tajemnice codzienności” ma ocalić od zapomnienia
piękno i urok codziennych zdarzeń – zwykłego domowego
życia, spotkań, języka, muzyki
i obyczajów, obrzędów, pracy,
świąt, zabaw i zabawek, kulturę
stołu, wytwarzania i rękodzieła.
Dlatego w tegoroczne obchody
EDD zostały połączone z Dożynkami Gminnymi w Szczeglinie.
Tradycje dożynkowe bowiem od
stuleci obrazują doskonale i przypominają obyczaje, obrzędy i kulturę ludową.
W naszych tegorocznych obchodach EDD przybliżamy postać Gracjana Bojara-Fijałkowskiego – pisarza, historyka,
badacza słowiańskiej przeszłości naszego regionu. W tym
roku przypada 100 rocznica Jego
urodzin. Jego działalność zaowocowała wieloma baśniami,
legendami i podaniami wywodzącymi się z kultury ludu pomorskiego. Zbiory jego legend

europejskie
dni dziedzictwa
to największe w Europie wydarzenie promujące zabytki, historię, kulturę, miejsca, wydarzenia i ludzi. Tegoroczna edycja
EDD jest wyjątkowa, nawiązuje
bowiem nie tylko do wydarzeń i
miejsc, ale także do naszej bogatej tradycji.

Fot. Kazimierz Salik

doczekały
się
kilkunastu
wydań. Uczą one patriotyzmu,
rozwijają wyobraźnię i przybliżają przeszłość Pomorza Zachodniego.
Z tej okazji gospodarstwo
agroturystyczne
„Pod
Jaskółczym Gniazdem” w Grabówku przygotowało wystawę

obrazującą życie i twórczość Gracjana Bojara-Fijałkowskiego. W
naszych uroczystościach udział
wzięli również córka pisarza;
dr Anna Bojar-Fijałkowska oraz
syn pisarza kpt. Żeglugi Wielkiej
Zbigniew
Bojar-Fijałkowski
z małżonką Elżbietą.
kAZimieRZ sAlik
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Centrum kontynuuje działalność
Gmina Sianów we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska uruchomiła
ośrodek wsparcia dla organizacji pozarządowych.
Dzięki uzyskanej dotacji ze
środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, dziesięć pozarządowych organizacji korzysta
z pomocy w zakresie infrastrukturalnym, prawnym, marketingowym, księgowym i szkoleniowym.
„Sianowskie Centrum Organi-

zacji Pozarządowych” oferuje
wspólną infrastrukturę - dwa pomieszczenia biurowe, toalety, salę
wykładowa na 60 osób, co ważne
obiekt jest w całości dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Swoje centrum organizacje
pozarządowe mają w świetlicy
wiejskiej w Skibnie.

Ponadto zaplanowano wsparcie szkoleniowe obejmujące zagadnienia z zakresu pisania wniosków o datację, zarządzania projektami, budowanie wizerunku
organizacji pozarządowych czy
warsztaty komputerowe.
Instytucje zaangażowane w
projekt zapewnione mają także

Narodowe czytanie „Pana
Tadeusza” także w Sianowie

doradztwo oraz usługi marketingowe i księgowe. W celu promocji
opracowane zostaną także banery
dla każdego z podmiotów, które
wykorzystywane będą podczas
imprez lokalnych i regionalnych,
a także event zaplanowany na
zakończenie projektu.
Działalność „Sianowskiego

uprzedziliśmy wydarzenia organizując wielkie szkolne czytanie epopei narodowej. Inwokację czytał, zaproszony z tej
okazji, Burmistrz Miasta i
Gminy Sianowa pan Maciej
Berlicki.
Podczas
przerw
uczniowie z dużym zaintereso-

Tomasz TesmeR

więcej informacji o projekcie na
stronie www.inkubator.sianow.pl

Ósme wspaniałe
grzybobranie
We wtorek na parkingu leśnym w Przytoku, który należy
do Nadleśnictwa Karnieszewice,
po raz ósmy odbyła się impreza
integracyjna dla osób niepełnosprawnych pn. „Grzybobranie”.
Uczestnikami byli domownicy
Środowiskowych Domów Samopomocy: z Krągu, Sławoborza,
Szczecinka oraz Sianowa. Jury po
wnikliwej analizie przyznało nagrodę za największą ilość
grzybów jadalnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
„Na Leśnej” w Sławoborzu.
Kamila Lechicka z ŚDS w Sianowie znalazła najpiękniejszego
borowika i otrzymała dodatkową
nagrodę ufundowaną przez radnego powiatowego Edwarda
Grębskiego. Zostały również
przeprowadzone zabawne konkurencje rekreacyjno-sportowe,
podczas których uczestnicy wykazali się dużym sprytem oraz
dobrą kondycją fizyczną. Celem
imprezy była integracja osób niepełnosprawnych, poprawa ich sa-

Mija 200 lat od wydarzeń
opisanych w „ostatnim zajeździe
na Litwie” Adama Mickiewicza.
Z inicjatywy Prezydenta RP w
trzydziestu miastach Polski odbyło się „Narodowe Czytanie
„Pana Tadeusza”.
W Szkole Podstawowej nr 2

Centrum Organizacji Pozarządowych” przewidziano do końca
grudnia 2012 roku. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
zamknie się w kwocie 61 420 zł.

mopoczucia, zwiększenie aktywności i motywowanie do działania oraz edukacja ekologiczna
z wykorzystaniem warunków
środowiskowych. W otoczeniu
przyrody, przy dopisującej pogodzie osoby z problemami zdrowotnymi mogły się zrelaksować i
cieszyć się pięknem polskiej złotej
jesieni.
Niesamowitym przeżyciem
był występ trębacza, który wspaniale powitał i pożegnał przybyłych gości.
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Karnieszewice za udaną,
wieloletnią współpracę, a szczególne podziękowania kierujemy
do Leśnictwa Szczeglino za zaangażowanie w organizację spotkania. Dziękujemy także pracownikom SP Nr 2 w Sianowie za
wsparcie i pomoc w przygotowaniu ciepłego posiłku.
Imprezę
zorganizowano
dzięki
dofinansowaniu
ze
środków PFRON.
Regina Banasiak

waniem wysłuchali kolejnych
fragmentów poematu Adama
Mickiewicza czytanych przez
dyrektora Szkoły pana Ireneusza Megiela i nauczycieli.
Akcję w szkole zorganizowały
Barbara Prondzińska i Alicja
Kiedrowska. ❚

73. rocznica napaści Sowietów
na Polskę
17 września 1939 roku
wojska Armii Czerwonej podstępnie zajęły wschodnie tereny
Rzeczpospolitej. Zajęcie terenów
wschodniej Polski było realizacją
tajnego protokołu RibbentropMołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie i było
jednym z punktów paktu o nieagresji między Niemcami i
Rosją.
Właśnie minęła 73. Rocznica
tych tragicznych dla Polski wydarzeń. Z tej okazji w kościele
parafialnym w Sianowie odbyła
się uroczysta msza św., a po niej
krótkie wspomnienie tych wydarzeń przygotowane przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie.

Fot. Waldemar Kosowski

Tradycyjnie już pod pomnikiem zostały złożone kwiaty
przez przedstawicieli sianow-

skich kombatantów, szkół,
urzędów i stowarzyszeń.
agnieszka Lewczuk

Fot. Jolanta Trzeciak
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Centra edukacyjne
wznowiły działalność
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska wspólnie z gminą Sianów kontynuują projekt
„Centra Edukacyjne w Gminie Sianów”.

16

Organizacja pozarządowa,
która stara się animować życie
społeczne nie tylko w swojej miejscowości, postanowiła wspólnie
z Gminą Sianów pomóc młodzieży wiejskiej podnieść umiejętności. Mając na uwadze duże
problemy dzieci z nauką matematyki oraz języków obcych powołano trzy „Centra Edukacyjne”
– w Suchej Koszalińskiej, Skibnie
oraz Iwięcinie.
Korzystać z nich mogą dzieci z
okolicznych wsi. Proponowane w
ramach projektu zajęcia odbywają
się w świetlicy w Skibnie oraz w
szkołach w Suchej Kosz. i Iwięcinie, gdzie uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe,
niezbędne książki, a także drobny
poczęstunek. Zaplanowane zajęcia prowadzone przez trenerki
języka angielskiego oraz matematyki, odbywają się raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin
w każdej miejscowości. Centra
edukacyjne będą działały do
końca listopada tego roku.

tysięcy złotych kosztuje przedsięwzięcie. Finansuje je województwo zachodniopomorskie oraz
Gmina i Miasto Sianów.

Tomasz Tesmer

Cool Schools w Suchej Koszalińskiej i Wierciszewie
W gminie Sianów od września ruszył projekt „Cool Schools” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Przedsięwzięcie zakłada wyrównanie szans edukacyjnych 24osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy
Sianów, poprzez organizację zajęć
językowych, teatralnych i logopedycznych.
Projekt „Cool Schools” realizowany przez Gminną Organizację Turystyczną w Sianowie
skierowany jest do uczniów
dwóch szkół wiejskich z terenu
gminy Sianów – Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej
oraz Iwięcinie.

Projekt, który potrwa do końca
grudnia tego roku, zakłada organizację 136 godzin zajęć z nauki
języka angielskiego poprzez ćwiczenia typowo teoretyczne, do
tego 78 godzin warsztatów teatralnych i 78 godzin zajęć logopedycznych, które mają przełamać bariery w zakresie
swobodnego wysławiania się zamkniętej w sobie młodzieży.
Przedsięwzięcie ma także umożliwić grupie dzieci kontakt z
żywym językiem poza regularnymi zajęciami szkolnymi, m.in.

poprzez organizację Dnia Kultury
Anglosaskiej dla kolegów, koleżanek i mieszkańców gminy.
Przedsięwzięcie realizowane
jest we współpracy ze Szkołami
Podstawowymi w Suchej Koszalińskiej i Iwięcinie, które po reformie gminnej prowadzone są
przez organizacje pozarządowe.
W projekt angażują się także
przedstawiciele Stowarzyszenia
Ziemi Wierciszewskiej. Zaplanowane zajęcia prowadzone są w
Suchej Koszalińskiej oraz Wierciszewie w dni powszednie oraz

soboty do grudnia 2012 roku
przez zatrudnionych logopedów
oraz nauczycieli posiadających
odpowiednie kwalifikacje w
pracy z dziećmi.
Efektem zajęć ma być m.in.
wzrost poziomu wiedzy i podniesienie poziomu samooceny
grupy dzieci, a także pobudzanie
zainteresowań wśród młodzieży
nauką języka angielskiego i przełamywanie barier językowych
wśród członków społeczności lokalnej oraz wzbudzenie potrzeby
inwestowania w naukę języków.

Koszty przedsięwzięcia szacowane są na kwotę ok. 35,5 tys. zł
z czego blisko 32 tys. organizacja
pozyskała z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Tomasz Tesmer

Program Comenius sposobem
na doskonalenie zawodowe nauczycieli
W ramach programu Comenius wszyscy nauczyciele mogą skorzystać z bezpłatnych intensywnych szkoleń metodyczno-językowych
prowadzonych za granicą.
W związku z członkostwem
Polski w Unii Europejskiej pojawiły
się nowe możliwości doskonalenia
zawodowego nauczycieli języków
obcych oraz innych nauczycieli nauczających swoich przedmiotów w
językach obcych. W listopadzie
2011 roku złożyłam wniosek o dofinansowanie w ramach programu
Comenius „Uczenie się przez całe
życie”. Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich.

Na początku kwietnia tego roku
wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w lipcu uczestniczyłam
w dwutygodniowym kursie metodyczno-językowy w International
House w Londynie. Uczestnicy
Comeniusa nawiązują znajomości
z nauczycielami z innych krajów,
mogą zobaczyć, jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych
krajach. Kursy to doskonała okazja
do odświeżenia znajomości języka
poprzez pobyt w kraju, gdzie jest
on używany na co dzień, podwy-

ższenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych
krajów (kursy prowadzone są w
międzynarodowych grupach).
Wspieranie rozwoju innowacyjności korzystania z nowoczesnych
technologii komunikacyjnych, promowanie nauki języków obcych i
różnorodności językowej na
wszystkich poziomach nauczania
oraz podnoszenie motywacji
uczniów są głównymi założeniami
kursu.

W kursie udział wzięło 10 nauczycieli. Pochodzili oni z Polski,
Czech, Turcji, Brazylii, Peru oraz
Urugwaju. Tematyka kursu dotyczyła aktualnego rozwoju w nauczaniu języków obcych. Tematy
dotyczyły zasad nauczania, rozważań nad teoriami nauczania i
uczenia się, powstawania nowych
metodologii. Kwestie motywowania uczniów, podejście do nauczania, użycie autentycznych
materiałów oraz filmów i piosenek
na lekcji również były poruszane.

Jestem bardzo zadowolona, iż
miałam możliwość uczestnictwa
w programie „Uczenie się przez
całe życie” i mam głęboką nadzieję, że w przyszłości będę doskonalić swoje umiejętności metodyczno-językowe w ramach
programów organizowanych
przez FRSE i Comeniusa.
marlena ochocka,
magisTer filologii angielskiej,
nauczyciel języka angielskiego
z 3 leTnim doświadczeniem
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Ochotnicy z Sianowa
na trzeciej pozycji
15 września w Rosnowie odbyły się II Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych kwalifikowanej pierwszej pomocy
,,Biec by pomóc”.
Zawody składały się z dwóch
części. Pierwsza część opierała się
na teście teoretycznym składającym się z 30 pytań z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy z zespołu OSP
Sianów, musiał samodzielnie rozwiązać test jednokrotnego wyboru.
Druga część natomiast składała się z czterech symulacji wypadkowych, w których strażacy
mieli udzielić pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym do czasu przybycia
Państwowego Ratownictwa Medycznego. Symulacje przygotowane przez KM PSP w Koszalinie, Ratowników OSP ORM
oraz PCK polegały na udzieleniu
pomocy kobiecie ciężarnej, która
utraciła funkcje życiowe na
skutek podtopienia, mężczyźnie,
który nie przestrzegając przepisów BHP uległ wypadkowi
w trakcie pracy pilarką spalinową
i doznał urazu klatki piersiowej,
udzieleniu pomocy dziecku,
które upadło z wysokości i nie
miało możliwości poruszenia się
oraz udzieleniu pomocy ofiarom

Fot. KM PSP Koszalin

wypadku komunikacyjnego, podczas którego poszkodowanymi
została dwójka dorosłych oraz
niemowlę.
Ostatnie zadanie było wielkim
wyzwaniem dla zespołu sześciu
ratowników. Druhowie musieli
wykazać się dużą wiedzą oraz
umiejętnościami ratunkowymi,

aby sprawnie i z zachowaniem
własnego bezpieczeństwa udzielić pomocy każdej z poszkodowanych osób. Dodatkowym utrudnieniem było założenie, które polegało na przyjęciu Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
W ostateczności reprezentanci
Ochotniczej Straży Pożarnej w

Sianowie w składzie: Piotr Kabata, Marek Brzozowski, Piotr
Małachowski, Piotr Koza, Kacper
Łucki oraz Rafał Pociask uplasowali się na 3 pozycji w ogólnej
klasyfikacji punktowej i zdobyli
puchar wraz z nagrodami rzeczowymi (zestaw do segregacji,
szyny Kramera, hydrożele oraz

kołnierze ortopedyczne). Sprzęt,
który udało się wygrać na pewno
znajdzie miejsce w wyposażeniu
pojazdów OSP w Sianowie.
Dodatkowo na zawodach został zorganizowany pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu Komendy Miejskiej PSP
w Koszalinie, ratownictwa medycznego w wykonaniu ratowników OSP RM oraz PCK oraz
ratownictwa wodnego w wykonaniu ratowników WOPR z Rosnowa.
Atmosfera na zawodach była
rewelacyjna. Takie zawody są
świetnym sposobem sprawdzenia się w działaniach, jakie
OSP Sianów wykonuje w ramach
celów statutowych.
Szczególnie chciałbym podziękować strażakom ratownikom,
którzy od dłuższego czasu angażowali się w ćwiczenia oraz zajęcia teoretyczne w ramach przygotowania do zawodów KPP.
Mam nadzieję, że w następnych
zawodach też wystartujemy i nie
oddamy miejsca na podium.
DowóDca sekcji osP w sianowie
Dh Piotr kabata

Nasza reprezentacja w Berlinie
W Berlinie na Breitscheidplatz odbyły się 6. Międzynarodowe Zawody Strażackie – 6. Firefighter Combat Challenge Germany.
Zawody w Berlinie są największymi zawodami w Europie.
W zawodach udział wzięło 302
zawodników, 40 tandemów i 46
sztafet z Niemiec, Polski, Francji,
Austrii, Słowacji i Słowenii. Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie reprezentowali
Łukasz Rutkowski zawodnik
i Grzegorz Rutkowski, jako
opiekun. Warto zaznaczyć, że Łu-

kasz Rutkowski jest pierwszym
strażakiem ochotnikiem z Polski,
który wystartował w zawodach
Firefighter Combat Challenge
poza granicami kraju.
Polskę reprezentowało 14 zawodników. Zawody w Berlinie
mają rangę kwalifikacji Mistrzostw Świata, a sędziowie

szczegółowo przestrzegają regulaminu, o czym przekonał się
nasz strażak, którego sędziowie
chcieli zdyskwalifikować już na
starcie za brak regulaminowego
umundurowania i dzięki uprzejmości kolegów z TFA Team
Toruń, którzy pożyczyli sprzęt,
mógł wystartować w zawodach.

W swoim biegu Łukasz Rutkowski przegrał rywalizacje z Albertem Thomasem z BF Wismar
z Niemiec i z czasem 03:31,79
zajął 245 miejsce. Zawodów nie
ukończyło aż 22 zawodników,
którzy zostali zdyskwalifikowani
w czasie swoich startów za przekroczenie limitu czasowego (5

minut) lub nieregulaminowe
wykonywanie zadania.
Zawody wygrał Joachim Posanz z TFA Team Gottingen.
Drugi był jego kolega z drużyny
Alexander Meyer, a trzecie
miejsce zajął Pierre Gregorat
z TFA Team Strasbourg.
GrzeGorz rutkowski

Leśne szlaki jak nowe Parafiada jak zwykle udana
Dzięki dotacji uzyskanej
z Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz Województwa Zachodniopomorskiego odnowione zostały
szlaki rowerowe przechodzące
przez gminę Sianów.
„Leśne szlaki rowerowe” to
jeden z najbardziej znanych produktów turystycznych w gminie
Sianów, z którego cyklicznie korzystają liczne grupy turystów
oraz mieszkańcy okolic Koszalina. Dostrzegając duże zainteresowanie produktem oraz stopniową degradację powstałej
w 2008 roku infrastruktury członkowie Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie przygotowali
stosowny wniosek o dotację, który
złożyli w Ministerstwie Sportu i
Turystyki oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Za-

chodniopomorskiego. Przedsięwzięcie „Leśne szlaki rowerowe
– alternatywa dla produktu 3xS”
uzyskało rekomendacje w obu instytucjach, dzięki czemu możliwe
było podjęcie działań zmierzających do poprawy istniejącej
infrastruktury turystycznej.
Zadanie, które zamknie się
w kwocie blisko 100 tys. złotych,
obejmowało konserwacje 40 tablic kierunkowych, siedem zielonych miejsc rekreacji. osiem
miejsc postojowych, mostków na
rzece Unieść oraz tablic edukacyjnych. Ponadto wykonano
10 nowych tablic kierunkowych,
7 miejsc postojowych, a także wyrównano nieprzejezdne odcinki
tras i wydano 2000 folderów promocyjnych.

22 września od godzin
południowych przy kościele
pw. św. Stanisława Kostki
w Sianowie odbył się kolejny
już festyn parafialny.
Program festynu był tak przygotowany, aby dla każdego było
coś interesującego. Była więc
wspólna zabawa dla dzieci
i dorosłych, gry i konkursy,
przejażdżki na koniu, występy
zespołów artystycznych, zabawa
z niespodzianką i pokazy
medyczne a ponadto wykwintne
i różnorodne domowe wypieki,
rozmaitości z grilla, napoje, itp.
Cały dochód z tej imprezy
przeznaczony będzie na remont
zabytkowego kościoła parafialnego w Sianowie.

tomek tesmer

kazimierz salik

Fot. Kazimierz Salik
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Przygoda 4x4

Zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży

Na trasie liczącej 40 kilometrów Sianowskiej Przeprawy czekało
na zawodników wiele atrakcji: 6 oesów sędziowskich po 35 pieczątek dla każdej z klas oraz droga płaczu, na której poległo wiele
załóg.
Niektóre załogi widząc skalę
trudności nie podejmowali walki,
inni zaś pokonywali próby w
kompletnych ciemnościach tak
jak Jorg z córką, która go pilotowała (nagroda dla najdzielniejszego pilota). Przez cały dzień na
trasie nie brakowało atrakcji, festiwal rolek rozpoczął Zbyszek
Peczyński, następnie Majki tak
zrolował swojego quada, że kierownicy szukał po lesie dobrych
kilka minut. Na koniec klasyczną
rolką popisał się Lesław Sokołowski zatrzymując auto na
drzewie. Poza efektownymi wywrotkami najwięcej emocji wśród
zawodników oraz zgromadzonych kibiców wywoływały próby
wodne, na których miejscami
głębokość była ,,peryskopowa,,
kierowcy łapali powietrze pod
samym dachem, a piloci musieli
wykazać się umiejętnościami pływania.
Nowością tegorocznej Sianowskiej Przeprawy była klasa turystyk, która przebojem wdarła się
na sianowskie szlaki podczas
ostatniej Sianowskiej Integracji
4x4. I tym razem postanowiliśmy
sprawdzić ich zacięcie do walki z
terenem i jak zwykle na nich się
nie zawiedliśmy. Zwycięzcą tej
klasy zostali Rosiak i Skotarek.
Trasa dla turystyka była wspólna
z pozostałymi klasami, jedynie
miejsca nieprzejezdne jak się
później okazało nawet dla
extremu zostały minięte objazdami wytyczonymi w roadbooku. Walka na trasie rajdu
trwała do samego końca wyznaczonego limitu czasu czyli 10
godz.
Różnice na mecie były minimalne np. w klasie EX mechanik
między drugim Bruski, a trzecim
Gołka różnica wynosiła zaledwie
1 minutę. Obu pogodził Zbyszek
Peczyński, który spokojnie z
kompletem pieczątek i sporym
zapasem czasu dotarł do mety. W
klasie wyczyn zwycięstwo wywalczyły ,,Kaczory”, którzy na
dwa patrole w pięknym stylu nie
dali szans swoim przeciwnikom.
Klasa quad padła łupem Marcina
Topolskiego, który wykazał się
determinacją i wielkim duchem
walki o czym mogli przekonać się
kibice na bagnach w okolicy
Skwierzynki.
W klasie EX elektryk zwycięzcami zostali Zabrocki, Kwaśniak.

Fot. Dawid Tokarczyk

Po wakacyjnej przerwie powróciły zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży w Sianowie.
Grupa dzieci i młodzieży
uczęszcza na zajęcia z tańca towarzyskiego organizowane przez
Bibliotekę Publiczną Gminy i
Miasta w Sianowie. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: 5-6 lat, 7-12 lat, 13-19
lat.
Od września zajęcia odbywają
się na auli w Gimnazjum
Gminnym w Sianowie.

Dzieci i młodzież zainteresowaną nauką tańca zapraszamy na
zajęcia w podanych daniach,
bądź zgłoszenia się telefonicznie
pod nr tel. 695-542-317.
DawiD Tokarczyk

kiedy na tańce?
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej:
◗ 5-6 lat – wtorek godz. 16-17
◗ 7-12 lat – wtorek godz. 17-18
◗ 13-19 lat – czwartek godz. 17-18

ZUMBA – taniec, który daje radość…
Uhonorowani
Największy pechowiec – Arek
Urban nie dojechał nawet do
pierwszej próby (awaria układu kierowniczego) warto dodać, że Arek
to ubiegłoroczny zwycięzca klasy EX
Mechanik.
Najbardziej dzielny pilot (najmłodszy) – Eliza Sain.
Najwytrwalsza załoga – Marcin
Gryniuk, Anna Szymańska, Edyta
Zarębska.
zwycięzcy poszczególnych klas
◗ EX Mechanik
1. Zbyszek Peczyński, Łukasz Chouj
2. Andrzej Bruski, Tomasz Dargacz
3. Tomasz Gołka
◗ EX Elektryk
1. Marcin Zabrocki, Zbigniew Kwaśniak

2. Piotr Chodalski, Robert Makarewicz
3. Zdzisław Pabisiak, Marcel
Kozłowski
wyczyn
1. KACZORY
2. KACZORY
3. Krzysztof Kieras, Michał Kieras
Turystyk
1. Rafał Rosiak, Daniel Skotarek
2. Damian Gendig, Kuba Gendig
3. Mirosław Łuczak, Roman Łuczak
Quad
1. Marcin Topolski
2. Łukasz Kaczanowski
3. Norbert Szejbach

Zumba to zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i
aerobiku. Proste kroki taneczne,
świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarza atmosferę świetnej imprezy i totalnie
porywa nas do zabawy. Bardzo
dynamiczna i ekscytująca kombinacja rytmów latynoskich i międzynarodowych.
Zumba to przede wszystkim
świetna zabawa, uczestnicy nie
zdają nawet sobie sprawy, że

ćwiczą i po prostu wracają bo niesamowicie spędzają czas, a po
pewnym okresie zaskakują ich rezultaty.
Jeśli chcesz spędzić mile czas, a
przy tym świetnie się bawić
przyjdź! Zajęcia odbywają się w
każdy wtorek i czwartek o 1830
na auli w Gimnazjum Gminnym
w Sianowie. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 695-542-317.

Pomocna dłoń
w plenerze

w środku lasu, aby uczestnicy „oderwali się od codzienności” i aktywnie
uczestniczyli w życiu rodzinnym
i grupowym. Dzięki takim wyjazdom
rodziny bardziej integrują się ze sobą
i otoczeniem.
Program pobytu przewidywał gry
i zabawy sportowe, mecz siatkówki
na świeżym powietrzu. Pod okiem
opiekuna wszyscy mogli skorzystać
z przejażdżki konnej oraz bryczką po
lesie. Rodzice i dzieci spacerując po
lesie zbierali grzyby.
Wieczorem odbyła się uroczysta
kolacja przy blasku świec, a po niej
zabawa taneczna. Wszyscy uczestniczy wyjazdu dobrze się bawili,
nawet nienajlepsza pogoda nie popsuła humorów i żal było wracać do
domu.

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).

W klasie tej zawodnicy pokonywali te same próby co klasa z wyciągarkami mechanicznymi, co
powodowało jeszcze większe wyzwanie dla elektryków, szczególnie na osławionej drodze
płaczu, która i tym razem zebrała
żniwo w postaci porwanych lin,
spalonych wyciągarek, urwanych
przegubów oraz spalonych
sprzęgieł.

Organizatorzy 3. Sianowskiej
Przeprawy pragną podziękować
wszystkim osobą zaangażowanym w organizację imprezy w
szczególności
Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sianów Maciejowi Berlickiemu, PBGiM Sianów,
OSP Sianów, OSP Osieki oraz
właścicielom terenów na których
impreza została przeprowadzona. ❚

22 i 23 września w Pensjonacie
„Uroczysko” w Krzykaczu Miejsko
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowe zorganizował spotkanie integracyjne dla uczestników
programy Pomocna dłoń plus. Impreza połączona byłą z warsztatami kulinarnymi.
W trakcie tych warsztatów panie
przygotowywały wspólnie posiłki dla
swoich rodzin, wymieniały się doświadczeniami kulinarnymi i poznawały nowe zagadnienia związane ze
sztuką kulinarną.
Warsztaty celowo zostały zaplanowane w miejscowości położonej

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

Wszystkim uczestnikom
Gratulujemy.

DawiD Tokarczyk

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.
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Kometa szybuje wysoko
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA Sianów na dobre rozpoczęli zmagania w sezonie
sportowym 2012/13. W kolejnych turniejach odnoszą sukcesy.
W połowie września (od 13 do
16) Dominik Ziętek wziął udział
w Międzynarodowych Mistrzostwach Litwy Juniorów. Nasz zawodnik bardzo dobrze zaprezentował się w grze mieszanej
w parze z Adrianną Tataj (Warszawa). Młodzi zawodnicy wywalczyli srebrny medal nieznacznie ulegając w finale także
parze z Polski. W drodze do finału
pokonali dwie pary z Litwy, Rosjan, Słowaków. Należy dodać, że
od ćwierćfinału były to mecze
bardzo zacięte (każdy pojedynk
trwał trzy sety), łącznie z finałem.
Dominik startował także w grze
pojedynczej. Wygrał z Litwinem,
Rosjaninem, a uległ dopiero Słowakowi w trzech setach w fazie
ćwierćfinałowej. W grze podwójnej, wraz z Kamilem Jędrysem,
również odpadł w ćwierćfinale.
W tym samym czasie we Wrocławiu odbył się Krajowy Turniej

Seniorów, w którym ze znakomitym skutkiem wystartował
Paweł Prądziński. Paweł w grze
pojedynczej i podwójnej wywiózł
z Wrocławia dwa złote medale.

Swój pierwszy złoty medal
w tym sezonie wywalczył w grze
pojedynczej w finale pokonując
Mateusza Dynaka (Słupsk). W finale debla było podobnie. Paweł,

Kalendarz imprez

Debiut
orlików
22 września do sportowej rywalizacji chłopców urodzonych
w roku 2002 i młodszych włączyli
się orlicy Akademii Piłkarskiej
Sianów. Wzięli udział w turnieju
Ligi Bałtyckiej Orlik 2012 w Bobolicach.
W turnieju wystartowało dziewięć drużyn w tym dwa zespoły
reprezentujące gminę i miasto
Sianów. Podopieczni Sebastiana
Bobera wypadli obiecująco. Na
szczególną uwagę zasługuje pięć
bezbramkowych remisów Akademii Piłkarskiej I Sianów, przy
jednym zwycięstwie (z Wichrem
Mierzym) i dwóch porażkach
(z Leśnikiem/Zefirem/Rossą
Manowo UKS Olimpia I Bobolice). Akademia Piłkarska II odniosła jedno zwycięstwo, dwa
razy bezbramkowo remisowała
i poniosła pięć porażek.
Skład AP I: Jakub Apanel,

6 października
◗ godz. 11.30 – mecz II ligi piłki nożnej
kobiet: UKS Victoria SP 2 Sianów
– Checz Gdynia, Stadion Miejski w Sianowie;
◗ godz. 15 – mecz piłki nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej: Victoria
Sianów – Pogoń Połczyn Zdrój, Stadion Miejski w Sianowie.

7 października
◗ godz. 12 – mecz piłki nożnej Klasy A,
grupy I: Victoria II Sianów – Arkadia II
Malechowo, boisko w Skibnie;
◗ godz. 14 – mecz piłki nożnej Klasy
Okręgowej, grupy Północ: Start Iskra
Mokre – Leśnik Rossa Zefir II Manowo, boisko w Mokrem.

Jakub Kowalski, Tomasz Lis, Mateusz Koluch, Łukasz Walczak,
Grzegorz Wierbiel i Łukasz Wierbiel.
Skład AP II: Jakub Apanel,
Maciej Gorgoń, Patryk Palkowski,
Adrian Przyborski, Szymon Skorupski, Filip Studziński i Mateusz
Wróblewski. A. Przyborski i S.

Chciałoby się więcej!
Po efektownym otwarciu sezonu w wykonaniu sianowskiej
Victorii wydawało się, że kolejne
mecze z udziałem podopiecznych
Dariusza Majewskiego przebiegać
będą pod ich dyktando. Niestety,
nastąpiło pasmo porażek!
Po porażce ze Zrywem w Kretominie, przyszły kolejne: z Sokołem Karlino i Hubertusem
Biały Bór. Do tego, doszła jeszcze
porażka w 2. rundzie Pucharu
Polski edycji Koszalińskiego
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej z karlińskim Sokołem.
Inaczej rozpoczęli sezon podopieczni Mariana Kuny. Po pucharowej porażce w 1. rundzie
Pucharu Polski edycji KOZPN
z Leśnikiem Rossą Zefirem II Manowo 1:4 Victoria II Sianów od-

w parze z niedawnym przeciwnikiem – Mateuszem Dynakiem,
nie pozostawili złudzeń deblowi:
Mateusz Pietruszka (Jelenia
Góra) i Michał Walentek (Często-

niosła już czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu. Drużyna rozgrywająca swoje mecze w roli gospodarza w Skibnie, pokonała
kolejno: Wicher Mierzym, KS
Sieciemin, Iskrę Kłanino i Zryw II
Kretomino!
Pucharową porażką poprzedzili ligowy sezon także podopieczni Radosława Kuli. Na
zakończenie 1. rundy Pucharu
Polski edycji KOZPN, zespół
Startu Iskra Mokre spotkał się 22
sierpnia w Sianowie z zespołem
Sędziów Grupy Koszalin, przegrywając 6:4.
Nie powiódł się także ligowy
start 25 sierpnia w Darłowie,
gdzie Start Iskra Mokre spotkał
się z grającym beniaminkiem
Klasy Okręgowej, Darpolem Ba-

Skorupski to dwaj z najmłodszych uczestników turnieju.
Młodzicy Akademii Piłkarskiej, podopieczni Sebastiana Bobera, przełożyli swoje spotkanie
z Gwardią.
Trampkarze Akademii Piłkarskiej pokonali u siebie Wybrzeże
Biesiekierz. ❚
rzowice i przegrał 2:3. Potem było
zwycięstwo u siebie z Radwią
Białogórzyno 3:2 i porażki
z Gromem w Świelinie 0:1 oraz
z Saturnem w Mielnie 1:3.
Cztery kolejne porażki z rzędu
zanotowali zawodnicy KS Sieciemin, podopieczni Leszka Rogali.
Od 2 września 2012 r. w grze
o ligowe punkty są już wszystkie
nasze piłkarskie drużyny seniorów. Tego dnia bowiem do nowego sezonu przystąpiły także
piłkarki II-ligowego UKS Victoria
SP 2 Sianów. Podopieczne
Jędrzeja Bieleckiego i Mieczysława Bercia rozpoczęły od wyjazdowego, wysokiego zwycięstwa nad rezerwami Pogoni
Women Szczecin. Kolejny ligowy
pojedynek z beniaminkiem II ligi
kobiet KKP II Metal Group Bydgoszcz, niestety, niespodziewanie
przegrały 0:1.

14 października
◗ godz. 12 – mecz piłki nożnej Klasy A,
grupy I: Victoria II Sianów – UKS
Wieża Postomino, boisko w Skibnie.

20 października
◗ godz. 11 – mecz II ligi tenisa stołowego kobiet: UKS Sucha Koszalińska
– LZS UKS Bodzewo, Gimnazjum Gminne
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie;

chowa) zwyciężając ich w dwóch
setach.
Tydzień po zmaganiach na Litwie Dominik Ziętek startował
w Warszawie, gdzie zebrał cenne
punkty do klasyfikacji ogólnopolskiej w kategorii juniorów.
Bardzo dobrze zaprezentował się
w grze mieszanej w parze z Adrianną Tataj (Warszawa), z którą
wywalczyli złoty medal.
Podobnie było w finale debla,
gdzie ze swoim kadrowym kolegą
zwyciężył, choć łatwo nie było, bo
walka trwała trzy sety. Jest to kolejny sukces w kategorii juniorów
Dominika. Należy dodać, że nasz
zawodnik jest członkiem kadry
narodowej juniorów.
W ostatnich dniach września
Dominik Ziętek, Patryk Jas, Paweł
Lewandowski, Kornelia Kowalczyk wyjechali na Międzynarodowe Mistrzostwa Szwajcarii.
RobeRt KoWalczyK

◗ godz. 15 – mecz piłki nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej: Victoria
Sianów – Olimp Gościno, Stadion
Miejski w Sianowie.

21 października
◗ godz. 12 – mecz piłki nożnej Klasy A,
grupy I: KS Sieciemin – Iskra Kłanino,
boisko w Siecieminie;
◗ godz. 14 – mecz piłki nożnej Klasy
Okręgowej, grupy Północ: Start Iskra
Mokre – Pomorzanin Sławoborze, boisko w Mokrem.

27 października
◗ godz. 14 – mecz II ligi piłki nożnej
kobiet: UKS Victoria SP 2 Sianów
– GSS Grodzisk Wielkopolski, Stadion
Miejski w Sianowie.

28 października
◗ godz. 10 – II WTK juniorów/ek
i I WTK żaków w tenisie stołowym,
Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie;
◗ godz. 12 – mecz piłki nożnej Klasy A,
grupy I: Victoria II Sianów – Passat
Bukowo Morskie, boisko w Skibnie.
RyszaRd WątRoba

Fot. Waldemar Kosowski

12 września sianowianki grały
w Pucharze Polski na szczeblu
Zachodniopomorskiego Związku

Piłki Nożnej
Women II.

uległy

Pogoni

RyszaRd WątRoba

