Akademia
będzie działać!
Sianowska Akademia Seniora będzie funkcjonowała pomimo braku dofinansowania
z Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zajęcia zorganizują
władze Stowarzyszenia we współpracy z sianowskim samorządem. Będą podobne
do tych, na które przez blisko 3 lata pozyskano 257 tys. zł.

1V
Mityng profilaktyczny
pod hasłem
„Masz wybór – stop
przemocy, narkotykom
i alkoholowi”

2V
Piąty Piknik z Flagą
w Sianowie

3V
Msza świeta
za Ojczyznę w kościele
pw. św. Stanisława Kostki
o godzinie 11.30

8V
Narodowe Święto
Zwycięstwa i Wolności,
msza św. o godzinie
18.00 w kościele
pw. św. Stanisława Kostki

Dzięki zajęciom językowym seniorzy poznali już podstawy języka angielskiego.

K

ontynuacja projektu, który od
2012 r. skupiał 60 seniorów z terenu gminy Sianów, była zagrożona po ogłoszeniu ministra pracy i polityki
społecznej. Po 3 latach zdecydował on o nieprzyznawaniu dotacji dla sianowskiego stowarzyszenia. Zaangażowanie seniorów oraz
przychylność samorządu zaowocowały
jednak kontynuacją Sianowskiej Akademii
Seniora, która 20 kwietnia zainaugurowała
kolejny rok swojej działalności. Podobnie,
jak miało to miejsce w latach poprzednich,
dla seniorów proponowane są cotygodniowe
zajęcia edukacyjne, obejmujące: warsztaty
teatralne, komputerowe, językowe, ziołolecznictwa, rekreacyjne, plastyczne oraz gry
planszowe. Organizowane będą także wykłady tematyczne dotyczące m.in. praw konsumentów oraz spotkania integracyjne i wycieczki do Szczecina oraz Warszawy.
Podczas spotkania organizacyjnego ustalono grupy szkoleniowe, składające się od 10
do 15 osób oraz wysokość odpłatności, którą
ustalono na kwotę 20 zł miesięcznie od
osoby. Wraz z dotacją gminną, planowaną

Fot. Waldemar Kosowski

na 10 tys. zł, zabezpieczone zostały w ten
sposób środki na statutową działalność organizacji. Bieżąca oferta Sianowskiej Akademii Seniora zainteresowała aż 61 osób. Zachęcamy osoby w wieku 60+ do aktywnego
włączenia się w działalność stowarzyszenia,
informując jednocześnie, iż pozostało kilka
wolnych miejsc na zajęcia. Zapisy przyjmowane są w sianowskim ratuszu w referacie
rozwoju (pok. 14).

61

seniorów
zainteresował nowy rok akademicki
w Sianowskiej Akademii Seniora.
Czekamy na kolejnych chętnych!

Dużą popularnością cieszą się warsztaty
plastyczne.
Fot. Waldemar Kosowski

Sianów bardziej cyfrowy
– samorząd rozdaje komputery!

Uwaga
Nabór wniosków
do 18 maja

Gmina Sianów ogłasza nabór kolejnych 36 beneficjentów do projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy i Miasta Sianów”. Łącznie skorzysta z niego 96 gospodarstw domowych oraz siedem szkół z terenu gminy.
Dzięki oszczędnościom, które powstały
podczas realicacji projektu, możliwe było
zwiększenie liczby osób, które otrzymają zestawy komputerowe, bezpłatny dostęp do
Internetu oraz szkolenie z zakresu obsługi
komputera. To z kolei przyczyni się do silniejszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Uczestnictwo dodatkowych mieszkańców gminy w projekcie ułatwi im korzystanie z Internetu bez potrzeby wychodzenia z domu. Korzyści, jakie osiągną, to
między innymi możliwość wymiany informacji, zaczerpnięcie pomysłów na osobisty
rozwój, czy też biznes. Beneficjentami projektu mogą zostać: dzieci i młodzież ucząca

się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, dzieci i młodzież ucząca się
z bardzo dobrymi wynikami w nauce, osoby
niepełnosprawne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
i osoby z grupy 50+ spełniające kryteria dochodowe zawarte w regulaminie rekrutacyjnym.
Przedsięwzięcie o wartości ponad pół miliona złotych w całości jest finansowane
przez Unię Europejską. Projekt potrwa do

końca 2015 r., a w okresie kolejnych 5 lat
gmina nadal będzie udostępniać sprzęt
mieszkańcom oraz finansować dostęp do Internetu i serwis.
Więcej informacji oraz regulamin rekrutacyjny i formularz zgłoszeniowy w UGiM
w Sianowie (pokój nr 13) oraz na stronie
www.sianow.pl.
Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Po sołeckich
wyborach

www.sianow.pl

Wspólnie przy stole
To ważne, by w radosnym czasie świątecznym nikt nie czuł się samotnie. Do wielkanocnego
stołu na śniadania co rok zapraszamy osoby uboższe. Piękna wspólnota stworzyła się też
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa”.

31

K

ilka miesięcy temu rozpoczęły
się sołeckie i osiedlowe
wybory. Zorganizowaliśmy
27 zebrań, podczas których mieszkańcy jednostek pomocniczych
wybierali sołtysów, rady sołeckie,
przewodniczących zarządów osiedli,
sekretarzy i zarządy. Po serii spotkań z mieszkańcami, jak zwykle nasuwa się kilka refleksji.
W kilku przypadkach nastąpiła
zmiana sołtysa. Czasami stało się to
po wielu, wielu latach pełnienia tej
funkcji przez jedną osobę. Dziękuję
więc tym, którzy działając
społecznie reprezentowali swoją
wieś, starali się dbać o nią, zgłaszać
problemy, postulaty. Za ich pracę
należy się ogromny szacunek
– tak mieszkańców, jak i reprezentantów sianowskiego samorządu.
A wszystkim nowowybranym serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w tej trudnej publicznej
służbie.
W zdecydowanej większości przypadków zebrania przebiegały
w fajnej, spokojnej atmosferze.
Przy rozmowach mieszkańcy zgłaszali wiele wniosków, uwag, potrzeb. Oczywiście będą one analizowane, jednak trzeba pamiętać,
że wyznacznikiem wielu przedsięwzięć, szczególnie tych dużych, są możliwości finansowe (głównie)
i prawne (jak choćby postulaty drogowe, gdy droga jest np. powiatowa,
wojewódzka). Jeszcze przez długi
czas w większości polskich samorządów nie zrealizujemy wszystkich
potrzeb – Sianów nie jest tu wyjątkiem.
Przede wszystkim chcę jednak
podziękować za możliwość
rozmowy z mieszkańcami,
za poświęcony czas, za aktywność.
Mam wrażenie, że poza jednym,
dwoma wyjątkami były to naprawdę
ciekawe, rzeczowe zebrania.

marca odbyło się
uroczyste śniadanie
wielkanocne w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie. Życzenia
wielkanocne złożyli Halina Iwanisik, kierownik MGOPS, Marcin
Posmyk, zastępca burmistrza oraz
Jarosław Kosmowski, uczestnik
ŚDS. Domownicy wspólnymi siłami
udekorowali ośrodek oraz zgodnie
z tradycją przygotowali świąteczny
stół, na którym nie zabrakło żurku,
białej kiełbasy, sałatek, jaj oraz
różnych ciast. W miłej, świątecznej

atmosferze po podzieleniu się jajkiem i złożeniu życzeń ucztowali.
Wszyscy zostali także obdarowani
przez panią kierownik wielkanocnymi, radosnymi zajączkami.
Dzień później, 1 kwietnia, w Środowiskowym Domu Samopomocy
„Szansa” odbyło się spotkanie
z bezdomnymi i ubogimi z okazji
Świąt Wielkanocnych. I tym razem
domownicy ŚDS przygotowali tradycyjne potrawy, a na ubogich czekały paczki ze świąteczną żywnością.

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
niepelnosprawniĂsianow.pl

Doroczną tradycją są śniadania dla osób potrzebujących.

REGINA BANASIAK

Fot. Katarzyna Gawienowska

Ciemnica, czyli „ołtarz wystawienia”
Tegoroczne Triduum Paschalne w Iwięcinie miało wyjątkowo podniosły charakter. W kościele oprócz dekoracji
Grobu Pańskiego pojawiła się tzw. ciemnica.
Ciemnica to „ołtarz wystawienia”, miejsce adoracji i dziękczynienia Bogu za dar ustanowienia Eucharystii. Jego geneza
jest bardzo praktyczna: ze względu
na to, że w Wielki Piątek nie sprawowano mszy św., trzeba było
przechować gdzieś Najświętszy
Sakrament przeznaczony do
komunii w czasie liturgii Męki
Pańskiej – przy czym zachowywano hostię jedynie dla kapłana,
gdyż aż do 1955 r. wierni nie przyjmowali komunii w dniu śmierci
Chrystusa.
Liturgię po raz pierwszy poprowadził nowy proboszcz parafii Dobiesław ks. Stanisław Wrona. W homilii niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego podkreślił znaczenie
symbolu pustego grobu, który jak
jedyny cieszy ludzi ponieważ nie
ma w nim ciała. Jest za to radość
z Chrystusowego odkupienia i pokonania śmierci. W uroczystej rezurekcji wokół kościoła udział
wzięła liczna rzesza wiernych.

Ks. Stanisław
Wrona
Urodził się 29 sierpnia 1965 r.
Święcenia kapłańskie przyjął
z rąk bp. Czesława Domina
w Kołobrzegu 29 maja 1993 r.
Pracował jako wikariusz w Bobolicach, Słupsku, Darłowie, Tychowie, Czarnem, Sianowie.
Jako proboszcz w parafii Popielewo (2009-2015). Ma jedenaścioro rodzeństwa, w tym
siedem sióstr, z których jedna
jest zakonnicą.

Dekorację kościoła przygotowali w tym roku wierni z Iwięcina.
Fot. Jarosław Kołodziejczak

Co ciekawe, w kościele Parafialnym w Dobiesławiu w Wielki
Czwartek odbył się po raz pierwszy
obrzęd umywania nóg. Według
Nowego Testamentu obrzęd umywania nóg został ustanowiony
przez Jezusa Chrystusa w czasie
Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku.
ANDRZEJ DĘBOWSKI

Droga Krzyżowa w Sianowie
Wieczorem, 27 marca, ulicami
Sianowa przeszła procesja Drogi
Krzyżowej. W nabożeństwie wielkopostnym o charakterze adoracyjnym, polegającym na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa
Chrystusa na śmierć i złożeniu go
do grobu, licznie uczestniczyli
mieszkańcy gminy. Symboliczny
krzyż nieśli przedstawiciele różnych
środowisk zaangażowanych w życie
lokalnej parafii i samorządu. Rozważania do Drogi Krzyżowej przygotował ks. Jarosław Kubicki.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocjaĂsianow.pl
Druk: Media Regionalne
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W obiektywie
Kiermasz Świąteczny
W czwartek, 26 marca, przed głównym wejściem do sianowskiego ratusza panowała
iście świąteczna atmosfera. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sianowie zorganizowali Kiermasz Świąteczny. Na stoisku można było kupić wielkanocne ozdoby na stół oraz wyjątkowe prezenty dla najbliższych, wykonane przez
niepełnosprawnych artystów. Nie zabrakło kolorowych stroików, małych i dużych
pisanek, były także przepiękne kartki świąteczne i wielobarwne kurki z tkanin.
Fot. Waldemar Kosowski
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Sianów to świetne miejsce do życia
Rozmowa z KRZySZtofeM HendZleM, wiceprezesem Agrobudu
– Z wytwórcy elementów budowlanych
Pańska firma stała się deweloperem,
który nie tylko buduje w Koszalinie, ale
także w Sianowie.

– To naturalna droga ewolucji
firmy. Od wielu lat myślałem o zostaniu deweloperem. Tym bardziej,
że właściwie cała nasza produkcja
związana jest z budownictwem.
Nieskromnie powiem, że 90 procent
stanów surowych budowanych jest
z naszych prefabrykatów i naszego
kruszywa, które pozyskiwane jest
w gminie Sianów. Stąd naturalnym
krokiem w rozwoju było spojrzenie
w kierunku nie tylko produkcji szerszego asortymentu prefabrykatów,
ale także budowania z nich.
– Co skłoniło dużego dewelopera do budowy w Sianowie? Jak Pan ocenia potencjał budowlany tej gminy?

– Czynników, które o tym zdecydowały jest wiele. Twierdzę, że
jest to przede wszystkim miejsce niedoceniane przez innych. I to był najważniejszy czynnik, bo dzięki temu
zlokalizowanie inwestycji w Sianowie było gwarancją niższych cen
nowych mieszkań. A przy niewielkiej odległości od dużego miasta to
ogromny atut. Dojazd do Koszalina
gwarantują dwie drogi, ścieżka ro-

werowa oraz planowana obwodnica
miasta. Dzięki nim łatwo dostać się
do centrów handlowych, miejsca
pracy, oferty kulturalnej i sportoworekreacyjnej, która gwarantuje duży
ośrodek miejski.

Jamna i od Sianowa – są podobne.
To pierwsze stało się atrakcyjne, bo
wchłonął je Koszalin. Sianów, oddzielony lasem i Górą Chełmską,
pozostał na uboczu i dlatego paradoksalnie jest tu lepiej, a na pewno
taniej żyć, bo dzięki temu można
kupić tańsze mieszkania. Ulokowanie osiedla w Sianowie, gwarantuje dostęp do większości elementów współczesnego miasta,
w bardzo niewielkiej odległości.
Nowe mieszkania na Osiedlu Bajkowym to także o wiele niższe ceny
nieruchomości, co przekłada się na
niską ratę kredytową.

– Osiedle Bajkowe – ta nazwa może wiele
mówić o atmosferze, jaką chce Pan tu stworzyć. Na jakim etapie jest na inwestycja?

– Poza miasteczkiem, osiedle otaczają tereny zielone i Góra Chełmska
idealna do spacerów oraz aktywnego wypoczynku. Obecnie mamy
już zamknięty stan surowy, a we
wrześniu tego roku zamkniemy
pierwszy etap z ośmiu, które planujemy w tym miejscu. Oczywiście
uzależnione jest to od zainteresowania nabywców. Obecnie mamy tu
około 30 mieszkań, a docelowo ma
być 270-280 mieszkań. Osiedle Bajkowe to miejsce z dala od miejskiego
zgiełku, jednak w otoczeniu miejsc
i terenów posiadających jego zalety.
Ekstremalnie bliska obecność
sklepów, lekarza, gastronomii,
a także bezpieczna i krótka droga do
szkoły czy przedszkola, to łatwy dostęp do wszystkich potrzeb rodziny.
– Przedsiębiorcy mówiąc o tym co ich
skłoniło do inwestycji, jednym tchem,

We wrześniu zamknięty zostanie pierwszy etap budowy Osiedla Bajkowego.
Fot. Agrobud

obok ceny i komunikacji, wymieniają
warunki tworzone przez samorząd
do inwestowania na ich terenie.
Jak to wygląda w Sianowie?

– Faktycznie to jest walor nie do
przecenienia, a mam spore porównanie. Łatwiej się tu rozmawia
z urzędnikami, którzy traktują inwestora jak partnera i rozumieją, że
każda zainwestowana złotówka to
także podniesienie wartości i jakości życia w gminie. Prościej się tu

Wybierz się na wirtualny
spacer po gminie!
Chcesz zobaczyć walory gminy Sianów „z lotu ptaka”? Skorzystaj z Multimedialnego Przewodnika po Gminie i Mieście Sianów.
Multimedialny
Przewodnik
w atrakcyjny sposób ukazuje walory
krajobrazowe, przyrodnicze, zabytki, atrakcje turystyczne oraz inne
ciekawe miejsca na obszarze gminy.
Prezentacja zawiera 30 miniaturowych panoram, które są uzupełniane o szczegółowy opis każdego
z przedstawianych miejsc. By je zobaczyć, wystarczy wejść na stronę:
www.centelnetturystyka.pl/Sianow
/spacer.html.
Dodatkowo prezentacja umożliwia wykonanie własnej e-pocztówki, którą można przesłać mailem.
Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmiku prezentującego gminę „z lotu ptaka”. Film
dostępny jest po kliknięciu w jeden
z interaktywnych przycisków
u dołu głównego ekranu panoramy.
Multimedialny przewodnik po
Gminie i Mieście Sianów został wykonany w ramach realizacji projektu
„Promocja obszaru objętego LSR
poprzez utworzenie Multimedialnego Przewodnika z lotu ptaka po

załatwia formalności, nikt nie
piętrzy problemów, ale stara się
pomóc w ich rozwiązaniach. To
ważne. I ja to doceniam.
– Czy planujecie kolejne inwestycje?
Nie bez kozery mówi się o tym, że Sianów
staje się zapleczem Koszalina.
Ludzie chcą tu mieszkać, a pracować
w Koszalinie.

– Też to zauważyłem. Proszę porównać odległość Koszalina od

– To nie jedyna inwestycja
w gminie Sianów, co potwierdzałoby tezę,
że jest tu sprzyjający klimat dla inwestorów.

– Budujemy osiedle domów jednorodzinnych w Skwierzynce, gdzie
docelowo ma powstać ponad
40 domków jednorodzinnych. Jesteśmy jednak od wielu lat związani
z gminą Sianów, bo wydobywamy
kruszywo w kopalni w Ratajkach.
Również przy różnorodnych inwestycjach publicznych też współpracowaliśmy z sianowskim samorządem. I zamierzamy w tej gminie
nadal pracować, bo warto!

Ze szkolnej ławy...

Pierwszy ważny
egzamin
Po trzech latach nauki 82
uczniów sianowskiego gimnazjum
przystąpiło do egzaminu. 21
kwietnia gimnazjaliści zmagali się
z zadaniami zamkniętymi z historii
i wiedzy o społeczeństwie, później
przystąpili do pisania części
z języka polskiego – polecenia dotyczyły II części „Dziadów” Adama
Mickiewicza, analizy tekstu lirycznego, informacji z zakresu gramatyki oraz redagowania dłuższej

i krótszej formy wypowiedzi.
W tym roku zadaniem gimnazjalistów było napisanie opowiadania
na temat podróży, podczas której
wydarzyło się coś, co sprawiło, że
ktoś stał się sławny.
Za gimnazjalistami również
egzamin z części przyrodniczej,
matematyki i języka angielskiego.
Życzymy najlepszych wyników!
HANNA SKOCZYPIEC

Chcesz zobaczyć swoje osiedle z „lotu ptaka”? Teraz to możliwe bez wychodzenia
Fot. Internet
z domu!

terenach „Środkowopomorskiej
Grupy Działania”. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007-2013. Instytucja
Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Diabetycy będą badani w Sianowie
Mamy dobrą wiadomość dla cukrzyków, którzy mieszkają w gminie Sianów.
Burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki po raz kolejny
udzielił wsparcia Kołu Terenowemu Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Sianowie. Tym
razem pomoc przyjęła formę nieodpłatnego przekazania sprzętu medycznego: aparatu do oznaczania
poziomu hemoglobiny glikowanej

HbA1c wraz z niezbędnymi zestawami pasków pomiarowych.
Łączna wartość przekazanego
sprzętu wynosi około tysiąc złotych.
Warto zaznaczyć, że wsparcie samorządu jest szczególnie istotne,
ponieważ w ostatnim czasie wśród
osób chorych na cukrzycę mocno
wzrosło zapotrzebowanie na ba-

danie polegające na oznaczaniu poziomu hemoglobiny glikowanej.
Zakup sprzętu dla Stowarzyszenia
Diabetyków w Sianowie umożliwi
wykonywanie tego typu badań profilaktycznych mieszkańcom Sianowa na miejscu, oszczędzając
im tym samym zbędnych wyjazdów
i czekania w kolejkach.

Fot. Konrad Czerepkow
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Mali przyjaciele przyrody
Skoro wiosna, to zabawa pod znakiem „eko”! Przedszkolaki przygotowały kolorowe i radosne widowisko. W kinie Zorza
zapachniało wiosną...
22 kwietnia w ramach obchodów
Dnia Ziemi odbył się IX Wiosenny
Festiwal Kultury Ekologicznej pod
hasłem „Jestem Przyjacielem Przyrody”, zorganizowany przez Przedszkole Gminne w Sianowie. Celem
imprezy było rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody oraz
prezentacja umiejętności artystycznych, propagujących działania proekologiczne wśród dzieci przedszkolnych. Patronat nad festiwalem
objął Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.
W wiosennym spotkaniu uczestniczyło osiem placówek: Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 9 „Bursztynek”, Przedszkole nr 15 i Przedszkole nr 16 z Koszalina, Przedszkole Samorządowe z Mścic, Oddziały Przedszkolne przy Szkole
Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Sianowie. Przedszkole Gminne w Sianowie reprezentowały dzieci
4-5-letnie z grupy „Pszczółek”.
Każda grupa uczestnicząca w festiwalu wykonywała piosenkę,
układ taneczny lub improwizację
muzyczną o tematyce ekologicznej.
W wiosennej scenerii przedstawiającej łąkę, las i morze dzieci
z wielkim zaangażowaniem i przejęciem występowały na scenie i prezentowały swoje umiejętności. Było
pięknie i kolorowo. Gościem specjalnym festiwalu była grupa
taneczna „Danza”, prowadzona
przez Dawida Tokarczyka, która
swoimi występami uatrakcyjniła
wiosenne zmagania przedszkolaków. Wszyscy bawili się świetnie!
Komisja konkursowa miała
bardzo trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Po długich obradach ustalono, że wszystkie dzieci
zasłużyły na pierwsze miejsce. De-

cyzja jury wywołała wielką radość
wśród małych wykonawców.
Na zakończenie festiwalu dzieci
i ich opiekunowie wykonali wspólny taniec przy piosence „Przyjaciele
przyrody”.
Z uśmiechem na twarzach goście
festiwalu opuszczali przyjazne
progi Kina „Zorza”.
MAGDALENA GOLUBSKA

Wśród gości...
... byli m.in. burmistrz Maciej Berlicki wraz z zastępcą Marcinem
Posmykiem, Helena Zochniak, dyrektor Zespołu Administracji Obsługi Oświaty, Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury
w Sianowie, Dagny Nowak-Staszewska oraz Zenon Olejnik
z Nadleśnictwa Karnieszewice.

Poziom prezentowanych ekologicznych utworów był bardzo wysoki. Wszyscy
Fot. Waldemar Kosowski
zasłużyli na wygraną.

Radosne tańce, bo... to już wiosna!

Fot. Waldemar Kosowski

Nie tylko dzieci tego dnia wystąpiły na scenie w kolorowych
przebraniach!
Fot. Waldemar Kosowski

Najpiękniejsze wiosenne kwiaty.

Fot. Waldemar Kosowski
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Sportowe zabawy z mamą i tatą
dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym, aby być szczęśliwymi potrzebują kochających rodziców oraz ruchu. oba
warunki zostały spełnione podczas ii spartakiady Rodzinnej.

Z

abawę zaplanowano pod
hasłem „Sportowe zabawy
z mamą i tatą”. Rodziny
w sportowych strojach stawiły się
na linii startu w hali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie. Sportowców powitali: dyrektor Renata Bąk oraz zastępca

burmistrza
Marcin
Posmyk.
Wszystkim życzyli sportowych sukcesów w duchu zasady fair play.
Rodziny z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w sportowych konkurencjach. Każda grupa
wystawiła swoich reprezentantów
do zmagań drużynowych. Podczas

potyczek zawodnicy, ci mali i duzi,
biegali z domowymi zwierzątkami
– maskotkami, udawali rodzinnych
kelnerów, budowali rodzinne piramidy. Rodziny uczestniczyły w wyścigach z balonami – dzieci i rodzice
zamienili się w dostawców balonów, a na zakończenie balono-

Kibice nie szczędzili gardeł, by
zagrzewać zawodników do bicia
rekordów. Fot. Wojciech Kosowski

wych potyczek, przedszkolne rodziny tworzyły... rodzinnych kulturystów. Rozegrane zostały też gazetowe konkurencje – zawodnicy
zamienili się w rodzinnych gazeciarzy, a potem w marynarzy
i pilotów. Dzieci i rodzice startowali
w wyścigach taczek, krzesełek,
ciężarowców.
Podczas spartakiady odbyły się
pokazy sportowe: dziewcząt tańczących zumbę, Orlików z Sianowskiej Akademii Sportu, badmintonistów ze Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Kometa” ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, judoków z Uczniowskiego
Klubu sportowego „Torii” z Zespołu Szkół w Dąbrowie.
Rywalizacja między drużynami
była ogromna. Zawodnicy robili
wszystko, aby wygrać. Przedszkolnym i żłobkowym olimpijczykom sił dodawał doping pu-

Nic człowieka tak nie
charakteryzuje,
jak rodzaj zabawy
jaką wybiera.”
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
bliczności, która bardzo wspierała
swoich przedstawicieli.
Zwycięzcami spartakiad zostali
wszyscy, którzy uczestniczyli
w sportowych zmaganiach. Dzieci,
ponieważ mogły bawić się ze
swoimi rodzicami. Rodzice, ponieważ spędzili niezapomniane
chwile ze swoimi pociechami. Nauczycielki, ponieważ zobaczyły radość w oczach małych i dużych
uczestników spartakiady. Sportowe
wrażenia były bezcenne.
MAŁGORZATA PIETRUK

Balony mogą z powodzeniem być wykorzystywane podczas sportowych zmagań.
Fot. Wojciech Kosowski

„Zielony ślad”
Jeśli myślisz rok na
przód, sadź ryż,
Jeśli myślisz 10 lat na
przód, sadź drzewa,
Jeśli myślisz 100 lat
na przód, ucz ludzi”
Przysłowie chińskie
Przysłowie chińskie stało się
mottem przewodnim akcji „Zielony
ślad”, zorganizowanej przez Nad-

leśnictwo Karnieszewice. Leśnicy
wybiegli myślą 100 lat na przód, ponieważ sadząc drzewa, uczyli ludzi.
Zaprosili do udziału w ekologicznych działaniach żłobkowiczów, przedszkolaków oraz ich rodzice. Wszyscy chętni do pracy
pojawili się w piękny, sobotni dzień
na parkingu w Przytoku. Miłośnicy
przyrody udali się w miejsce wysadzania młodych sadzonek drzew.
Leśniczy z leśnictwa Szczeglino wyjaśnił, jak należy sadzić rośliny. Po
krótkiej lekcji, wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Tatusiowie precyzyjnie odmierzali odległości i wykopywali dołki. Mamusie, ze swymi
pociechami, wsadzały drzewka
i dokładnie udeptywały ziemię
wokół roślin. Praca była trudna
i bardzo odpowiedzialna, ale każda
rodzina starała się wywiązać
z zadania jak najlepiej. Po zakończeniu pracy wszyscy wspólnie biesiadowali, przy ognisku.
Akcja „Zielony ślad” to doskonała okazja do tego, aby pokazać że
każdy, nawet najmniejszy człowiek,
jest cząstką przyrody o którą należy
dbać. Lasy mogą rosną spokojnie,
ponieważ zawsze będą się nimi
opiekować dzieci z Sianowa.
Dla siebie i następnych pokoleń
pozostawiliśmy „zielony ślad”.
GOŚKA PIETRUK

Niektóre konkurencje wymagały od zawodników zwinności i precyzji.

Fot. Wojciech Kosowski

Współpraca rodziców i dzieci to sekret wygranej!

Fot. Wojciech Kosowski
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Historyczne zmiany
w gospodarce ściekowej
Ścieki komunalne z Sianowa i skanalizowanej części gminy pompowane są już przez podczyszczalnię i przepompownię
centralną w Sianowie do oczyszczalni „Jamno” w Koszalinie.

T

fazie realizacji, rozwiązaniem przemawiał m.in. fakt, że budowany
system będzie odporny na kolejne
zmiany przepisów dotyczących
całości gospodarki ściekowej ze
względu na fakt oczyszczania
ścieków przez zewnętrzną oczyszczalnię. Co ważne, przebieg kolektora tłocznego ścieków umożliwi
stopniowe, w ramach posiadanych
możliwości finansowych, budowanie sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Kłos, Gorzebądz,
Kędzierzyn i Skwierzynka. Gwarantowane ilości odbieranych przez
oczyszczalnię ścieków „Jamno”
umożliwiają przyszły rozwój gminy
Sianów.

o prace rozruchowe, ale już
można powiedzieć, że zamknięty został rozdział
historii pracy starej oczyszczalni
w Sianowie. Zaprojektowana i zbudowana została ona w czasie, kiedy
obowiązywały zupełnie inne niż
dzisiaj
normy
oczyszczania
ścieków. Jej możliwości techniczne
były mocno ograniczone. Nie obowiązywały wtedy normy oczyszczania dotyczące redukcji tzw. związków biogennych (oczyszczania
ścieków ze związków azotu i fosforu) tak niebezpiecznych dla jakości środowiska naturalnego.

Musimy dostosować się
do unijnych norm
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów międzynarodowych przepisów, dotyczących
oczyszczania ścieków komunalnych. Dostosowanie przepisów polskich do norm unijnych jest centralnie koordynowane w Ramach
Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Program
ten wymusza na samorządach realizację szeregu inwestycji w dziedzinie oczyszczania ścieków, jak
również zaopatrzenia w wodę. Samorządy nie spełniające wymogów
stawianych ściekom oczyszczonym
będą narażone na wysokie opłaty
środowiskowe i kary za złą jakość
oczyszczania ścieków.
Proces zmian wymogów stawianych gospodarce ściekowej będzie
przebiegał dalej. Zmianie ulegną
m.in. przepisy dotyczące możliwości utylizacji i zagospodarowania
osadów ściekowych, które to nie
będą mogły być zagospodarowane

To koniec historii pracy starej oczyszczalni w Sianowie.

przyrodniczo bądź też rolniczo, lecz
będą poddawane dalszej obróbce
w celu ich całkowitej higienizacji.
Właśnie dlatego Koszalin wielomilionowym kosztem wybudował
Stację Termicznej Utylizacji Osadów
Ściekowych.

Fot. Waldemar Kosowski

tyczące obu rozwiązań nie były
znane od strony praktycznej. Za
przyjętym, będącym w końcowej

Prawdy i mity o cenie
ścieków
Z drugiej strony podnoszony
jest problem wysokiego wzrostu
cen za ścieki. Mitem jest twierdzenie, że budowa własnej oczysz-

Dyskusje o ściekach
W gminie Sianów od wielu lat
trwała dyskusja dotycząca kierunku rozwoju gospodarki ściekowej. Ścierały się poglądy preferujące budowę własnej oczyszczalni
ścieków z realizowaną obecnie
wersją utylizacji ścieków poprzez
„zlecenie” ich oczyszczania przez
inną oczyszczalnię. W tej akademickiej poniekąd dyskusji, każda
ze stron przedstawiała argumenty,
mające świadczyć za lub przeciw
danemu rozwiązaniu. Części adwersarzy problemy techniczne do-

Poziom obowiązujących cen za wodę i ścieki w regionie

czalni nie wpłynęłaby na znaczący
wzrost ceny ścieków. Zastosowanie zaawansowanej technologii
oczyszczania ścieków, tak by spełnić wszystkie wymogi jakościowe
wraz z gospodarką osadową, spowodowałaby również znaczny
wzrost ceny ścieków, być może
nawet wyższy niż przy przyjętym
rozwiązaniu przesyłu ścieków do
oczyszczalni „Jamno”.
Toczy się dyskusja na temat poziomu wysokości ustalonej od
1 maja tego roku ceny odbioru
ścieków. Cena ta, szczegółowo zweryfikowana pod względem wysokości ponoszonych kosztów.
Koszty te można podzielić na dwie
kategorie. Pierwsza dotyczy całości
eksploatacji systemu odbioru
ścieków (te praktycznie nie uległy
zmianie). Drugą kategorię stanowią
koszty pracy podczyszczalni
ścieków, przesyłu ścieków do
oczyszczalni „Jamno” oraz koszt
usługi ich oczyszczenia wraz
z kosztami gospodarki osadowej.
Koszty pracy zlikwidowanej, starej
oczyszczalni ścieków przestały istnieć i nie były rozpatrywane
podczas ustalania ceny za ścieki.
Wysokość ceny 1 m3 ścieków wynikająca z tej kalkulacji wynosi 10,84
zł brutto. Rada Miejska uchwaliła
dopłatę do ceny 1 m3 ścieków
w wysokości 3 zł brutto. W związku z tym cena 1 m3 ścieków dla
odbiorcy usług od 1 maja będzie
wynosiła 7,84 zł brutto.

Nielegalne kosztowne
„dopływy”
Jednym z negatywnych czynników wpływających na tę cenę są
wody opadowe, drenażowe i artezyjskie nielegalnie wprowadzane
do kanalizacji sanitarnej. Działalność taka jest zabroniona. Wpływ
ilości tych wód na poziom ceny
ścieków jest bezpośredni, bowiem
rozliczenie z wodociągami koszalińskimi następuje na podstawie
pomiaru ilości dopływających do
oczyszczalni ścieków.
Należy również zaznaczyć, że
zły stan techniczny części sieci kanalizacyjnych w gminie poprzez
ich nieszczelność ma również
wpływ na ilość niepożądanych
wód gruntowych przedostających
się do sieci kanalizacyjnych. Problemy te będą musiały być minimalizowane w następnych latach
poprzez eliminację nielegalnego
wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, drenażowych i artezyjskich oraz poprzez
modernizację eksploatowanych
sieci. Pierwsze działania w tej dziedzinie przewidywane są podczas
planowanych robót w ramach rewitalizacji sianowskiej starówki.
Należy również zaznaczyć, że
w przypadku budowy własnej
oczyszczalni, przytoczony powyżej
problem, miałby również podobny
wpływ na wysokość ceny ścieków
jak również na problemy eksploatacyjne oczyszczalni.
DYR. GWIK ALEKSANDER JANOWSKI
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Spotkania pod znakiem kultury
Coraz częściej do Sianowa przyjeżdżają znakomici goście, dzięki którym oferta kulturalna
miasta i gminy staje się coraz bogatsza. A mieszkańcy chętnie z niej korzystają.
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kwietnia w kinie
Zorza
gościliśmy
Mateusza Rusina,
aktora znanego z serialu „Ranczo”.
Opowiedział o trudach, z jakimi
spotyka się w swojej codziennej
pracy, ale... nie tylko. Okazało się, że
jest też utalentowanym kompozytorem i goście spotkania mieli
okazję posłuchać jego autorskich
utworów.
Z kolei 15 kwietnia w Centrum
Kultury w Sianowie miało miejsce
spotkanie autorskie z Andrzejem
Markiem Grabowskim, autorem
programów telewizyjnych, bajek
muzycznych i książek dla dzieci.
Kto wychowywał się w latach
osiemdziesiątych, doskonale pamięta takie programy, jak „Tik
– Tak” czy „Ciuchcia”. Po powrocie
ze szkoły obejrzenie przygód Kulfona i Moniki było obowiązkowe!
I właśnie pan Andrzej znany, jako
Pan Tik – Tak i Profesor Ciekawski
był naszym gościem. Uczniowie

młodszych klas Zespołu Szkół
w Dąbrowie wysłuchali opowieści
o piesku, mieli możliwość spotkania
„na żywo” bohaterów znanych
z „Budzika” oraz samego Kulfona.
Śpiewali piosenki i bawili się w aktorów, ćwicząc wymowę trudnych
słów. Dzieci odgrywały też scenki
teatralne z Kulfonem i „potworami”. Na zakończenie spotkania
przy piosenkach o Kulfonie i Monice mali uczestnicy spotkania
otrzymali autograf autora.
Dwa dni później, 17 kwietnia,
w sianowskiej bibliotece zainaugurowany został cykl spotkań pt.
„Przy bibliotecznym stole”. Tak jak
przy stole w rodzinnym domu toczą
się dyskusje na każdy temat,
tak i w bibliotece rozmawiamy
o wszystkim. Właśnie w takim klimacie odbyło się spotkanie z pisarką, kryjąca się pod pseudonimem
Karolina Baset. Pani Karolina
mieszka w Karnieszewicach, jest
bardzo wesołą osobą. Drukiem uka-

Andrzej Marek Grabowski w latach 80. kojarzony był nie tylko ze słynnym programem dla dzieci „Tik-Tak”, ale także z zespołem Fasolki, którego był współzałożycielem. Pan Andrzej wymyślił również telewizyjne postaci, takie jak Kulfon
Fot. Archiwum
czy Profesor Ciekawski.

Mateusz Rusin, czyli serialowy wikary z „Rancza”, chętnie fotografował się
Fot. Archiwum
z fanami i rozdawał autografy.

zała się jej książka „Nie wszystko
w życiu”, a w wersji e-booka dostępne są jej dwie książki „Zamszak” i „Niestabilność”. W czasie
spotkania dowiedzieliśmy się, że
autorka poezję tworzy w trakcie

Spotkanie z Karoliną Baset zainaugurowało cykl „Przy bibliotecznym stole”.
Fot. Archiwum

W skrócie
Bajarz pomorski
15 kwietnia w sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, odbyła
się XII Powiatowa Dziecięca Sesja
Naukowa zatytułowana „Gracjan
Bojar-Fijałkowski – bajarz pomorski”.
Gościem honorowym spotkania była
Anna Bojar Fijałkowska, córka pisarza. Sesja była jednocześnie podsumowaniem powiatowego konkursu plastycznego „Ilustrujemy

legendy Gracjana Bojara-Fijałkowskiego”.
Bojar-Fijałkowski pisał barwnie, ze
swadą i choć od 31 lat nie ma go wśród
nas, jego utwory są wciąż popularne.
Jego zbiory legend doczekały się kilkunastu wydań. „Wróżba Swantewita”,
„Szczęście pod jaskółczym gniazdem”,
czy „Legendy koszalińskiego grodu”
– wciąż cieszą się dużą poczytnością
wśród małych czytelników.

Podczas Sesji Centrum Kultury w Sianowie reprezentowały dzieci z filii bibliotecznej w Karnieszewicach. Węgorzewie, Wierciszewie, Sieciemina,
Skibna i Sierakowa Sławieńskiego
w składzie: Wiktoria Ozimek, Oliwia Rydzyńska, Oliwia Kopczyńska, Gabriela
Dąbrowska, Martyna Puzio, Kajetan
Woch, Aleksandra Andrzejczyk, Kamil
Turalski, Kacper Stryczyński, Joanna
Olszanowska i Wiktoria Kaczyńska.

Kącik bibliofila
„Planeta
według Kreta”
Jarosław Kret
Tym razem nie bez przyczyny
polecam książkę Jarosława
Kreta „Planeta według
Kreta” – 15 maja autor odwiedzi naszą bibliotekę. Spotkanie odbędzie się w sali
Kina Zorza o godz. 18 w ramach Tygodnia Bibliotek.
Jarosław Kret podzieli się
z nami wrażeniami ze
swoich wypraw.
Chyba każdy zna go, jako dziennikarza
telewizyjnego, popularnego prezentera pogody w TVP1. Pan Jarek prowadził też autorskie cykle telewizyjne:
Klub Podróżników, Planeta według
Kreta, Podróże z Barometrem. Był redaktorem i fotoreporterem w pierw-

szym składzie redakcyjnym, tworzącym
polską edycję magazynu „National Geographic”. Jest autorem
licznych
reportaży i filmów
dokumentalnych,
a także fotoreportaży
o tematyce „światopoznawczej". Sam
mówi: „Kocham podróże. Wszędzie spotykam fantastycznych
ludzi, z niektórymi przyjaźnię się już
od lat. Czasem to misjonarz, czasem lokalny sprzedawca pamiątek, hotelarz
lub archeolog, a nawet szaman. Lubię
ludzi, rozmawiam z nimi, poznaję ich
zwyczaje, wierzenia i codzienne życie.
Ciągle smakuję świat. Są w nim magia,
inspiracja, niesamowite emocje... Za-

odkurzania, a gdy pisze książkę...
cały dom jest oklejony żółtymi karteczkami. Pisarka o sobie samej
mówi: „…uwielbiam pisać, a inspiracją dla mnie jest wszystko”. Zapraszamy na kolejne spotkania!

praszam w podróż do moich ulubionych miejsc. Niektóre sami widzieliście inne to kompletna egzotyka. Zobaczcie je moimi oczami.”
Książka składa się 18 rozdziałów,
w których przenosimy się do Australii,
Włoch, Izraela, Syrii, Jordanii, Egiptu,
czy Brazylii. Autor ukazuje magię
świata, odkrywa przed nami nieznane,
zaskakujące ciekawostki. W miejscach,
o których wydawałoby się napisano już
wszystko, odnajduje zapomniane historie. Nie pomija też tematów istotnych dla danej kultury, przybliża na
przykład rolę kobiety w krajach arabskich. W swoich relacjach z podróży nie
zapomina również o wątkach polskich,
opisując pracę polskich misjonarzy na
Madagaskarze i archeologów w Libanie.
Zapraszamy do biblioteki po książki autora, a także na spotkanie z nim.
MONIKA OLSZAK
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Trele ptaków,
ptaszków i ptasząt
14 kwietnia w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów odbył się 47. Gminny Turniej
Recytatorski pt. „ Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Konkurs skierowany był
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a jego głównym celem było
poszerzanie horyzontów myślowych
dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie wartościowej literatury, propagowanie piękna i kultury języka polskiego. Turniej podzielony był na trzy
kategorie: „ptaszęta” (uczniowie klas
I-III) – w tej kategorii dzieci recytowały jeden utwór, „ptaszki” (klasa
IV-VI), które prezentowały dwa utwory
i „ptaki” (uczniowie gimnazjum) – również dwa utwory.
W sali kinowej usłyszeć było można
miedzy innymi utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Aleksandra
Fredry, Doroty Gellner, Marii Konopnickiej. W turnieju udział wzięło 24
dzieci. Tegoroczny turniej przebiegał
na bardzo wysokim poziomie i jurorzy
mieli trudne zadanie, by wyłonić laureatów.
Po burzliwych obradach komisja postanowiła nagrodzić w kategorii „ptaszęta”: Julię Olejarz, Kacpra Brzózana,
Igora Szymańskiego, specjalne wyróżnienie przyznano Zuzannie Radziejewskiej za żywiołowe wykonanie „Ptasiego Radia”. W kategorii „ptaszki”
nagrodzono: Zuzannę Kuleszę, Eryka
Pikulika, wyróżniono również Zuzannę
Rębas i Katarzynę Gomułkę. W kategorii „ptaki” jury nagrodziło Aleksandrę Zagulak.
Laureaci, głównych miejsc będą reprezentować gminę Sianów w zmaganiach powiatowych, które odbędą się
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
18 maja dla kategorii „ptaszęta”, 19
maja dla kategorii „ptaszki” i 20 maja
kategoria „ptaki”.
Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe
oraz plecaki z wyposażeniem promujące gminę Sianów.
MONIKA OLSZAK
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Srebro w Turnieju im. J. Kowalskiego
7 marca w Sianowie już po raz 33. odbył się Turniej Piłkarski Juniorów. Od 1994 roku nosi on imię Jerzego Kowalskiego,
nauczyciela i wychowawcy młodzieży, piłkarza i instruktora piłki nożnej.

W

2000 roku impreza ta
weszła na stałe do Powiatowego Kalendarza
Cyklicznych Imprez Kulturalnych
i Sportowych i rozgrywana jest
o puchar Starosty Koszalińskiego.
Pierwszymi uczestnikami tego
najstarszego w regionie turnieju piłkarskiego rozgrywanego na powietrzu – poza dwoma wyjątkami
w 2005 i 2007 r., kiedy to grano w hali
sianowskiego Gimnazjum im. Ireny
Sendlerowej – były zespoły: Victorii
Sianów, Wielima Szczecinek, Czarnych Słupsk i Sławy Sławno – w kategorii seniorów i Czarnych Słupsk,
Victorii Sianów, Gwardii Koszalin
oraz Sławy Sławno – w kategorii juniorów (zespoły wymienione w kolejności zajętych wówczas miejsc).
W 33. w ogóle, a 16. Powiatowym
Turnieju Piłkarskim Juniorów im. Jerzego Kowalskiego, którego organizatorem i gospodarzem od 2013 r.
jest Sianowska Akademia Sportu,
udział wzięły: Bajgiel Będzino (trener
Paweł Śleziak), GKS Leśnik Manowo
(Krzysztof Karpowicz), Gryf Polanów (Piotr Idzi), Mechanik Bobolice (Adrian Puszkiel), Orlik Świeszyno (Jacek Marcinkowski), Saturn

Zawodnicy grali po siedem minut – systemem „każdy z każdym”.

Mielno (Mariusz Gosławski), Sianowska Akademia Sportu/Victoria
Sianów (Tomasz Nowak) – zespół
gospodarza imprezy i Wybrzeże Biesiekierz (Zygmunt Sadłowski).
Turniej wygrali piłkarze GKS Leśnik Manowo, którzy jedyne cztery
punkty, stracili w zremisowanych
0:0 meczach z SAS/Victorią Sianów
i Gryfem Polanów.
Drugie miejsce, przy równej
ilości punktów ze zdobywcą trzeciej pozycji, zajął zespół Sianowskiej
Akademii Sportu/Victorii Sianów,
który podobnie jak zwycięzcy imprezy, nie przegrał żadnego spot-

kania, ale aż cztery z rozegranych
siedmiu zremisował!
Podopieczni Tomasza Nowaka
to: Kamil Fronia – Adrian Boguś,
Zbigniew Dominkiewicz, Adam
Gorgoń, Mateusz Kalwas, Dominik
Katarzyński, Sebastian Kuksa, Paweł
Ludwinowicz, Sebastian Pólkowski,
Dominik Solnica, Dominik Surówka,
Konrad Wagner i Patryk Zadka.
Trzecie miejsce – przy równej
ilości punktów ze zdobywcą drugiej pozycji – zajął zespół Wybrzeża
Biesiekierz. O niższej pozycji zadecydował przegrany 0:1 bezpośredni
pojedynek z SAS/Victorią Sianów.

Fot. Ryszard Wątroba

Czwarte miejsce zajęli piłkarze
Gryfa Polanów, którzy podobnie jak
zwycięzcy imprezy i zdobywcy drugiego miejsca nie przegrali żadnego
spotkania, ale aż sześć z rozegranych siedmiu – bezbramkowo zremisowali. Kolejne miejsca zajęły
drużyny: Mechanik Bobolice, Bajgiel Będzino, Orlik Świeszyno i Saturn Mielno.
Zwycięzcy otrzymali puchar Starosty Koszalińskiego Mariana Hermanowicza, a wszystkie drużyny
– po okolicznościowym dyplomie
i futbolówce.
Indywidualnie
wyróżniono:

Kacpra Sowę (Wybrzeże Biesiekierz) – najlepszego strzelca (6
bramek), Dominika Surówkę
(SAS/Victoria Sianów) – najlepszego zawodnika oraz Oskara Grabowskiego (GKS Leśnik Manowo)
i Nikodema Ratkowskiego (Gryf
Polanów) – bramkarzy, którzy zachowali czyste konto bramkowe.
Ponadto piłkami nożnymi uhonorowano: Miłosza Snocha (Bajgiel
Będzino) – jedynego pechowca
imprezy (uraz ręki) oraz najmłodszych uczestników – Kacpra Cyzmana (Saturn Mielno), Przemysława Lampkowskiego i Jakuba
Turowskiego (obaj Orlik Świeszyno).
RYSZARD WĄTROBA

Sponsorzy
Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
w Koszalinie, Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie, Koszaliński
Okręgowy Związek Piłki Nożnej,
radni: Kazimierz Kuligowski i Tadeusz Banaśkiewicz.

Puchar Tymbarku: Victoria SP2 Sianów na drugim i trzecim miejscu
W pierwszym dniu finału województwa zachodniopomorskiego XV Ogólnopolskiego Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” ,
który odbył się w Kaliszu Pomorskim, wspaniały sukces odniosły młode piłkarki z sianowskiej Victorii SP 2 Sianów.
W kategorii U-12 zajęły doskonałe drugie miejsce, przegrywając
w finale z UKS Orzeł 2010 Wałcz.
Zmagania grupowe rozpoczęły
od wygranej 1:0 z SP Niemica. Następnie sianowianki pokonały 3:2 SP
Myślibórz, 5:2 SP Karlino i – mając
już zapewnione pierwsze miejsce
w grupie i awans do ćwierćfinału
– zremisowały w ostatnim meczu
grupowym 1:1 z SP Niechorze.
W ćwierćfinale pokonały wysoko
6:0 SP 3 Stargard Szczeciński,
a w półfinale bez problemów 3:0 SP
Czernin. W finale niestety poległy
0:6 z UKS Orzeł 2010 Wałcz. Porażka mogła być niższa, ale trener
sianowskiej drużyny Jędrzej Bielecki, przegrywając 0:2, dał szansę
gry wszystkim rezerwowym. Zwycięstwo Wałcza było w pełni zasłużone – zawodniczki tej drużyny
awansowały do finału ogólnopol-

Obrady Gminnej
Rady Sportu
13 kwietnia po raz drugi spotkali się
członkowie Gminnej Rady Sportu
w Sianowie. Zastępca burmistrza
Marcin Posmyk zaprzeczył pogłoskom,
jakoby Stadion Miejski w Sianowie miał
być poddany w bliskiej przyszłości re-

skiego, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Najlepszą bramkarką została
Oliwia Żywanowska z Sianowa.
W sianowskiej drużynie opartej
prawie w stu procentach na uczennicach sianowskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 wystąpiły: Justyna
Maśnik, Oliwia Salwerowicz, Inga
Gębura, Adrianna Banasiak, Karolina Czerenkiewicz, Oliwia Woch,
Izabela Zapołoch, Natalia Jarmakowicz, Nikola Polek, Klaudia Kalarus
i Oliwia Żywanowska.
Bardzo dobrze zaprezentowały się zawodniczki
z
sianowskiej Victorii SP 2 w kategorii U-10 – zajęły wysokie trzecie
miejsce, za które otrzymały brązowe
medale. Podopieczne trener Doroty

Bindas-Burdzik mogły zająć wyższą
lokatę, ale na przeszkodzie stanęła
nieobecność kilku zawodniczek.

W rozgrywce grupowej sianowianki zremisowały 2:2 z SP 3 Stargard Szczeciński, przegrały z UKS

montowi, czy wręcz rewitalizacji. Nie
wykluczył za to połączenia go z powstającą ścieżką pieszo-rowerową przy ul.
Słupskiej (od Góry Chełmskiej do miejscowości Kłos). Prace przy ulicy Słupskiej, tzw. starej drodze sianowskiej powinny się zakończyć do 30 października.
Zastępca burmistrza potwierdził natomiast potrzebę zajęcia się problemem

poprawy stanu zdrowotnego dzieci
i młodzieży w gminie i Sianowie. Pierwszym krokiem była poprawa bazy lokalowej. Drugim ma być od 1 września
– na jego wniosek – jedna godzina dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III w miejskich i wiejskich szkołach podstawowych prowadzona przez nauczyciela z uprawnie-

niami do nauczania tego przedmiotu.
Kolejny temat dotyczył propozycji Sebastiana Wrońskiego, reprezentującego
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Sianowie – zrównanie wyróżniania stypendiami osiągnięć sportowych uczniów
i ich nauczycieli, z osiągnięciami sportowymi członków stowarzyszeń i ich trenerów. Zastępca burmistrza zasugerował,

Drugie i trzecie miejsce na podium to niewątpliwie sukces zawodniczek. Ich
wsparciem był projekt FIO „Znajdź w sobie pasję” i środki pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pomoc Gminy i Miasta Sianów i Szkoły PodFot. Archiwum
stawowej nr 2 w Sianowie.

Zawisza Grzmiąca 0:1 i wygrały 3:0
z SP Dygowo. W półfinale przegrały
2:3 z SP Karlino, a w meczu
o 3 miejsce zwyciężyły 3:0 z UKS
Zawisza Grzmiąca. Najlepszym
zespołem w tej kategorii okazał się
zespół UKS Orzeł 2010 Wałcz, który
pokonał w finale 2:0 SP Karlino.
Najlepszą bramkarką została Nikola
Król z Sianowa.
W drużynie sianowskiej Victorii
SP 2 zagrały: Natalia Hejduk, Anna
Pawczyńska, Amelia Polek, Nikola
Król, Maja Czubaj, Daria Zbrzeźniak i Malwina Ciuła.
W finale wojewódzkim Tymbarka wzięli też udział Chłopcy
z SP 2 Sianów, ale pomimo dobrej
gry odpadli w eliminacjach.
Wyjazd był możliwy dzięki pomocy Starostwa Powiatu Koszalińskiego oraz Urzędowi Gminy
i Miasta Sianów.

aby Gminna Rada Sportu wystąpiła ze
stosownym wnioskiem do Komisji
Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej.
Najbliższe spotkanie członków Gminnej
Rady Sportu odbędzie się 29 czerwca
o godz. 16 obok Jeziora Topiele. Jego
gospodarzem będzie Koło Polskiego
Związku Nr 64 Sianów – Klub Trotka.
RYSZARD WĄTROBA

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).

