Pieniądze dla
aktywnych seniorów
Prawie 325 tys. złotych trafi do sianowskich organizacji, działających na rzecz osób
w wieku emerytalnym.
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ztery sianowskie stowarzyszenia
przystąpiły do konkursu w ramach
rządowego programu na rzecz
aktywności osób starszych na lata 2014–2020.
Z blisko 1650 złożonych ofert, tylko 216
otrzymało dofinansowanie. W grupie pozytywnie ocenionych przez ekspertów wniosków znalazły się wszystkie złożone przez
sianowian. To olbrzymi sukces naszego
III sektora – na animację osób w wieku 60+
do Sianowa trafi ponad 325 tys. zł!
Czego dotyczą projekty? Autorami pierwszego, Sianowskiego Centrum Seniora, są
członkowie Stowarzyszenia Sianowska
Akademia Seniora. Projekt zakłada kontynuację działalności Akademii poprzez organizację zajęć obejmujących profile tematyczne:
kurs języka obcego, obsługi komputera,
warsztaty plastyczne, kulinarne, ziołolecznictwa, rekreacyjno-zdrowotne, teatralne
oraz gry planszowe i zajęcia basenowe.
Zapewnione zostaną także niezbędne materiały szkoleniowe, doposażona zostanie też
kuchnia w świetlicy wiejskiej w Skibnie.
Ponadto planowane są m.in. wyjścia do
teatru, kina, spotkania przy ognisku i trzy
wycieczki. Przedsięwzięcie skierowane jest
do grupy 70 osób, która będzie miała za zadanie przeprowadzić dwie kampanie społeczne
na rzecz mieszkańców gminy Sianów (m.in.
promocja zdrowego żywienia od najmłodszych lat). Projekt uzyskał dofinansowanie
w kwocie 117 tys. 900 zł.
Drugi projekt złożyło Stowarzyszenie Na
Recz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska. Krajoznawczy Klub Seniora 60+ promować będzie
krajoznawstwo poprzez organizację aktywnego wypoczynku dla 45 osób w wieku 60+ do
końca grudnia 2016 r. W planie jest organizacja sześciu wycieczek, ośmiu spotkań z turystyką (m.in. spływ kajakowy, jazda konno, rejs
statkiem) oraz czterech spotkań z podróżni-

Wypełnij ankietę
Uprzejmie prosimy seniorów o wypełnienie
ankiety w związku z planowanym utworzeniem Dziennego Domu dla Osób Starszych
w Sianów pn. „Senior – Wigor”.
Ankieta dostępna online pod adresem:
www.ankietka.pl/ankieta/235111/dom
-senior-wigor-w-sianowie.html
Informacje na www.sianow.pl i w UGiM
w Sianowie pokój nr 13, tel. 94 34 69 526
Badanie potrwa do 4 lipca włącznie.

Dzięki pozyskanym środkom sianowscy seniorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów. Poszczególne przedsięwzięcia rozpoczną się niebawem.
Fot. Waldemar Kosowski

kami. Przy Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych powstanie też sekcja
„Krajoznawczego Klub Seniora 60+”. Projekt
uzyskał dofinansowanie w kwocie 120 tys. zł.
Klub Sportowy Victoria Sianów realizować będzie zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Projekt zakłada poprawę sprawności fizycznej oraz integrację wewnątrzpokoleniową 30 osób w wieku 60+ przez
organizację cyklicznych zajęć sportowych
(basen, rajdy rowerowe i nordic walking,
biegi), urozmaiconych o wykłady na temat
zdrowego trybu życia, stosowania odpowiedniej diety. Uczestnicy zadania wyposażeni zostaną w niezbędne atrybuty do uprawiania sportu: buty, krokomierze, kije nordic
walking, bidony. Wartość dofinansowania to
43 tys. 600 zł.
Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem
zaprosi seniorów do projektu „kultura 60+”.
Jego głównym celem jest poprawa jakości
usług społecznych w zakresie kultury
i zwiększenie ich dostępności dla 50 osób

powyżej 60. roku życia. Przewidziana jest
organizacja wyjazdów do teatru, filharmonii, kina na sztuki i koncerty, a także na
wycieczkę kulturalno-integracyjną. Poprzez
sztukę uczestnicy zostaną pobudzeni do
twórczych poszukiwań. Wartość dofinansowania: 41 tys. 950 zł.
TOMASZ TESMER

Zgłoszenia
Nabór do poszczególnych projektów trwa do
5 lipca. Zgłoszenia przyjmowane są u przedstawicieli Stowarzyszenia Sianowska Akademia Seniora oraz w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie (I piętro, pok. Nr 13).

Za nami 29. Dni Ziemi Sianowskiej

Czarna Cobra
Mistrzostwa Polski
w Pieszych Rajdach
na Orientację
na dystansie 50 km

1 VIII
72. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego
w Parku
im. Powstańców
Warszawskich

W czerwcu o gminie Sianów głośno było w całym regionie, a nawet... na Podhalu! To za sprawą wielkiego święta – Dni Ziemi Sianowskiej. Był z nami Doniu, Zakopower,
były kabarety, turniej sołectw, była też wspólna radość ze zwycięskiego meczu Polaków w naszej strefie kibica. Przeżyjmy to jeszcze raz! Relacja z imprezy w „Naszej
Fot. Waldemar Kosowski
Gminie”!
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Ciekawy
lipiec!

www.sianow.pl

W roli głównej wieś
W lipcu Sianów zamieni się w Miasteczko Festiwalowe. Folk Film Festiwal połączy wiele
dziedzin sztuki.

C

J

uż wakacje, czas odpoczynku i czas urlopów. Jest to
czas, który samorząd
wspólnie z Centrum Kultury, jak
również poszczególne sołectwa
będzie się starał w części wypełnić ciekawymi propozycjami.
Przyzwyczailiśmy się chyba
wszyscy, że wydarzenia związane z kulturą czy festyny dają
taką lokalna pełnię, pozwalają
wielu osobom ciekawie spędzić
czas, tu u nas zobaczyć kogoś
z ekranu, być na spektaklu czy
koncercie kogoś z pierwszych
stron gazet. Że nie wszystkim
odpowiada ten czy inny artysta,
ten czy inny gość, ta lub inna
organizacja imprezy? Tak będzie
zawsze, stąd nie ograniczamy się
do jednego wydarzenia, a staramy się, żeby było ich więcej.
Do tego warto wspomnieć
o wolnym czasie dla młodych,
o projektach dla sportowców
i seniorów – na nie nasze organizacje pozarządowe pozyskały
ogromne środki zewnętrzne.
Lato jest też okresem wzmożonych prac inwestycyjnych
i remontowych. Proszę się więc
nie dziwić, że na drogach pojawi
się ciężki sprzęt, że w niektórych
miejscach staną rusztowania. Nie
wszędzie gdzie byśmy chcieli, to
już jednak ograniczenia budżetowe.
W taki właśnie sposób wyobrażam sobie Polskę lokalną, miejsce w którym dzieje się coś ciekawego na co dzień, jest ciekawa
oferta spędzania wolnego czasu,
a jednocześnie wiele osób i instytucji stara się poprawiać codzienną rzeczywistość. To chyba takie
proste zalążki zrównoważonego
rozwoju. Tym razem takiego
naszego, sianowskiego.

zterodniowy Folk Film
Festiwal (FFF), dotychczas
organizowany pod koniec
sierpnia, w tym roku potrwa od
7 do 10 lipca. Impreza szybko
zdobyła widzów i trafiła do ogólnopolskiego kalendarza interdyscyplinarnych imprez kulturalnych.
Śmiało możemy powiedzieć, że nie
ma w Polsce drugiej takiej imprezy
jak FFF w Sianowie. Festiwal jest
oryginalną imprezą filmową, która
łączy prezentację kina międzynarodowego z promocją polskiej kultury
folkowej i dokonań twórców ludowych na wszystkich polach,

Nagraj film na konkurs Kokofy
i wygraj 3 tys. zł!
Reguły są proste: wystarczy w dowolnej technice i na dowolnym sprzęcie przygotować jednominutowy film w jednej z wybranych kategorii: fabuła, mini dokument lub forma, a następnie przesłać plik za pomocą formularza na stronie
www.folkfilm.pl. Ważne, by tematyka filmu dotyczyła wsi. Inspiracja ta może mieć
charakter wyrazisty albo luźny, symboliczny. Termin nadsyłania prac – 5 lipca.
Na autorów najlepszych filmów, wyłonionych przez jury, czekają nagrody finansowe.

począwszy od filmu, fotografii,
teatru, kabaretu, a kończąc na tańcu,
śpiewie i plastyce. Pierwsza edycja
festiwalu składała hołd wybitnemu
reżyserowi Sylwestrowi Chęciń-

skiemu i jego trylogii „Sami swoi”.
Druga poświęcona była fenomenowi serialu „Ranczo”. Trzecia edycja
będzie miała również charakter
kulinarny, wszak wieś polska

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

wyborną kuchnią stoi. Dlatego
3. edycji FFF towarzyszyć będzie
jarmark ze smakołykami regionalnymi, a na deser zaprosimy wszystkich widzów na „Lunch o północy”,
nowy spektakl Teatru Capitol
z udziałem Joanny Kurowskiej,
Anny Oberc, Piotra Gąsowskiego
i Pawła Królikowskiego, który był
już w Sianowie w ubiegłym roku.
Gośćmi festiwalu będą również:
Artur Barciś i Czesław Mozil. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.folkfilm.pl, www.facebook. com/folkfilmfestiwal
URSZULA JACKOWSKA

W obiektywie
Aż przyjemnie czekać
na autobus...
W minionym roku gminie Sianów udało się odnowić cztery przystanki
autobusowe w miejscowościach Węgorzewo, Skibno, Sucha Koszalińska i Osieki. W tym roku do tego grona dopisać można już piąty
– w miejscowości Mokre. Pięknie malowidło na przystanku zostało wykonany przez lokalnego artystą Adama Maciejewskiego. Pomysł dotyczący tematyki zrodził się ze wspólnych konsultacji lokalnej społeczności, artysty oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta Sianów.
To nie ostatnia tego typu realizacja. Kolejny przystanek, w Kłosie
przy drodze krajowej, jest w trakcie modernizacji.
Fot. Waldemar Kosowski

Bezpieczniej na nowej nawierzchni
Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg na terenie gminy i miasta Sianów.

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
Druk: Media Regionalne
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Roboty realizuje wykonawca wyłoniony w przetargu – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Trans z Niekłonic.
Fot. Waldemar Kosowski

Prace trwają już na ulicy Łubuszan w Sianowie, która będzie mieć
nawierzchnię z płyt Yomb na odcinku 280 metrów. Kolejne drogi, które
zostaną wykonane w tej technologii,
to ul. Miła i Dębowa w Sianowie
oraz droga w Skwierzynce.
Jednocześnie informujemy, że
gmina Sianów otrzymała dofinansowanie w ramach PROW na przebudowę kolejnych 11 kilometrów
dróg gminnych. Wykonanie pierwszych ponad 7 kilometrów dróg
w miejscowościach: Iwięcino, Maszkowo, Szczeglino, Szczeglino Nowe,
Osieki, Karnieszewice, Sucha
Koszalińska, Sieciemin, Sowno,
Węgorzewo zaplanowano jeszcze
w tym roku. Realizacja kolejnych
3,5 kilometrów nastąpi w 2017 r.
i obejmie drogi w miejscowościach:
Skibno, Osieki, Gorzebądz, Bielkowo, Sierakowo Sł. Wartość projektu
określono na kwotę 2 mln 477 tys.
zł, otrzymane dofinansowanie przekracza 1,5 mln zł.
WIOLETA BOGDAN

W skrócie
Bóbr będzie
maskotką
Po przeprowadzeniu ankiety wśród
mieszkańców miasta i gminy miło
nam poinformować, że bardzo dużą
liczbą głosów na maskotkę gminy
i miasta Sianów został wybrany
bóbr. To zwierzątko na stałe zadomowił
się na rzece Unieść, co łatwo można
zaobserwować na leśnym parkingu
w Maszkowie. Szczegółowe wyniki głoso-

wania: bóbr – 57 proc., sarna – 30 proc.,
mewa – 13 proc. Wszystkim biorącym
udział w ankiecie bardzo dziękujemy.

Zbadaj się!
1000 bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu koszalińskiego!
Wypełnij ankietę, oświadczenie
i skorzystaj z badań profilaktycznych z zakresu nowotworów płuc

i oskrzela. Badania skierowane są do
osób w wieku od 35. do 70. roku życia.
Ankietę można wypełnić na spotkaniach
29 czerwca, 13 i 27 lipca w godz. 16.30
– 19 w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Sianowie ul. Armii
Polskiej 23. Ankieta jest dostępna
również na stronie: powiat.koszalin.pl
lub sianow.pl
W ramach projektu planowane są badania laboratoryjne (m.in. morfologia,

gazometria); badanie smokolizerem;
RTG klatki piersiowej; badanie plwociny
– 1000 osób. Dodatkowo dla 100 osób
przewiduje się w razie konieczności
wykonanie tomografii komputerowej
klatki piersiowej i dla 100 osób wykonanie badania bronchoskopii z ewentualnym pobraniem wycinka i badaniem
histopatologicznym.
Rejestracja i szczegółowe informacje:
570 – 770 – 376.
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Najpilniejsi nagrodzeni
Czerwiec to miesiąc szkolnych podsumowań całorocznych wysiłków uczniów i nauczycieli.

P

rzez cały rok szkolny
uczniowie nabywali nową
wiedzę i doskonali nabyte
wcześniej umiejętności. Brali udział
w wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach
sportowych, reprezentując swoje
szkoły i całą społeczność gminy
Sianów na arenach powiatu i województwa.
W placówkach na terenie gminy
Sianów uczyło się i miało zapewnioną opiekę 1386 dzieci w tym 323
dzieci w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych, 760 uczniów
w szkołach podstawowych i 293
uczniów gimnazjów.

22 czerwca w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
odbyło się spotkanie najlepszych
absolwentów sianowskich szkół
z Maciejem Berlickim, Burmistrzem
Gminy Miasta Sianów. W obecności
rodziców uczniów, wychowawców
i dyrektorów szkół Burmistrz
wspólnie z Zastępcą Marcinem
Posmykiem wręczyli uczniom listy
gratulacyjne oraz nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz aktywność
w życiu szkoły i gminy. Listy gratulacyjne w podziękowaniu za wspaniałe wychowanie dzieci oraz życzeniami dalszych sukcesów otrzymali
również rodzice.

Najlepsi absolwenci i uczniowie
w roku szkolnym 2015/2016
Oliwia Nowak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie
Amelia Żukowicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
Sebastian Pepliński, Piotr Nowak – Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej
Natalia Stefańska – Szkoła Podstawowa w Iwięcinie
Jakub Szmajdziński – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Weronika Gawrońska – Szkoła Podstawowej w Szczeglinie
Kacper Bogdan – Gimnazjum Gminne w Sianowie
Aleksandra Zagulak – Gimnazjum w Dąbrowie

Burmistrz życzył wszystkim
kolejnych sukcesów szkolnych,
wytrwałości w odkrywaniu nowych
obszarów wiedzy i nauki, odwagi

w pokonywaniu wszelkich trudności i powodzenia w realizacji
własnych marzeń i planów.
A my życzymy wszystkim

udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!
I.MEGIEL

Sianowska Brama doczekała
się renowacji
Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie bramy eklektycznej usytuowanej
w Sianowie.
W ostatnich latach pojawiło się
wiele uszkodzeń w postaci rys
i spękań na murach zabytkowej
bramy. Niezbędne są więc wzmocnienie i renowacja konstrukcji
murowanej. Mamy nadzieję, iż po
zakończeniu prac będziemy długo
cieszyć się jej wspaniałym
wyglądem. Prace potrwają do końca
sierpnia.
Eklektyczna brama zbudowana
została w 1896 r. Usytuowana jest
w ciągu zwartej zabudowy ul.

Armii Polskiej, pomiędzy nr 31
a nr 33. Jest to element komunikacyjny pomiędzy ul. Armii Polskiej
przez Park im. Powstańców
Warszawskich do ul. Chrobrego.
Brama jest ukształtowana na
wzór łuku triumfalnego z trzema
arkadowymi otworami przelotowymi, sklepionymi łukiem pełnym.
Łuki arkad bocznych spięte są
kluczem i wsparte u nasady na
geometrycznych w formie wspornikach. Ponad arkadami dekoracyjne

belowanie, zamknięte profilowanym, wydatnym gzymsem. Wszystkie słupy z czterech stron wieńczą
trójkątne daszki.
Dawniej brama była uzupełniona
kutymi metalowymi wrotami
otwieranymi na specjalne okazje.
Możemy spotkać się z wieloma
potocznymi nazwami sianowskiej
bramy: „Czerwona”, „Elektryczna”,
„Eklektyczna”,
„Parkowa”
i
„Sianowska”. Oficjalnie nie ma ona
jeszcze swojej nazwy.

Ciekawy detal architektoniczny bramy uzupełnia bogata kolorystyka cegły.
Fot. Waldemar Kosowski

Konkurs

W OBieKtyWie
Kibicujemy biało-czerwonym

„Sianów
vs Świat”

9 czerwca rozpoczęła się akcja „Kibicuj Biało-Czerwonym”. W Sianowskim Inkubatorze
Organizacji Pozarządowych seniorki z Sianowskiej Akademii Seniora rozdawały flagi
Polski. Główna ulica Sianowa, ul. Armii Polskiej, będzie „biało-czerwona” do czasu
uczestnictwa naszej reprezentacji w Euro 2016, co potrwa – mamy nadzieję – jak najdłużej. Kibicujmy wspólnie naszym piłkarzom!
Fot. Waldemar Kosowski

Pod takim hasłem do końca
wakacji trwać będzie konkurs dla
wszystkich mieszkańców. Prześlij
lub przynieś nam zdjęcie wyjazdowe, na którym uwieczniona została torba z grafiką „Jestem z Sianowa”. Autorzy najbardziej kreatywnych zdjęć lub tych z najdalszych
zakątków świata zostaną nagrodzeni.
Jeżeli chcecie wziąć udział
w konkursie, zapraszamy do
Urzędu Gminy i Miasta Sianów po
torbę (pokój nr 13). Zdjęcia proszę
przesyłać na adres poczty elektronicznej promocja@sianow.pl lub
wysłać na adres Urząd Gminy
i Miasta Sianów ul. Armii Polskiej
30, 76-004 Sianów.
Regulamin na stronie
www.sianow.pl

Zdjęcie z Zakopanego zgłoszone
przez Marcina Borzęckiego
z Dąbrowy. Fot. Archiwum prywatne

Zdjęcie pani Marii Karwiny
z Warren w Stanach ZjednoczoFot. Archiwum prywatne
nych.
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ByliśMy PRZy tyM
to był wymarzony
prezent na Dzień
Dziecka! Na Osiedlu
Słowackiego
najmłodsi mają
do dyspozycji
nowy, piękny plac
zabaw!

www.sianow.pl
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Zabawa na nowym placu

D

rabinki,
karuzela,
piaskownica, zjeżdżalnie,
huśtawki – tu się można
ubawić po pachy! 5 czerwca
burmistrz gminy i miasta Sianów
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” uroczyście
otworzyli nowy plac zabaw. Inwestycja została współfinansowana
przez Gminę Sianów oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Jutrzenka”.
Dzieci mogły skorzystać tego
dnia z wielu atrakcji nie tylko tych
na placu zabaw. Co ważne, wszystkie były dla najmłodszych bezpłatne. Organizatorami imprezy były
Zarządy Osiedli Nr 1, 2, i 3, Urząd
Gminy i Miasta Sianów oraz
Centrum Kultury w Sianowie.
Składamy serdeczne podziękowania Małgorzacie Śmiałkowskiej,
Katarzynie Krok, Wiesławowi Krok,
Andrzejowi Janowiczowi, Pawłowi
Hejmanowi, Konstantemu Michałowskiemu oraz OSP Sianów i Straży Miejskiej za pomoc i przygotowanie wielu ciekawych atrakcji
i poczęstunku.
ZARZĄD OSIEDLA NR 2
W SIANOWIE

Na Osiedlu Słowackiego w ramach współpracy Spółdzielni „Jutrzenka” z Urzędem
Gminy i Miasta w Sianowie powstaje nowoczesny plac zabaw.
Fot. Waldemar Kosowski

To najmłodsi odebrali inwestycję.

Fot. Waldemar Kosowski

Na placu zabaw na dzieci czeka mnóstwo atrakcji.

Fot. Waldemar Kosowski

Wizyta gości z partnerskiego Rezekne
28 maja do naszej gminy z partnerskiego miasta Rezekne przybyło 15 uczniów
wraz z opiekunami. ich wizyta trwała do piątku 3 czerwca.

Wszyscy goście otrzymali od włodarzy gminy upominki.

Fot. Waldemar Kosowski

W ramach współpracy z polską
szkołą na Łotwie przez tydzień
dzieci uczęszczały na zajęcia do SP
nr 2 oraz ZS w Dąbrowie, szlifując
język i poznając naszą kulturę.
30 maja odbyło się integracyjne
ognisko na przystani w Osiekach,
na które przyjechały wszystkie dzieci oraz ich rodzice. Poprzedzał je
spływ kajakowy rzeką Unieść.
W programie wizyty była wycieczka do Mielna, wizyta uczniów
w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie oraz w Sianowskim

Inkubatorze Organizacji Pozarządowej, gdzie spotkali się
z Burmistrzem Gminy i Miasta
Sianów Maciejem Berlickim. W trakcie spotkania burmistrz rozmawiał
z gośćmi na temat ich wrażeń
z dotychczasowego pobytu w Sianowie oraz przybliżył zebranym kilka
informacji na temat gminy. Tego
dnia uczniowie z Rezekne wzięli
również udział w zajęciach kulinarnych oraz plastycznych w Centrum
Kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta w Sianowie.

Kontakty Gminy i Miasta
Sianów z Miastem Rezekne zostały
nawiązane dzięki zaangażowaniu
mieszkanki Iwięcina Elżbiety
Bieniewicz, która jest nauczycielem
języka polskiego w polskiej szkole
w Rezekne. Od 2006 r. trwały
wymiany dzieci i młodzieży pomiędzy polską szkołą w Rezekne
i szkołami z gminy Sianów. 11 lutego 2010 r. podpisano Porozumienie o Współpracy Partnerskiej
Miasta Rezekne i Gminy i Miasta
Sianów.

Były ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza
4 czerwca na stadionie w Sianowie odbyły się powiatowe zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminu CtiF oraz gminne
zawody sportowo-pożarnicze i CtiF dla drużyn z gminy Sianów.
Do rywalizacji w gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych
grupy A przystąpiły 4 drużyny
reprezentujące OSP z Sierakowa,
Osiek, Sieciemina i Sianowa. Po
zaciętej walce klasyfikacja końcowa
przedstawia się następująco: I miejsce – OSP Sianów, II miejsce – OSP
Sieciemin, III miejsce – OSP Sierakowo, IV miejsce – OSP Osieki.
Klasyfikacja w eliminacjach
gminnych młodzieżowych drużyn
pożarniczych: I miejsce – OSP
Sieciemin, II miejsce – OSP Sianów.
W powiatowych zawodach dla
młodzieżowych drużyn pożarniczych udział wzięło 6 drużyn. Kolejne miejsca zajęli: OSP Świeszyno,
OSP Sieciemin, OSP Bobolice i OSP
Sianów (chłopcy); OSP Świeszyno
i OSP Kłanino (dziewczęta).

Po wysiłku był czas na regenerację sił.

Strażacy muszą wykazać się ogromną sprawnością i wytrzymałością.
Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski
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Ogólnopolski turniej Judo
Już po raz dwudziesty uczniowski Klub Sportowy tORi oraz Zespół Szkół w Dąbrowie, byli organizatorami
Ogólnopolskiego turnieju Judo.

O

d czterech lat do rywalizacji o medale przystępują również młodzicy i młodziczki w ramach Pucharu
Polski. Turniej poświęcony jest
pamięci Larysy Ewy Krause,
tragicznie zmarłej judoczki, piątej
zawodniczki Igrzysk Olimpijskich
w Atlancie, współzałożycielce UKS
„TORI” oraz patronce szkoły.
Patronat nad imprezą objął Polski
Związek Judo oraz Urząd Gminy
i Miasta w Sianowie. Zawody rozegrane zostały na świeżym powietrzu, pod namiotem rozłożonym na
szkolnym boisku. Pogoda jak zawsze
dopisała, a dodatkowo temperaturę
podnosiły emocje towarzyszące
zmaganiom młodych adeptów judo
oraz ich rodzicom i trenerom.
W turnieju wzięło udział 240
zawodników z dwudziestu trzech
klubów Polski oraz Niemiec.
Wśród startujących nie zabrakło
reprezentantów naszego klubu,
którzy po raz kolejny dali z siebie
wszystko. Ich pojedynki były bardzo
widowiskowe, a wykonywane techniki nie raz zapierały dech w piersiach, a wszystko to odbywało się
przy głośnym dopingu rodziców,
kolegów i zgromadzonych widzów.

26 kg – 5 miejsce – Wiktor Kupracz

Najlepsi zawodnicy otrzymali
puchary, medale i nagrody rzeczowe. Pamiątkowymi dyplomami
zostali wyróżnieni wszyscy uczestnicy sportowych zmagań.
Podczas trwania turnieju można
było skosztować pyszności przygotowanych przez rodziców uczniów
naszej szkoły. Nauczyciele zadbali
o wzorową obsługę zaproszonych
gości oraz młodych sportowców.
Wszystkim
wolontariuszom
bardzo serdecznie dziękujemy – to
dzięki Wam organizacja turnieju
uznana została za bardzo dobrą.

Młodzi judocy, dziewczęta i chłopcy, rywalizowali w trzech grupach wiekowych.

Fot. Waldemar Kosowski

Wyniki uzyskane przez
zawodników tORi:

15 kg – 1 miejsce – Karol Maziarz
31 kg – 2 miejsce – Aleksandra
Speiser
48 kg – 2 miejsce – Hanna Cygan
30 kg – 3 miejsce – Bartosz Kubera

Łącznie rozegrano walki w pięćdziesięciu kategoriach wagowych.
Fot. Waldemar Kosowski

Imprezę jak zawsze rozpoczął ceremoniał uderzenia w wielki gong.
Fot. Waldemar Kosowski

Nad wodę na ryby
– pomysł na Dzień Dziecka
Klub Wędkarstwa Sportowego „trotka” Sianów wraz z Kołem PZW 64 Sianów
oraz urzędem Gminy i Miasta Sianów zorganizował Otwarte Spławikowe Zawody
Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
Do udziału w zawodach zgłoszonych zostało 102 dzieci i był to
rekord frekwencji w dotychczas
rozgrywanych zawodach.
Po upływie regulaminowego
czasu na łowienie, członkowie
sianowskiego koła wędkarskiego
rozpoczęli ważenie złowionych
okazów, a w tym czasie dzieci wraz
z opiekunami mogli delektować się
kiełbaskami z grilla i z ogniska. Po
zważeniu wszystkich złowionych
ryb przyszedł czas na ogłoszenie
wyników zawodów. Tak przedstawiała się pierwsza dziesiątka zawodów:

I miejsce – Zuzanna Bojarowicz
II miejsce – Maja Cieślik
III miejsce – Oliwier Osenkowski
IV miejsce – Błażej Kamiński
V miejsce – Dawid Niziński
VI miejsce – Ewelina Lichmańska
VII miejsce – Michał Deca

VIII miejsce – Julia Rydczak
IX miejsce – Bartosz Zawadzki
X miejsce – Jakub Michałkiewicz
Zwycięzcy a także wszystkie
pozostałe dzieci zostały obdarowane licznymi prezentami oraz drobnymi upominkami.

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie oraz już teraz zapraszamy za rok.
Fot. Waldemar Kosowski

Podziękowania
Dziękujemy za włączenie się w organizację imprezy: Urzędowi Gminy
i Miasta Sianów, Gospodarstwu Rybackiemu Dadoń, Piotrowi Zielińskiemu, Matysz Drew – Tartak
Skibno, Kmińskiemu Sebastianowi,
Robertowi Gawienowskiemu Kwiaciarnia „Plus”, Katarzynie Mowczan
Ceramix S.C., Piotrowi Mowczan
Ceramix S.C., Piekarni GS Sianów,
Hurtownia Darko Dariusz Kośka,
Firmie Dragon, Firmie Jaxon.

Zawody były wspaniałą okazją do spędzenia czasu na łonie natury.
Każdy wyłowiony okaz był powodem do dumy.

Fot. Waldemar Kosowski

Fot. Waldemar Kosowski
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„Złoty Dukat”, którego jest pan kierownikiem, to zespół ludowy znany nie tylko
w najbliższej okolicy. Skąd wziął się
pomysł, aby go stworzyć?

Nasz zespół powstał w 2009 roku
jako oryginalny pomysł na uczczenie 670-lecia Węgorzewa, które pojawiło się na kartach historii w 1339 r.
Stąd też jego nazwa nawiązująca
do pamiątkowych monet okolicznościowych, które są bite przez różne
miasta. Nas odróżnia to, że jesteśmy
w obiegu już ponad siedem lat i nasz
„Złoty Dukat” jest jedynym takim
żywym dukatem w Polsce!

www.sianow.pl

Rozśpiewany sołtys
Rozmowa z PiOtReM KłOBuCheM, sołtysem Węgorzewa i radnym Rady Miejskiej.
który pochodzi z Kępna w Wielkopolsce, stało piano, na którym
każdy muzykował. Po latach zaowocowało to tym, że wszyscy trzej jego
braci zostali zawodowymi muzykami. Ojciec starał się kontynuować
te tradycje, gdy zamieszkaliśmy
w Koszalinie. Dla mnie przełomem
okazał się okres studiów i wyprawy
kajakowe, gdy odkryłem repertuar
śpiewany przy gitarach razem
z kolegami z krakowskiego klubu
kajakowego „Bystrze”. Potem
w Słupsku poznałem Zbyszka
Bieńkowskiego, z którym razem
śpiewaliśmy wiele studenckich
hitów na imprezach w Akademickim Klubie Kajakowym „Grzęda”.

Kto tworzy ten rozśpiewany kolektyw?

W zespole śpiewa obecnie dziewięć osób, wśród których oprócz
mieszkańców Węgorzewa, są także
osoby ze Szczeglina, Sianowa,
Skwierzynki i Koszalina. Na przestrzeni lat skład zmieniał się, ale od
samego początku wciąż śpiewa Ewa
Lech i na akordeonie gra Kaziemierz Dulat. Dodatkowo zespół
posiada bęben i tamburyn, na
których grają mężczyźni, a sześć
pięknych pań śpiewa.

b

„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub
trochę gorzej” śpiewał Jerzy Stuhr. Jak zaczęła się pana przygoda ze śpiewaniem?

Piotr Kłobucg zdobył I miejsce
w kategorii solistów na Powiatowym Przeglądzie Solistów i Zespołów Ludowych w Dobrzycy.

W domu rodzinnym mojego ojca,

Fot. Waldemar Kosowski

Skąd pomysł na dość egzotyczny
repertuar?

Kiedyś w Empiku kupiłem płytę
CD z czeskimi lidovkami, które
Czesi wciąż chętnie śpiewają.
Muzyka ta była praktycznie nie

znana w Polsce, a nam pasowała do
naszego temperamentu, który wciąż
jest młody. Zaczęliśmy więc aranżować te utwory dla naszych potrzeb
i dzięki nim zdobyliśmy popularność. Jeden z naszych utworów,
„Na Orave dobre”, przez kilka
miesięcy utrzymywał się na pierwszym miejscu ludowej listy przebojów Radia Koszalin.
Zespół święci tryumfy, ale także pan indywidualnie osiągnął ostatnio spore
uznanie...

Trzeba wyjaśnić, że oprócz
piosenek czeskich i słowackich śpiewanych w oryginale, mamy
w naszym repertuarze też polskie
piosenki ludowe. Pierwszym sukcesem „Złotego Dukata” było III miejsce na „Siemionaliach” w 2010 r.
Kolejnym sukcesem było I miejsce
na Letnich Spotkaniach z Folklorem
w Koszalinie w 2011 r. Potwierdzeniem wartości zespołu było Grand

Prix na tychże spotkaniach w 2013 r.
Za najważniejsze osiągnięcie zespołu uważam jednak, występ na Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, gdzie
w 2014 r. wywalczyliśmy III miejsce
w rywalizacji ogólnopolskiej.
Zapewne wiele osób pamięta też
ciekawy występ „Złotego Dukata”
w teleturnieju „Postaw na milion”
w TVP2, gdzie nasza drużyna
wygrała w finale.
Cieszę się, że do tych osiągnięć
mogę teraz dołożyć coś specjalnego
od siebie. 7 maja otrzymałem statuetkę Starosty Koszalińskiego za
zdobycie I miejsca w kategorii solistów na Powiatowym Przeglądzie
Solistów i Zespołów Ludowych
w Dobrzycy. Ta nagroda to dla
mnie bardzo cenne wyróżnienie,
które potwierdza moją muzyczną
drogę i dlatego pragnę zadedykować ją mojemu ojcu.

Będą zabiegać o pamięć

W obiektywie
Górale
w Sianowie

Nieformalna grupa mieszkańców wsi Sucha Koszalińska, przy wsparciu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, otrzymała 5 tys. złotych
dotacji na projekt „Zabiegaj o pamięć”.

Od 10 do 12 czerwca, na
zaproszenie burmistrza
gminy i miasta Sianów,
przebywała w Sianowie
delegacja z partnerskiej
gminy Biały Dunajec.
Podczas pobytu wójt Andrzej Jacek Nowak spotkał się z burmistrzem
Maciejem
Berlickim,
który pokazał mu sianowskie inwestycje: hale
sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, przedszkole i żłobek, przepompownię,
Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną oraz SIOP
– Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych.
Poza wójtem mogliśmy
gościć również zespół
góralski Białodunajcanie,
który wystąpił na scenie
w ramach obchodów 29.
Dni Ziemi Sianowskiej.

Projekt ma na celu popularyzację
wiedzy z zakresu historii i tradycji
regionu i kraju wśród 70 mieszkańców wsi Sucha Koszalińska
poprzez organizację cyklicznych
imprez sportowych i kulturowych,
wpływających jednocześnie na integrację międzypokoleniową wśród
mieszkańców sołectwa. Swoje założenie mieszkańcy chcą osiągnąć
poprzez organizację dwóch imprez
sportowych (biegów w rocznicę
Pamięci Poznańskiego Czerwca oraz
Pamięci Cichociemnych) oraz jednej
poświęconej tradycji i historii wsi

Sucha Koszalińska (festyn wiejski
2 lipca). W projekt zaangażowana
jest także Szkoła Podstawowa
w Suchej Koszalińskiej, która przeprowadzi konkurs wiedzy o legendach oraz konkurs graficzny na
najlepszą wizualizację legendy o wsi
Sucha Koszalińska dla najmłodszych
mieszkańców. Kulminacja projektu
będzie miała miejsce 2 lipca.
Pierwszy z zaplanowanych
biegów miał miejsce 16 czerwca
w parku wiejskim w Suchej Koszalińskiej. Na starcie pojawiło się
ponad 50 osób. Kolejny bieg zapla-

nowano na 2 lipca. Tego samego
dnia odbędzie się także historycznokulturalny festyn wiejski.

Fot. Waldemar Kosowski

POŻeGNANiA

Zmarł
Bernard Konarski
Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość, że 11 czerwca
zmarł BERNaRD KONaRsKi.
Pan Bernard był wybitnym historykiem, regionalistą Polski związanym z Pomorzem Zachodnim,
a także przewodnikiem turystycznym. Służył w Szarych Szeregach
pod pseudonimem Beko.
Bernard Konarski urodził się 10
sierpnia 1928 roku w Błoniu koło
Warszawy. W marcu 1947 roku
przyjechał wraz z rodzicami do
Sianowa, gdzie podjął pracę
w fabryce zapałek. Od 1977 roku
mieszkał w Koszalinie. Za swoją
działalność zawodową, konspiracyjną i społeczną został odznaczony

ponad 50 odznaczeniami m.in.:
Krzyżem AK, Krzyżem zasługi dla
ZHP czy Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Bernard Konarski miał uprawnienia przewodnika I klasy po
ziemi koszalińskiej. Był autorem
licznych publikacji, dotyczących
tematyki regionalnej, które były
publikowane w „Głosie Sianowskim” czy „Jantarowych Szlakach”.
Wydał ponad 20 przewodników
m.in.: Koszalin, Mielno, Sławno,
Trasy Turystyczne Ziemi Koszalińskiej czy Wsie Letniskowe na
Pomorzu Środkowym. Liczba jego
notatek, materiałów i artykułów
sięgała kilku tysięcy.

Pogrzeb
noworodka
W sianowie odbył się skromny
pogrzeb nowonarodzonego chłopca. Chociaż od odnalezienia jego
ciała na sianowskim wysypisku
minął miesiąc, nadal nie ustalono,
kim jest dziecko. Dlatego pochowane zostało bez imienia, jako N.N.
Na wieczny spoczynek odprowadzili je duchowni kościoła katolickiego oraz kilku mieszkańców
miasta.
Chłopiec został pochowany
w części cmentarza komunalnego
w Sianowie, przeznaczonej dla dzieci. Jego mogiłę zakryły kwiaty przyniesione przez mieszkańców. Stoi
na niej biały krzyż i tablica z napisem „NN UR. 9.05 2016, ZM. 9.05
2016”.

9 czerwca 2016 r. zmarł
sianowski przedsiębiorca – JaROsłaW DaDOń.
Przez 27 lat kierował Gospodarstwem Rybackim DADOŃ w Sianowie. Był bardzo ceniony i lubiany
w środowisku sianowskich przedsiębiorców. Za swoją działalność
społeczną nagrodzony w 2012 roku
statuetką Sianowskiego Rybogryfa
jako Sponsor Roku.
Ceremonia pogrzebowa odbyła
się 17.06.2016 roku o godzinie 14.30
w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.
9 czerwca 2016 r. zmarł
tragicznie KRZysZtOf
saWiCKi – starszy strażnik leśny
Nadleśnictwa Karnieszewice, leśnik
mocno oddany lasom. Znał lasy
karnieszewickie jak mało kto, nie

tylko rodzaj drzewostanu, układ
dróg, miejsce występowania rzadkich gatunków zwierząt i roślin, ale
przede wszystkim znał historię lasu,
która przeplatała się z życiem ludzi.
Jego wielką pasją oprócz leśnictwa
była informatyka, co pozwoliło na
opracowanie m.in. nowoczesnego
sposobu monitorowania lasów, który
miał być wkrótce wprowadzony do
użytkowania. Na co dzień patrolował las, dbając o jego prawidłowe
użytkowanie. Był pomysłodawcą
i współtwórcą leśnych szlaków rowerowych na terenie Gminy Sianów,
zapalony kajakarz, który organizował wiele spływów kajakowych nie
tylko na terenie gminy. Niezwykle
sympatyczny i życzliwy kolega.
Ceremonia pogrzebowa odbyła
się 20 czerwca 2016 r. o godz. 11
w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Sianowie.
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Nocna inicjatywa czytelnicza
Ogólnopolska Noc Bibliotek to wieczorno-nocna akcja, promująca czytelnictwo i biblioteki, jako najbardziej dostępne
instytucje kultury. Włączyły się do niej i nasze biblioteki.

S

ianowska biblioteka wraz
z filiami włączyła się to
tegorocznej akcji, jako
jedna z pierwszych, dlatego została
wyróżniona materiałami i książkami promocyjnymi. Tegoroczne
hasło akcji brzmiało „Wolno
czytać!”. Wolno, bo czytanie powinno być naszym wyborem. Nas,
wolnych ludzi, którzy czytają, co
chcą, co lubią, co im się podoba, co
ich porusza, co im się przyda, co ich
wzbogaca. Wolno, bo dobra literatura uświadamia nam naszą wolność i nasze prawo wyboru sposobu
życia, wartości i obecności w życiu
publicznym. Wolno także i dosłownie – uważnie smakując słowa
i zdania, namyślając się nad sensem
tego, co czytamy, bez pośpiechu,
w którym normalnie konsumujemy
teksty i dni naszego życia. Tym ma
być też biblioteka – przestrzenią
wolnego wyboru lektur i czasu,
który płynie wolniej, a także miejscem spotkań z innymi, którym tak
jak i nam wolno być sobą.
Na wszystkich młodych czytelników bibliotek gminy Sianów,
którzy wzięli udział w naszej akcji,
czekało mnóstwo atrakcji. W Sierakowie, odbyły się literackie podchody i poszukiwanie skarbu. Gdy
zapadł zmierzch młodzież rozpaliła
ognisko i piekąc kiełbaski opowiadała „straszne historie”. Najbardziej
wytrwali zasnęli o godzinie 5, więc
na sen nie było zbyt wiele czasu.

W Węgorzewie noc rozpoczęła
się śpiewająco – dzieci zaprosiły
mamy na występ wokalny, przygotowany wspólnie z Adamem Maciejewskim. Następnie odbyło się ognisko z kiełbaskami oraz nocne
oglądanie filmów.
W Siecieminie dzieci spotkały się
na boisku sportowym, gdzie grały
w zbijaka, ringo i piłkę nożną. Po
zabawach sportowych wszyscy
udali się na kolację. Następnie
wygodnie ułożone dzieci oglądały
bajki.
W Wierciszewie, na boisku sportowym były gry, zabawy, malowanie kredą oraz ognisko z pieczoną
kiełbaską. Następnie w bibliotece
odbyły się zajęcia rysunkowe. Było
opowiadanie zmyślonych bajek,
nocne pogaduchy, głośne czytanie
legend i bajek z Pomorza Zachodniego.
W filii bibliotecznej w Karnieszewicach noc w bibliotece przebiegała pod hasłem „Magiczne czytadełko”. Głównym mottem była
literatura dla młodych czytelników
i wszystko co z nią związane, czyli
rebusy, labirynty, podchody literackie. W nawiązaniu do inauguracji
roku sienkiewiczowskiego dzieci
wysłuchały utworu pt. „Legenda
żeglarska”, a następnie rozwinęła
się dyskusja na temat tego tekstu.
Nie zabrakło również dobrej zabawy i tuż przed północą dzieci
oglądały historię żółtych stworków

W OBieKtyWie
Sukces młodych tancerek

12 czerwca w Łebie odbył się Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych „Nadmorskie
Rytmy”, w którym to Formacja Taneczna Danza z Sianowa zdobyła III miejsce w kategorii Show Dance za układ „Żywioły”, zdobywając tym samym brąz w swojej kategorii
wiekowej oraz V miejsce w kategorii Taniec Współczesny za układ „Lustro”. Jest to niesamowite osiągnięcie grupy tanecznej Danza wraz z ich instruktorem Dawidem Tokarczykiem, która została tak wysoko oceniona wśród tylu grup i tancerzy z całej Polski.
Gratulujemy!
Fot. Archiwum

Akcja przyczyniła się do wzrostu znaczenia bibliotek w środowisku lokalnym. Pokazała, że biblioteka jest miejscem przyjaznym
dla każdego.
Fot. Monika Olszak, Krystyna Jurgo

czyli Minionki, przy których smacznie pousypiały.
W Filii Bibliotecznej w Osiekach
impreza rozpoczęła się grą terenową,
gdzie w poszukiwaniu cytatów
z książek dzieci musiały pokonać
3-kilometrową trasę. Poszukiwania
zakończyły się na boisku sportowym.
Po powrocie do biblioteki dzieci
przygotowały smaczną kolację, aby
nabrać sił do dalszych atrakcji
nocnych. Były, więc skoki na piłkach,
twister, karaoke, a przed samym

spaniem czytanie bajek na dobranoc.
Po krótkiej nocnej drzemcei śniadaniu dzieci na krótko rozeszły się
do domów, gdyż w samo południe
organizowany był przez Radę Sołecką przy współudziale biblioteki
festyn z okazji Dnia Dziecka.
W Sianowie w magicznej inscenizacji dzieci wysłuchały fragmentów
książki Doroty Terakowskiej „Władca Lewawu”. Następnie wzięły
udział w niecodziennych bibliotecznych zabawach sportowych. Zaba-

MONIKA OLSZAK, KRYSTYNA JURGO

Autorka kultowej arabskiej sagi
2 czerwca w bibliotece w Sianowie odbyło się spotkanie z tanią Valko.
tanya Valko to pseudonim
absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była nauczycielką w Szkole
Polskiej w Trypolisie w Libii,
następnie asystentką ambasadorów
RP, obecnie mieszka w Arabii
Saudyjskiej. Jest autorką bestsellerowej „Arabskiej sagi”, na którą
złożyły się tomy: „Arabska żona”,
„Arabska córka”, „Arabska krew”
i „Arabska księżniczka”. Jej sukces
skłonił autorkę do rozpoczęcia
następnego cyklu powieściowego
pod zbiorczym tytułem „Azjatycka
saga”, którego pierwszy tom nosi
tytuł „Okruchy raju”. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się o sytuacji
kobiet w krajach arabskich i nie
tylko.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Dyskusyjnego Klubu Książki.

MONIKA OLSZAK

Fot. Monika Olszak

Piękne pszczele hotele
Rozstrzygnięty został skierowany do dzieci konkurs
Gminnego Punktu Edukacji
Ekologicznej przy Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie
„Pszczele hotele”. Komisja
konkursowa po zapoznaniu
się ze złożonymi pracami postanowiła przyznać następujące miejsca: I miejsce
– Julia Kantorska kl. V SP
Szczeglino, II miejsce
– Agnieszka Jaworska kl. V
SP Sucha Koszalińska, III
miejsce – Szymon Arendt kl. IV SP Sucha Koszalińska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody, które zostaną wręczone podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Fot. Maciej Domeracki

wy i śmiechu było mnóstwo. Kolejną
atrakcją naszego wieczoru było
wspólne przygotowanie kolacji.
W dalszej części nocy odbyły się
warsztaty plastyczne, powstały
gigantyczne ilustracje postaci
książkowych, które zdobią bibliotekę.
Na zakończenie odbył się maraton
straszno-śmiesznych filmów dla
dzieci. Rozmowom i śmiechom nie
było końca. Rano rodzice odebrali
swoje pociechy do domów.

Kącik bibliofila
„Sekretne
życie
pszczół”
Sue Monk Kidd
„Sekretne życie pszczół”
to opowieść o 14-letniej
lily,
nieszczęśliwej
i samotnej dziewczynie,
wychowywanej przez
despotycznego ojca,
znęcającego się nad nią
fizycznie i psychicznie.
Dziewczyna dorasta w poczuciu winy za śmierć
matki, za którą tęskni.

Chcąc dowiedzieć
się jaka była
jej matka, Lily
ucieka z domu ze
swą czarnoskórą
opiekunką i tak
trafia do pasieki
w Tiburn, prowadzonej przez trzy
siostry.
Akcja powieści toczy
się na tle zmian
prawnych w Stanach
Zjednoczonych, dotyczących czarnoskórych, jednakże zmian

pozornych w zderzeniu z zakorzenionym
rasizmem i nietolerancją.
Nawiązanie do życia pszczół wprowadza
opowieść w enigmatyczny wymiar. Autorka doskonale posługuje się słowem,
odmalowuje przed czytelnikiem senny
krajobraz upalnej Karoliny Południowej
oraz oryginalne osobowości czarnoskórych pszczelarek, wśród których biała,
dorastająca dziewczyna znalazła akceptację i ciepło.
Gorąco zachęcam do przeczytania książki
o silnych i mądrych kobietach, których
życie, jak życie pszczół jest słodko-gorzkie a mimo tego daje radość i spokój.
BOGUSŁAWA ŁOJEWSKA
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Ruszyły zapisy
do Czarnej Cobry
Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na dystansie 50 km Karnieszewice odbędą się
30 lipca. Start w południe.

Na czym będą polegać zawody?
Zadaniem uczestnika zawodów jest
odnalezienie w terenie przy pomocy mapy i kompasu jak największej
ilości punktów kontrolnych (PK).
Limit czasu wynosi 8 godzin.
Na starcie uczestnik dostanie
mapę w formacie A3 w skali
1:25000 i na osobnej kartce formatu A4 przybliżenia okolic PK
w skali 1:10000. Każdy uczestnik
startuje sam, jednak może się
łączyć na trasie z innymi zawodni-

kami, a nawet współpracować.
Rogaining daje możliwość skonfrontowania umiejętności początkujących, dobrych nawigatorów
i biegaczy. Strategia ma kolosalne
znaczenie! Każda wpadka nawigacyjna to stracony czas, który jak
wiadomo – inni mogą wykorzystać
lepiej!
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy lubią spędzać czas
aktywnie w lesie do wspólnej zabawy! Zapisy: http://cobra.js1373.pl

b

Brąz Martyny Kowalczyk
W dniach 19-22 maja w Kobierzycach koło Wrocławia odbyły się Mistrzostwa
Polski Młodzików Młodszych w badmintonie.
Kategoria ta obejmuje całą szkołę podstawową. Naszą reprezentantką była Martyna Kowalczyk
UKS Kometa Sianów, uczennica SP
nr 2 w Sianowie. Martyna sprawiła
ogromną niespodziankę zdobywając brązowy medal w grze pojedynczej. Spośród 32 najlepszych
dziewcząt zakwalifikowanych do
mistrzostw Martyna przystąpiła bez
rozstawienia. Nie przeszkadzało to
jej sprawnie uporać się w trzech
kolejnych rundach ze swoimi wyżej
notowanymi konkurentkami.
W pierwszej rundzie pokonała
Julię Bernhard (Akademia Sportu
Wrocław) 21:4, 21:10, następnie
stanęła naprzeciw rozstawianej
3/4 Weronice Szemplińskiej (UKS
Badminton Stare Babice), którą
pokonała 21:11, 21:9. W meczu
o wejście do strefy medalowej
Martyna również poradziła sobie
z faworyzowaną, starszą o rok koleżanką z Julią Prokopczuk (Beninca
UKS Feniks Kędzierzyn Koźle)
21:16, 21:15. O wejście do finału
musiała uznać wyższość późniejszej
zwyciężczyni Darii Zimnol (UKS
Plesbad Pszczyna) 18:21, 9:21.
Martyna wzięła jeszcze udział
w grze mieszanej w której przeszła

Zajmując trzecie miejsce Martyna zrobiła ogromną niespodziankę, tym bardziej,
że jest jeszcze o rok młodsza od swoich przeciwniczek.
Fot. Archiwum prywatne

dwie rundy ze swoim partnerem
mixtowym z Białegostoku Dawidem Perkowskim plasując się na

wysokim piątym miejscu. Gratulacje!
TRENER ROBERT KOWALCZYK

Oldboje w i Pomorskiej lidze!
Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu 2015/2016, Oldboje Victorii Sianów, awansowali z ii do i Pomorskiej ligi
Oldbojów. i to w roku srebrnego jubileuszu PlO!

S

tało się to możliwe po
zwycięstwie nad Wybrzeżem Rewalskim Rewal 6:3
(2:2) 25 maja na Stadionie Miejskim
w Sianowie. Bramki dla podopiecznych Krzysztofa Gorta (trener
i kierownik zarazem), strzelili:
Krzysztof Miętek – 2 oraz Robert
Kowalczyk, Sebastian Kulesza,
Marek Łuczak i Grzegorz Majcher.
11-punktowa przewaga – Oldbojów Victorii Sianów – nad Gryfem
Kamień Pomorski, i 17-punktowa
nad Pomorzaninem Sławoborze
i Sokołem Stara Dąbrowa sprawia,
że sianowianie w przyszłym sezonie
grać będą na pewno o klasę wyżej!
Oldboje Victorii: Jacek Surówka
– Łukasz Berkowski, Maciej Berlicki,
Łukasz Chotkowski, Krzysztof
Gort, Arkadiusz Gotowała, Józef
Hryckowian, Marek Kocaba, Robert
Kowalczyk, Sebastian Kulesza,
Wojciech Kulon, Maciej Lewandowski, Marek Łuczak, Grzegorz
Majcher, Krzysztof Miętek, Rafał
Palkowski, Piotr Starzecki, Tomasz
Tesmer, Mariusz Tuziemski, Robert
Urban i Marek Walker.
Piłkarska
wiosna
sezonu

W czerwcu sezon zakończyli II-ligowi Oldboje Victorii, którzy kilka kolejek wcześniej, wywalczyli awans do I ligi Pomorskiej Ligi Oldbojów.

2015/2016, a tym samym cały sezon
naszych piłkarskich zespołów zakończył się meczami Oldbojów Victorii Sianów z Gryfem Kamień
Pomorski i A-klasowego KS Skibno
z Passatem Bukowo Morskie.
18 czerwca sezon zakończyli
Oldboje
Victorii.
Rywalem
podopiecznych Krzysztofa Gorta
był drugi zespół w tabeli – Gryf
Kamień Pomorski, który także
awansował już do I ligi PLO. Siano-

wianie zremisowali na wyjeździe
4:4, przegrywając do przerwy 0:2!
Bramki dla gości strzelili: Krzysztof
Miętek – 3 i Maciej Berlicki.
Sianowian mieliśmy okazję zobaczyć jeszcze 25 czerwca na Stadionie
Miejskim w Sianowie, podczas
tradycyjnego Turnieju Mistrzów,
który był zarazem zwieńczeniem
Jubileuszu 25-lecia Pomorskiej Ligi
Oldbojów.

Fot. Waldemar Kosowski

Sianowianki najlepsze w województwie
Na stadionie miejskim przy ul. Strzeleckiej w Sianowie rozegrany został finał
wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkolnego Związku Sportowego w mini
piłce nożnej dziewcząt. W turnieju wystartowały cztery drużyny wyłonione
z dwóch półfinałów: SP 3 Dębno, SP 54 Szczecin, SP Widuchowa i SP 2 Sianów.
Pierwsze miejsce po długiej drodze rywalizacji zajęła drużyna Szkoły Podstawowej
nr 2 w Sianowie prowadzona przez trenera Jędrzeja Bieleckiego. Drugie miejsce
zajęły piłkarki z SP Widuchowa, trzecie SP 54 Szczecin i czwarte SP 3 Dębno.
Na najlepszą zawodniczką zawodów wytypowano Adriannę Banasiak. Królową
strzelczyń z 6 bramkami została Nikola Polek, obie z SP 2 Sianów.

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).

Tradycją stało się, że w ramach
Dni Ziemi Sianowskiej władze
gminy i miasta przejmuje
Młodzieżowa Rada Miasta,
oficjalnie przejmując klucz
do bramy miasta.
W tym roku najważniejsze
funkcje w młodzieżowym
samorządzie sprawowali
gimnazjaliści: Patryk Sobala
– z Gimnazjum Gminnego
w Sianowie – burmistrz,
Klaudia Matyszczuk
– z Gimnazjum Gminnego
w Sianowie – zastępca burmistrza oraz Aleksandra Zagulak
– z Zespołu Szkół w Dąbrowie,
przewodniczącej Rady
Miejskiej.
W tym samym czasie w kinie Zorza odbył
się 15. Wojewódzki Konkurs Twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II, organizowany przez
Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej
we współpracy z parafią pod wezwaniem
św. Stanisława Kostki w Sianowie oraz
Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie. Hasło
tegorocznej edycji brzmiało: Jan Paweł II
– Patron Rodziny.
W konkursie wzięło udział 15 gimnazjalistów. Ocenie podlegał dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura mowy, dykcja, czystość głosu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Następnie późnym popołudniem na
Stadionie Miejskim w Sianowie, odbył się
mecz – urzędnicy kontra rzemieślnicy. W tym
roku po zaciętej walce zwyciężyli rzemieślnicy 6:4.
Sobotnie świętowanie 29. Dni Ziemi
Sianowskiej rozpoczęło się o godzinie 10
– II turniejem tenisa stołowego o puchar
Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotra Dudy (SP nr 2 w Sianowie),
następnie o godz. 10.30 w Gimnazjum Gminnym w Sianowie rozpoczęły się zapisy na
rodzinny trudniej badmintona.

Na stadionie miejskim w Sianowie o godzinie 16 przedstawiciele sołectw rywalizowali
w „Bitwie o zapałkę”. Wśród konkurencji był
tradycyjny bieg w gumofilcach, polowanie
na dzika oraz szybka sekretarka sołtysa. Na
wybiegu nie zabrakło również pokazu mody,
podczas którego szanse na wygraną miały nie
tylko sołectwa, ale również publiczność
Nagrody trafiły nie tylko do sołectw, ale
również do publiczności, która głosowała na
najlepsze przebranie. Rozlosowane zostały
dwa rowery.
O godzinie 19 na scenie zaprezentował się

zespół góralski Białodunajcanie z partnerskiej
gminy Biały Dunajec.
Po godzinie 20 na scenę wszedł Doniu
wraz z Dj Oleandro. Krótko po godzinie
21 długo wyczekiwany zespół Zakopower,
który wprowadził nas w góralskie klimaty. Po
koncercie, gdy już zapadł zmrok, mieliśmy
okazję oglądać pierwszy w naszym regionie
pokaz teatr światła – multimedialne show.
Zabawę zakończyła dyskoteka przy muzyce
Dj Ero oraz Dj Ivana.
W niedzielę muzyka zabrzmiała już o godzinie 13.30 – zaśpiewał dla nas zespół Joszka
Brody – Dzieci z brodą. Piosenki śpiewane
przez zespół od lat ujmują młodszych i starszych słuchaczy przesłaniem o nadziei, wierze,
miłości, przebaczeniu, jednocześnie odważnie
podając receptę na cierpienie i życiowe trudności. Twórczość zespołu, choć w pierwszej
kolejności kierowana do dzieci, potrafi zachwycić wszystkich – niezależnie od wieku – swoim
folkowym, ale nowocześnie zaaranżowanym
i ciekawym brzmieniem.
Po godzinie 15.30 na scenę wszedł kabaret
K2, a już po nim kabaret Nowaki. Oba kabarety swoimi żartami rozśmieszały wszystkich do
łez. Żarty były trafione i nawiązywały do naszego miasta. A powodów do radości nie brakowało również podczas i po meczy Polska – Irlandia Północna, w którym Polska wygrała 1:0.
Zakończyły się już obchody 29. Dni Ziemi
Sianowskiej, mieliśmy zaszczyt gościć wielu
wspaniałych artystów i wykonawców. Było
naprawdę fantastycznie. My zaczynamy już
przygotowania do kolejnych jubileuszowych
już 30. Dni Ziemi Sianowskiej.
URSZUlA JAcKoWSKA

V Turniej
Sołectw
Podczas tegorocznych Dni Ziemi Sianowskiej już
po raz piąty odbyły się potyczki sołeckie, w których
tym razem wzięło udział 7 sołectw (Maszkowo,
Sieciemin, Wierciszewo, Iwięcino, Grabówko,
Sierakowo Sławieńskie, Skibno).
(Szczegóły na str. 2 i 3)

Młodzież rządziła miastem
Młodzieżowa Rada Miejska obradowała nad pomysłem ukazania
walorów Sianowa w Polsce w związku z obchodami 675-lecia
nadania praw miejskich. Opracowane postulaty młodzi przekazali
burmistrzowi Maciejowi Berlickiemu w niedzielę 12 czerwca na
scenie Dni Ziemi Sianowskich, po czym zwrócili włodarzom klucz
do miasta.

Zespół Zakopower
był gwiazdą tegorocznych Dni Ziemi
Sianowskiej

V TURnIeJ SołecTW GMI
Podczas tegorocznych
Dni Ziemi Sianowskiej już
po raz piąty odbyły się
potyczki sołeckie,
w których tym razem wzięło
udział 7 sołectw (Maszkowo,
Sieciemin, Wierciszewo,
Iwięcino, Grabówko,
Sierakowo Sławieńskie,
Skibno).
Wszystkie drużyny świetnie się bawiły, ale
i dzielnie walczyły o nagrody. Za I miejsce
1500 zł, za drugie 1250 zł, trzecie 1000 zł,
czwarte 750 zł oraz nagrodę dodatkową – 500
złotych. Niespodzianką w tegorocznych
potyczkach była druga nagroda dodatkowa
w wysokości 500 zł, dorzucona do puli nagród
przez burmistrza Gminy i Miasta Sianów
Macieja Berlickiego, z uwagi na fakt, iż komisja nie potrafiła rozstrzygnąć między dwiema
drużynami, uznano, że są przyznane dwie
równorzędne.

Niespodzianką w tym roku była również
nagroda dla publiczności (dwa rowery), która
dostała możliwość dodatkowej oceny drużyn
w jednej z konkurencji – pokazie mody.
Niektóre konkurencje wymagały od zawodników sprawności czy skupienia, jak szybka
sekretarka sołtysa, gdzie Pani musiała donie-

ść jak najszybciej i jak najwięcej kawy swojemu
sołtysowi poruszając się w płetwach na nogach
i pokonując przeszkody, czy układanie przysłów z rozsypanych puzzli. Najwięcej kłopotu
sprawiło przysłowie „Dlatego dwie uszy, jeden
język dano, iżby mniej mówiono, a więcej
słuchano”.

W biegu w gumofilcach już na pierwszym
okrążeniu doszło do ostrych starć, w których
na szczęście żaden z zawodników nie ucierpiał.
Było też polowanie na dzika, gdzie zawodnicy
oszczepem próbowali zdobyć jak najwięcej
punktów na tarczy umieszczonej na namalowanym na płótnie dziku, co nie było prostą

Konkurs

Wiara i twórczość
10 czerwca, w kinie Zorza
w Sianowie, odbył się
XV Wojewódzki Konkurs
Twórczości Karola Wojtyły.
Grand prix konkursu zdobyła
Julia Rewkowska z Gimnazjum
w bobolicach.
Hasło tegorocznej edycji brzmiało Jan
Paweł II – Patron Rodziny. Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum Gminne w Sianowie we współpracy z parafią rzymsko-katolicką pw. św. Stanisława Kostki w Sianowie oraz
Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie. Konkurs
odbywa się pod honorowym patronatem
Biskupa Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Obecni byli przedstawiciele władz Gminy
i Miasta Sianów. Jurorom przewodniczył ksiądz
Henryk Romanik – proboszcz parafii w Osiekach, znawca twórczości Karola Wojtyły.

W rozegranym w ramach
obchodów 29. Dni Ziemi
Sianowskiej Rzemieślnicy pokonali
Urzędników 6:4 (2:1). Rzemieślnicy
wygrali piąty raz w tej dekadzie!
Urzędnicy zwyciężali tylko raz.
Dwa lata temu!
Festiwal bramek w tym spotkaniu rozpoczął Łukasz Berkowski Jeszcze przed przerwą,
na 2:1 dla Rzemieślników, strzelił Piotr Kierzek.
Prawdziwy grad bramek, padł w ostatnich
25. minutach tego pojedynku.
Spotkanie sędziowali: Ireneusz Zubkowicz

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej
Berlicki zaznaczył, że twórczość Jana Pawła II
nie należy do najłatwiejszych, a gimnazjaliści,
którzy podjęli się interpretacji utworów Papieża Polaka, już samym wyborem lektury stali się
zwycięzcami.
Proboszcz, ksiądz Zbigniew Waszkiewicz,
wspominał Ojca Świętego jako człowieka,
który uczył nas swoim przykładem oraz docierał do ludzi potrzebujących Jego wsparcia
i Słowa Bożego mieszkających w różnych
zakątkach świata.
Dyrektor sianowskiego gimnazjum Krzysztof Sosnowski podkreślał, że to właśnie rodzina powinna być najważniejszą wartością
w życiu każdego człowieka. Po przemówieniu
gości prowadząca konkurs, Ewa Wolska
– poprosiła na scenę uczniów, którzy przedstawiali utwory Jana Pawła II w następujących
kategoriach: poezja, proza oraz poezja śpiewana.
HAnnA SKocZyPIec

Rzemieślnicy znowu górą
– jako główny oraz Rafał Gawryszewski i Kazimierz Kowalski – jako asystenci.
Imprezę zakończyło wspólne ognisko
z kiełbaską i tradycyjną beczką piwa.

❚ Rzemieślnicy: Michał Lisiewicz – Łu-

kasz Berkowski, Mateusz Bukowski, Łukasz
Chotkowski, Krzysztof Gort – kierownik
drużyny, Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr Kierzek, Marek Kocaba, Jerzy
Rutkowski, Piotr Sobala, Jacek Surówka, Ja-

nusz Szawurski, Robert Urban i Mariusz Tuziemski.
❚ Urzędnicy: Krzysztof Miętek – Maciej
Berlicki, Adam Cygan, Józef Hryckowian, Sebastian Kulesza, Wojciech Kulon, Marian
Kuna, Maciej Lewandowski – kierownik drużyny, Janusz Machała, Grzegorz Majcher,
Piotr Majerczyk, Piotr Starzecki, Gniewomir
Szczerba, Tomasz Tesmer i Marek Walker.
RySZARD WąTRobA
Fot. Waldemar Kosowski

W ramach 29. Dni Ziemi
Sianowskiej biblioteka przygotowała dla najmłodszych uczestników
cykl warsztatów „Przystanek
biblioteka”.
Bibliotekarki-animatorki przebrane za
bohaterkę książki Astrid Lindgren – Pippi Langstrump, prowadziły ciekawe zajęcia dla dzieci.
Viola z Anią przygotowały super grę „Dogoń
Pipi” – zabawa polegała na rzucaniu giga kostką i odgadywaniu literackich zagadek, za które
uczestnicy dostawali „małe co nieco” – cukierki.
Przy stoisku Krysi i Bożenki powstawały
przepiękne pastelowe prace plastyczne. Krysia
z Moniką wyczarowywały cudowne kwiaty
i miecze z balonów, od których zrobiło się
kolorowo na sianowskim stadionie, nie zapomniały przy tym reklamować mody na czytanie
pisząc na balonach reklamę bibliotek.
Spod rąk Edytki i Bogusi powstawały przepiękne makijaże twarzy, od motyli, biedronek,
Batmanów zaroiło się na boisku.
A wróżka Irenka przepowiadała cudowną
przyszłość dla każdego, a każdy uczestnik
szczęśliwy swoją dobrą przypowieścią mógł
wykonać własnoręcznie magiczna różdżkę.

Iny SIAnóW

sprawą, a dzik jak na ironię uśmiechał się
szeroko.
Drużyny przebierały groch od fasoli, pokonywały przeszkody i zadania w slalomie, była
jazda na taczce i układanie piramidki nie
całkiem na trzeźwo, bo w alkogoglach.
Jednak najbardziej widowiskową konku-

rencją okazał się pokaz mody bajkowej, gdzie
zawodnicy prezentowali się jako bohaterowie
bajek z dawnych lat. Odwiedzili nas Sąsiedzi,
Pszczółka Maja, Alladyn, Śpiąca Królewna
z krasnoludkami, Wilk i Zając, a także
Rumcajs z Hanką i cypiskiem. O zdobytych punktach decydowała komisja i publiczność.
Turniejowa Zapałka i czek na 1500 zł
trafiły w tym roku do sołectwa Skibno,
które zdobyło również jedną z nagród
dodatkowych w wysokości 500 zł, drugie
miejsce zajęło sołectwo Iwięcino, trzecie
Maszkowo i czwarte, ubiegłoroczny zwycięzca Sieciemin. Druga dodatkowa nagroda powędrowała do Grabówka.
Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wszystkim świetnej zabawy, bo to jest w tym turnieju najważniejsze. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział w turnieju oraz za ten
wielki trud, jaki wkładają w przygotowanie się
do potyczek.
Już zapraszamy na przyszły rok i mamy
nadzieję, że chęć udziału zgłosi jeszcze więcej
drużyn.

Zespół Zakopower wprowadził nas w góralskie klimaty.

JUSTynA TWARDyS
Fot. Waldemar Kosowski

Kabarety: K2 i nowaki żartami rozśmieszały
wszystkich do łez.

W obiektywie

Zorza polarna nad Sianowem?!

To multimedialne show, pokaz teatru światła,
które mieliśmy okazję oglądać
na naszym niebie po raz pierwszy.

PRZySTANEK BIBLIOTEKA

Można było też samemu wcielić się w Pippi
przy naszym fotograficznym stoisku.
Nasza akcja „ Przystanek biblioteka” ma za
zadanie promować nasze działania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Sianów, zachęcać

do odwiedzania biblioteki, gdzie wcale nie jest
nudno. Zapraszamy do bibliotek w Sianowie,
Siecieminie, Sierakowie, Wierciszewie, Węgorzewie, Karnieszewicach, Osikach, Skibnie.
MonIKA olSZAK

Zespół Joszka brody – Dzieci z brodą od lat ujmuje młodszych
i starszych słuchaczy piosenkami z przesłaniem o wierze,
miłości i przebaczaniu.

Powodów do radości nie brakowało również podczas meczu
Polska – Irlandia Północna, w którym Polska wygrała 1:0.

Górale zakochani w Pomorzu
Rozmowa z Andrzejem Jackiem nowakiem, wójtem gminy biały Dunajec
– Panie Wójcie to dobry pomysł, aby
górale z białego Dunajca nawiązywali
partnerskie stosunki z mieszkańcami
niemalże nadmorskiej gminy. Jak
początek tej współpracy wyglądał z Pana
perspektywy.
– Zdecydowana większość samorządów
gminnych posiada partnerskie relacje z innymi
samorządami zarówno na terytorium Polski jak
i za granicą. Przed podpisaniem z Wami porozumienia o współpracy nie mieliśmy w historii
naszej Gminy żadnej umowy z inną gminą.
Znajdujemy się na przeciwległych krańcach
Polski, my na południu w okolicach Zakopanego, wy na północy na wybrzeżu Bałtyku. Istniejące różnice nie są przeszkodą, ale mocno
zachęcają do wzajemnego odwiedzania się. Na
początku byliśmy gośćmi podczas Dni Sianowa
w 2012 roku. Już w pierwszych chwilach mogliśmy zapoznać się z samorządem Sianowa,
braliśmy udział w uroczystej sesji oraz konferencji prasowej, pokazano nam teren gminy,
nadleśnictwo Karnieszewice (wręczono nam
wówczas sadzonki daglezji zasadzone po
powrocie przed urzędem gminy w Białym
Dunajcu, gdzie rosną do dzisiaj).
– I jak przebiega ta współpraca?
– Odległości, które istnieją między nami,
a jest to ponad 800 km, powodują, że te relacje nie
są może zbyt intensywne, ale oprócz oficjalnych
delegacji, które raz na kilka lat wizytują nawzajem
nasze samorządy miała również miejsce wymiana
młodzieży szkolnej. Każde spotkanie na szczeblu
władz gmin stanowi niepodważalną okazję do
wymiany doświadczeń, przeprowadza się rozmowy na temat bieżących spraw samorządu.
– A czy Panu podobają się nasze
odmienne od górskich tereny?
– Bardzo. Uważam, że Polskie Pomorze
należy do najładniejszych regionów naszej
Ojczyzny. Gęste bory sosnowo-dębowe,
mnogość jezior, czyste rzeki no i bliskość Bałtyku są Waszym atutem. Oprócz walorów przy-

rodniczych wyraźnie widać dynamiczny rozwój
gospodarczy Pomorza i znaczne przeobrażenia
zarówno w zakresie prywatnej inicjatywy, jak
i w szeroko pojętej gospodarce komunalnej.
– I chętnie wraca Pan w swoje strony…
z opowieściami. A co wspomina Pan najlepiej z wizyt w partnerskiej gminie?
– Wielką życzliwość ludzi, otwartość samorządu na potrzeby społeczeństwa, trafione inwestycje no i piękno przyrody. Nasze odwiedziny
odbywają się zazwyczaj w maju, bądź w czerwcu (Dni Sianowa) wtedy widać znaczące różnice
w naszej florze. W zbożu zauważamy kwiaty
(czerwone maki, łubiny, chabry), które u nas są
bardzo rzadkie. Miło zaskoczył nas widok
niespotykanego w górach kasztanowca czerwonego, który rośnie sobie na skrzyżowaniu dróg
w Suchej Koszalińskiej. Wasze zabytki są przykładem dawnej kultury średniowiecznej, o którą

obecne pokolenia dobrze dbają – kościół
w Osiekach i w Sianowie. Na południe od Waszej
gminy zainteresowanie wzbudziły w nas pozostałości Wału Pomorskiego w Białym Borze. No
i bliskość Morza Bałtyckiego, jego widok, zapach,
szum fal, no i wcale dobra temperatura wody.
– A jak wyglądają dalsze pomysły
na współpracę?
– Uważam, że należy ją nadal rozwijać,
pogłębić trzeba nasze kontakty młodzieży,
zwłaszcza wymianę między szkołami.
– co chciałby Pan powiedzieć
czytelnikom „naszej Gminy”?
– Korzystając z obecności na łamach tego
czasopisma, pragnę jeszcze raz gorąco podziękować za wszelką współpracę, życzliwość
i gościnność zarówno ze strony mieszkańców,
przedsiębiorców jak i władz samorządowych.
Jesteście dla nas bardzo atrakcyjnym miejscem,
w którym można spotkać wielu wartościowych
ludzi. Zapraszamy równie gorąco do nas, na
Podhale i w Tatry. Podejmiemy wszelkich starań
aby przyjąć Was równie życzliwie i gościnnie.
– Dziękuję za rozmowę.

Gmina biały Dunajec

położona
jest w województwie małopolskim, w powiecie
tatrzańskim. Siedzibą Gminy jest największa
wieś Biały Dunajec. W skład gminy wchodzi
pięć sołectw: Biały Dunajec, Gliczarów Dolny,
Gliczarów Górny, Sierockie oraz Leszczyny.
Gminę zamieszkuje 7124 mieszkańców. Co
roku w Białym Dunajcu organizowane są
imprezy w ramach „Tatrzańskich Wici”; w lipcu
„Wybory Najśwarniejszej Góraleczki”, „Dzień
Pstrąga” w sierpniu „Dunajeckie Granie”
a w lutym konne zawody sportowe „Parada
Gazdowska”. Jedną z gmin partnerskich jest
Gmina i Miasto Sianów. Porozumienie w tej
sprawie zostało podpisane 31.05.2012 r.
w Sianowie. Celem i założeniem współpracy
jest długoletnie wspieranie i rozwijanie m.in.
gospodarki, edukacji, infrastruktury, a także
tworzenie różnych projektów, czy też uczestnictwo w wydarzeniach istotnych dla danego
regionu. W tym roku taka lokacje dają 29. Dni
Ziemi Sianowskiej które zorganizowane są
w charakterze góralskim.

nadmorskie występy górali
W sobotę, 11 czerwca, podczas 29. Dni Ziemi Sianowskiej
mogliśmy podziwiać zespół góralski bIAłoDUnAJcAnIe z partnerskiej
Gminy biały Dunajec.
Zespół bIAłoDUnAJcAnIe powstał we
wrześniu 2004 roku przy Katolickim Stowarzyszeniu Krzewienia Kultury Regionalnej
w Białym Dunajcu. Grupa kultywuje piękną
i wciąż żywa tradycję folkloru Skalnego Podhala, popularyzując śpiew, muzykę, tańce
i obrzędy swojego regionu.
Każdy występ zespołu staje się atrakcyjnym
widowiskiem, na które składają się nie tylko
przygotowanie techniczne, barwa strojów, ale
przede wszystkim żywiołowy góralski temperament młodych tancerzy.
Trzy dni spędzone na sianowskiej ziemi były

wyjątkowe i na zawsze pozostaną w sercach
górali z Białego Dunajca. Przeżyli wiele wspaniałych chwil, doznali niezapomnianych wrażeń,
a przede wszystkim spotkali się z ogromną
gościnnością i serdecznością gospodarzy.
W niedziele wystąpili podczas mszy św.
w Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Koszalinie. Uczestnicy nabożeństwa
potrafili docenić starania i wysiłki artystów
i w sposób wzruszający okazywali swój niewątpliwie szczery zachwyt nad pięknem góralskich
strojów, zwyczajów, które „tak bliskie sercu, bo
piękne, barwne, a przede wszystkim polskie”.

