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Aktywnie…
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Sianów wySoKo w ranKingach

Sianów wśród pereł samorządu
w rankingach samorządów zorganizowanych przez dwie gazety: Dziennik gazetę Prawną oraz
czasopismo wspólnota gmina Sianów zajęła czołowe miejsca. nasz wysiłek poprawy jakości
życia w wielu dziedzinach jest wysoko oceniany w Polsce!

t

ym razem kilka słów o innej
aktywności. Nie o tej fizycznej, rekreacyjnej, choć wszyscy wiemy, że gmina stara się
zachęcać wszystkich do zdrowego,
sportowego trybu życia, a i ja sam
chętnie angażuję się w wiele inicjatyw sportowych.
Tym razem jednak chcę pokazać
aktywność w innych publicznych
sferach. Jedna to ogólnopolskie
rankingi, w których dość dobrze
wypada nasz samorząd. Ostatnie
sukcesy, to wyróżnienie (a w gruncie rzeczy 4 miejsce w Polsce)
w rankingu „Dziennika Gazety
Prawnej” przy zastosowaniu dość
szerokich kryteriów, a więc za
działalność gminy, jej rozwój,
potencjał. W rankingu „Wspólnoty” zajęliśmy 20 miejsce w Polsce
za aktywność obywatelską, czyli
m.in. działania naszych stowarzyszeń i współpracę z nimi.
Innym rodzajem aktywność są
próby pozyskania środków pozabudżetowych na realizację wielu
zadań. Tu, choć jesteśmy w pierwszej fazie konkursów unijnych
mogę wszystkich zapewnić, że
staramy się korzystać z każdej
okazji i… wiele z nich wykorzystamy. Jakie? Tu proszę jeszcze o cierpliwość, choć kilka umów podpisanych zostanie za kilka dni, kilka
wniosków jest na końcowym
etapie oceny, a w kilku przypadkach współpracujemy w ramach
organizacji samorządowych.
Więc choć obecnie o środki unijne
jest o wiele trudniej niż kilka lat
temu, nasza aktywność zapewne
przyniesie konkretne rezultaty.
Są więc pomysły, są dobre oceny
i są możliwości. A to wszystko
dzięki aktywności mieszkańców,
a także dzięki pracy wielu osób
związanych z sianowskim samorządem. Warto o tych osobach
pamiętać, zwłaszcza, że kilka dni
temu obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.

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

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat),
94 318 68 18 (Biuro Obsługi
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl

Sianów to gmina z potencjałem – dostrzeganym i nagradzanym. Od nas zależy, jak go wykorzystamy.
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edakcja Dziennika Gazety
Prawnej zorganizowała
IV Ogólnopolski Ranking
„Perły Samorządu”, w którym
Gmina i miasto Sianów znalazły się
w czołówce polskich samorządów,
zdobywając czwarte miejsce i otrzymując wyróżnienie wśród gmin
miejsko-wiejskich.
Z kolei czasopismo samorządu
terytorialnego Wspólnota w swoim
majowym wydaniu przedstawiła
pierwszy w Polsce ranking samorządów pod względem aktywności
społecznej. Na ocenę gminy wpływ
miały: wspieranie organizacji samorządowych, aktywność społeczna
w wyborach samorządowych
i prezydenckich, działanie fundacji
i stowarzyszeń oraz w których miejscach odbywa się najwięcej zbiórek
publicznych. W kategorii gmin miejsko-wiejskich na 608 uwzględnionych gmin Sianów zajął wysokie 20
miejsce. Jest to najwyższe miejsce
wśród gmin z regionu.
Od 26 lat samorząd z wielkimi
zaangażowaniem prowadzi zrównoważoną politykę rozwoju gminy.
Dzięki realizacji założonych celów
i programów możliwe jest osiąganie

bardzo dobrych wyników w wielu
dziedzinach oraz wyróżnianie gminy
na tle pozostałych samorządów.
Przypomnijmy, że w 2014 roku gmina
zdobyła drugie miejsce w kraju
w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Samorząd” wśród gmin miejskich
i miejsko-wiejskich oraz 21. miejsce
w Polsce i drugie w Województwie
Zachodniopomorskim za sytuację
finansową oraz zarządzanie gminą
w rankingu „Rzeczpospolitej”.
Również w 2014 roku gmina
uzyskała tytuł „Samorządowego
Lidera Współpracy z NGO 2014”
w województwie zachodniopomorskim w kategorii gmin miejsko-wiejskich, a w 2015 roku znalazła się
w czołówce polskich samorządów,
zdobywając 7. miejsce i otrzymując

wyróżnienie wśród gmin miejsko-wiejskich w III Ogólnopolskim
Rankingu „Perły Samorządu”
– Samorząd i Włodarz 25-lecia.
W 2015 roku znaleźliśmy się
wśród najlepszych gmin według
rankingu prowadzonego przez
„Rzeczpospolitą” w kategorii „Najbardziej Innowacyjny Samorząd”
wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Gmina Sianów zajęła wysokie
piąte miejsce, a trzecie w województwie zachodniopomorskim!
Ostatnie lata funkcjonowania
samorządu zostały ocenione pod
względem gospodarności, sprzyjania przedsiębiorczości, postępu
technologicznego,
demografii,
programów mieszkaniowych, infrastrukturalnych, socjalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz innowacji.
Gmina i miasto Sianów zostały
uhonorowane w 2015 r. certyfikatem „Gmina przyjazna rowerzy-

Sięgnij po więcej
O sianowskim sukcesie można
przeczytać na stronach Dziennika
Gazety Prawnej.

Fot. centelnetturystyka.pl

stom”, przyznanym przez Polskie
Towarzystw Turystyczno-Krajoznawcze.
Sianów to atrakcyjna i dynamicznie rozwijająca się gmina,
w której ze względu na walory przyrodnicze, bogatą ofertę kulturalną
i atrakcyjne tereny inwestycyjne
dobrze się żyje i w której warto żyć!
Atrakcyjne tereny inwestycyjne
przy trasie powstającej drogi
ekspresowej S6 oraz progospodarcza polityka gminy sprawiają, że
Sianów jest przyjazny dla przedsiębiorców i prężnie przyciąga
nowych inwestorów.
Budowa nowoczesnego Centrum
Kultury oraz Sianowskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych,
utworzenie wsi tematycznych
i „Starosianowskiego Szlaku Turystycznego”, stworzenie w Parku
im. Powstańców Warszawskich
Sfery Kultury, wspaniała zabawa
w trakcie czerwcowych Dni Ziemi
Sianowskiej oraz lipcowy Folk Film
Festiwal – nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji, które sprawiły,
że gmina jest miejscem, w którym
warto zatrzymać się na dłużej.
Najlepiej na zawsze!

Pierwszy milion z Programu „rodzina 500+”
Już 1111 dzieci zostało objętych wsparciem Programu „rodzina 500+”!
Za nami blisko dwa miesiące
realizacji ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. W tym
czasie do Działu Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie
wpłynęło ponad tysiąc wniosków.
Cały zespół realizujący to zadanie
dokłada wszelkich starań, aby środki finansowe przyznane w ramach
Programu „Rodzina 500+” jak
najszybciej znalazły się na kontach
osób uprawnionych.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Biura Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy i Miasta udało się
„rozładować” czas kolejkowego

Kliknij
po informację
W celu ułatwienia dostępu do informacji Dział Świadczeń Rodzinnych
realizujący program umieszcza
komunikaty na bieżąco informujące
o kolejnych wypłatach na stronach
internetowych: www.sianow.pl
i www.mgops.sianow.pl

oczekiwania na weryfikację wniosków, a elektroniczne formularze
ułatwiły aplikowanie o środki
wszystkim tym, którzy pracują
zawodowo lub mieszkają stosunko-

wo daleko od siedziby gminy.
Z aktualnych obliczeń wynika,
że już 1111 dzieci zostało objętych
wsparciem Programu „Rodzina
500+”. W przeliczeniu na złotówki

oznacza to kwotę ponad 1 mln 106
tys. złotych (stan 20 maja). Świadczenia zostały zrealizowane dla
wnioskodawców, którzy złożyli
wnioski w terminie 1 do 26 kwietnia.
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Aktywni na start

KaLenDariuM

aktywni mieszkańcy będą działać lokalnie. chcesz dołączyć do tego
grona? nic prostszego – aplikuj o dotację na realizację swojego projektu!
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CZERWCA

XX Ogólnopolski
Turniej Judo pamięci Ewy
Larysy Krause
w Zespole Szkół w Dąbrowie

od godz. 12 do 16
Gminny Dzień Dziecka
na Osiedlu
Słowackiego

Konkurs

„Sianów vs Świat”
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

Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz poszukiwania inspiracji do działań na stronie www.dzialajlokalnie.pl Fot. Waldemar Kosowski

P

rzedstawiciele organizacji
pozarządowych, grup
nieformalnych oraz sołtysi, słowem aktywni mieszkańcy
gminy, spotkali się w Sianowskim
Inkubatorze Organizacji Pozarządowych na szkoleniu z zakresu
poprawnego przygotowania wniosku aplikacyjnego do programu
Działaj Lokalnie. Spotkanie poprowadziła Marta Czerwińska z Fundacji Nauka dla Środowiska.
W IX edycji Programu „Działaj
Lokalnie” wspierane będą projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aspiracji
rozwojowych, poprawie jakości
życia. W rezultacie podejmowane

działania mają przyczyniać się do
budowania lokalnego kapitału
społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach
pozarządowych oraz grupach
nieformalnych, które podejmują
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie dotacji na projekty, realizowane przez organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne,
które zakładają m.in. współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu
możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb
danej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców

i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, będą umiejętnie
i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne,
społeczne, ludzkie i finansowe.
W tegorocznej edycji składanie
wniosków odbywa się wyłącznie
drogą elektroniczną poprzez generator wniosków dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl
Termin składania wniosków
kończy się 6 czerwca.
Na wszelkie Państwa pytania
odpowie Marta Czerwińska oraz
Urszula Sadłowska pod nr tel.
94 3478205 lub adresem email:
marta.czerwinska@ndsfund.org.
Oto zdjęcie zgłoszone przez panię Teresę Polańską z Hamburga.

Pół miliona dla Sianowa z FIO
Pieniądze z Programu Funduszu inicjatyw obywatelskich po raz kolejny trafią
do sianowskich organizacji pozarządowych. Dotacje liczone są w setkach tysięcy
złotych!
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest największym i najbardziej
znanym programem skierowanym
do trzeciego sektora. Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rokrocznie przeznacza blisko
40 milionów złotych na wsparcie
inicjatyw zaproponowanych przez
przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń czy związków kościelnych.
W tym roku, aż pięć wniosków
zyskało uznanie.
UKS Victoria SP2 Sianów złożyło projekt „Znajdź w sobie pasję”,
zakładający organizację zajęć
z zakresu piłki nożnej dla 84 dziewcząt w wieku 6-12 lat. W ramach
zadania oprócz systematycznych
treningów zaplanowano obozy
sportowe, wyjazdy na basen czy
spotkania ze znanymi sportowcami. Wartość dofinansowania 196
800 zł.
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie napisało projekt „Aqua edukacja” zakładający organizację zajęć z zakresu
powszechnej nauki pływania dla
150 dzieci, uczniów sianowskich
szkół w wieku 7-9 lat. W ramach
zadania każde dziecko weźmie
udział w 30 lekcjach nauki pływania

Brawo!
Olbrzymia popularność konkursu
sprawia, iż zaledwie 8 proc. wniosków otrzymuje dofinansowanie.
Na 3 898 wniosków dofinansowanie
otrzymało zaledwie 316. W gronie
tegorocznych, wyróżnionych projektów znalazły się przedsięwzięcia
aż 5 naszych organizacji.

prowadzonych przez specjalistów
na basenach Parku Wodnego
w Koszalinie. Wartość dofinansowania 185 500 zł.
Stowarzyszenie
Rodziców
Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej zorganizowało projekt
„Cool school” zakładający wyrównanie szans edukacyjnych 20-osobowej grupy dzieci w wieku 9-12 lat
z obrębu Szkoły Podstawowej
w Suchej Koszalińskiej oraz sołectwa Skibno. Przedsięwzięcie zakłada organizację zajęć z nauki języka
angielskiego połączone z warsztatami teatralnymi i logopedycznymi.
Dodatkową atrakcją dla dzieci mają
być wyjazdy do teatru w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni. Wartość dofinansowania 50 900 zł.

Klub Sportowy Skibno poprowadzi projekt „Sport to zdrowie”,
zakładający organizację zajęć ogólnorozwojowych, z głównym nastawieniem na promocję piłki nożnej
wśród dzieci w wieku 9-12 lat z terenu sołectwa Skibno oraz Dąbrowa.
Przedsięwzięci skierowane będzie
do 40-osobowej grupy dzieci, które
będą brały udział w systematycznych treningach oraz wyjazdach na
basen. Wartość dofinansowania
51 900 zł.
Klub Sportowy Victoria Sianów
realizować będzie projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” zakładający organizację zajęć sportowych
oraz 5 imprez integracyjnych dla
osób w wieku 40+, z głównym
nastawieniem na promocję gry
w piłkę nożną. Wartość dofinansowania 40 450 złotych.
Warto podkreślić, iż wszystkie
dofinansowane projekty były
konsultowane przez pracowników
Referatu Rozwoju w ramach działającego Sianowskiego Inkubatora
Organizacji Pozarządowych. Każde
z przedsięwzięć realizowane będzie
we współpracy z lokalnym samorządem.
TOMASZ TESMER

Fot. Teresa Polańska

„Zagraj z nami
w nogę!”
Pod takim hasłem ruszy sportowy projekt
sołectwa Mokre.
W ramach konkursu „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”,
ogłoszonego przez Koszalińską
Agencję Rozwoju Regionalnego
S.A., aż trzy grupy nieformalne
z terenu gminy Sianów otrzymały
dofinansowanie na realizację
projektów, zwiększających zaangażowanie obywateli i organizacji
pozarządowych w życie publiczne.
Grupa nieformalna z sołectwa
Mokre, na czele z sołtysem Danielem Kalickim, otrzymała 5 tys. zł
dofinansowania na projekt „Zagraj
z nami w nogę!”. Głównym celem
przedsięwzięcia jest wzrost uczestnictwa młodego pokolenia w życiu
lokalnej społeczności dzięki utworzeniu oferty spędzania wolnego
czasu poprzez popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców. W ramach realizacji projektu planowana jest organizacja
wakacyjnej szkółki piłkarskiej dla
młodych mieszkańców sołectwa na
boisku, które powstało w tym roku
dzięki pracy wolontaryjnej wielu
osób. Spotkania piłkarskie będą
odbywały się cyklicznie, w każdą
sobotę wakacji, a za otrzymane

„Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich”

środki grupa zakupi m.in. piłki
i rękawice bramkarskie.
Dodatkowo przedsięwzięcie
zakłada organizację dwóch imprez
plenerowych o sportowej tematyce,
na które zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy sołectwa.
Grupa chce pobudzić lokalną
społeczność do działania, do wyjścia
z domu. Jej członkowie chcą pokazać, że warto się integrować i że
w małej społeczności drzemie wielka siła, dzięki której można wiele
zdziałać. Opiekunem projektu jest
Sianowska Akademia Seniora.
Przedsięwzięcie rusza już 20 maja
i potrwa do końca wakacji.
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Niezwykłe spotkanie z historią
Pierwsza edycja imprezy i wielki sukces – również frekwencyjny. 21 maja w Szczeglinie odbyła się impreza plenerowa
pod nazwą. „Majówka z historią”, ciekawe spotkanie z historią.

M

ajówka zorganizowana
została przez Urząd
Miasta
i
Gminy
w Sianowie, sołectwa Mokre
i Szczeglino, Centrum Kultury
w Sianowie, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Odkrywcy”
oraz Studio Historyczne „Huzar”.
Po oficjalnym otwarciu majówki
przez burmistrza Sianowa Macieja
Berlickiego i sołtysów miejscowości
Mokre i Szczeglino Daniela Kalickiego i Jana Grzybowskiego
na miejsce imprezy przybywać
zaczęły tłumy zainteresowanych
– mieszkańców gminy, ale i całego
regionu. Każdy mógł znaleźć coś
ciekawego, bowiem do Szczeglina
przybyły grupy rekonstrukcji historycznej, odtwarzające różne okresy
z historii XX wieku, który obfitował
w ważne wydarzenia także dla
naszej małej Ojczyzny, jaką jest
Pomorze Środkowe. Zwiedzający
mogli przenieść się w czasy I wojny
światowej, by za chwilę zetknąć się
z historią obrony Polski we wrześniu 1939 roku oraz zapoznać się
z mało znanymi faktami z czasu
walk Polaków w operacji „Ostra
Brama” w lipcu 1944 roku na Wileńszczyźnie. Każdy mógł zapoznać
się z umundurowaniem
i uzbrojeniem używanym
w tamtych czasach.
Najmłodsi mogli uczestniczyć w grze terenowej,
gdzie w punktach kontrolnych sprawdzali swoje
umiejętności, m.in. z udzielania pierwszej pomocy,
musztry czy obsługi karabinu. Czekały też na nich takie
atrakcje, jak konkursy
z nagrodami, sprawdzające
wiedzę z zakresu historii
naszego regionu i Polski.
Konkursy przygotowała
i przeprowadziła Weronika
Szewczyk-Krupecka.
Na „Majówce z historią”
nie
mogło
zabraknąć
sprzętu wojskowego, a ten
przybył w dużej ilości. Były
to motocykle niemieckie
BMW R 71, radzieckie M 72
i słynne polskie motocykle,
które na co dzień możemy
zobaczyć głównie w muzeach: międzywojenne Sokoły
600 i 1000. Do uzupełnienia
tego zestawu pojazdów
dołączyły samochody mili-

Plenerowa impreza historyczna ma na celu promowanie tej dziedziny wiedzy
szczególnie wśród młodzieży i dzieci.

cyjne: Star 200, czyli popularna
„lodówka” i samochód terenowy
UAZ. Można było także usiąść za
kierownicą Ursusa C-328. Część
historyczną dopełniła prezentacja
multimedialna o historii Szczeglina.
Na zwiedzających czekały też
inne atrakcje takie jak: polowa

strzelnica, stanowisko Lasów
Państwowych prezentujące ciekawe
zabawy z dziedziny ekologii. Na
majówce gościła taż Straż Pożarna
z Sianowa oraz Straż Miejska.
Emocjonującym wydarzeniem
dla widzów były występy artystyczne przygotowane przez dzieci
ze szkół w Szczeglinie,
Nacławiu i ze Szkoły
Podstawowej nr 13 z Koszalina, a dopełnione były one
występem chóru „Jaskółki”
i scholi parafialnej ze Szczeglina. Wszystkie występy
spotkały się z wielkim uznaniem i zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
W opinii uczestników
majówka była udaną imprezą, zapewniali przy tym, że
pojawią się ponownie
w przyszłym roku. Według
organizatorów majówka
przyniosła zakładany efekt,
czyli pobudzenie ciekawości związanej z historią
Polski i Pomorza Środkowego. Majówka miała pozytywny wydźwięk społeczny, bo spotkali się ludzie,
którzy doceniają historię,
dzielą się nią i znają jej
wartość. Spotkanie to
połączyło pokolenia i dało
możliwość dalszego budowania małej Ojczyzny.

Pomysł na organizację majówki zrodził się z pasji do historii i chęci dzielenia się nią z innymi.

Frekwencja dopisała już od momentu inauguracji imprezy.

Zostać saperem? Na kilka chwil umożliwiały to majówkowe atrakcje.

Przejażdżki motocyklami – z tej możliwości szczególnie chętnie korzystali najmłodsi!

Fot. Waldemar Kosowski

W sumie w majówkę zaangażowało się siedem grup rekonstrukcyjnych.
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DZiało Się

b

nasza biało-czerwona
2 maja mieszkańcy gminy Sianów spotkali się w Parku Miejskim
im. Powstańców warszawskich, aby wspólnie celebrować Święto Flagi
Państwowej.

P

odczas Pikniku z flagą
zaśpiewały lokalne zespoły ludowe – Jaskółki,
Bursztyny oraz Kwiat Paproci.
Pracownicy świetlic z terenu gminy
Sianów przygotowali dla dzieci
i młodzieży ciekawe warsztaty,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najmłodsi mieli okazję
skorzystać z dużej dmuchanej

zabawki do skakania oraz ciuchci.
Straż Pożarna, Straż Graniczna
oraz Straż Leśna zaprezentowały
swoje służbowe pojazdy oraz
sprzęt, który udostępniony został
dzieciom do zabawy.
Straż Miejska w Sianowie przygotowała szereg konkursów dla
dzieci, w których można było
wygrać nagrody.

Wielką radość sprawiło mieszkańcom wspólne odbijanie czerwonych dłoni na tylnej ścianie sceny
w parku oraz sadzenie białych
i czerwonych bratków. Jak na
święto flagi przystało, wszystko
związane było z narodowymi białoczerwonymi barwami.
URSZULA JACKOWSKA

W parku każdy chętny mógł przyłączyć się do sadzenia flagi z kwiatów.
Fot. Waldemar Kosowski

Flaga z dłoni jest uroczą pamiątką po sianowskim Pikniku z flagą.

Fot. Waldemar Kosowski

Piknik umilały występy lokalnych zespołów ludowych.

Fot. Waldemar Kosowski

artystyczna „wywiadówka”
na wesoło
14 maja w Kinie Zorza odbyła się wywiadówka cK, która była podsumowaniem
pracy wszystkich sekcji warsztatowych w drugim roku działalności centrum Kultury w Sianowie.
Kino Zorza pękało w szwach,
gdyż oprócz uczestników warsztatów, instruktorów, przybyli również
rodzice i zaproszeni goście. Już od
progu w Galerii Zorza można było
podziwiać prace dzieci z Sekcji artystycznej prowadzonej, przez Annę
Wojcieszek.
Bogata oferta Centrum Kultury
sprawia, że pokazy były pasjonujące i różnorodne.
Wywiadówkę rozpoczęła Sekcja
kulinarna wraz instruktor Elżbietą
Biliczak, która w fartuszkach
kucharskich zaprezentowała się na
scenie i zaprosiła widzów do degustacji roladek z tortilli warzywnej
w sosie czosnkowym.
Dzieci z Sekcji kreatywnej wraz
z Grażyną Myszko w nieszablonowy sposób opowiedziały, co robią
na zajęciach i dlaczego ich prace są
wyjątkowe. A to że są twórcze,
pokazały zdjęcia z zajęć i robótek
wykonanych wciągu całego roku,
które były wyświetlane na ekranie
kina podczas ich wystąpienia.
Sporo emocji zapewniła Sekcja
teatralna, której podopieczni zaprezentowali się w alternatywnej wersji
bajki „Jaś i Małgosia i kramik
rozmaitości”. Wychowankowie
instruktor Elżbiety Malczewskiej-Giemzy obiecali przygotować na

jesień spektakl dla mieszkańców
Sianowa.
Formacja taneczna pod kierunkiem Dawida Tokarczyka zaprezentowała się w trzech odsłonach:
Żywym Jivi’e, w układzie „Żywioły” i we współczesnej historii
zamkniętej kuli pt. „Lustra”.
Bardzo miłą niespodziankę,
szczególnie dla ucha, sprawiły
wychowanki instruktor Małgorzaty Orłowskiej, które w znanych, ale
wymagających utworach rozśpiewały całą salę.

Ostatnią grupą prezentującą się
na deskach Zorzy byli podopieczni
Tomasz Kurowskiego, instruktora
warsztatów gitarowych.
Wszyscy
wychowankowie
Centrum Kultury otrzymali od
dyrektor Aleksandry Kowalczyk
certyfikaty uczestnictwa w warsztatach, które były podziękowaniem
za ich systematyczność w uczestniczeniu w zajęciach, ale również za
reprezentowanie Centrum Kultury
w konkursach i imprezach kulturalnych.

Wychowankowie sekcji teatralnej usłyszeli długie owacje publiczności.
Fot. Waldemar Kosowski

Podopieczni sekcji tanecznej zaprezentowali różne style taneczne.
Fot. Waldemar Kosowski

Młodzi gitarzyści przypomnieli utwór „Czerwone jabłuszko”, odegrali hymn „Oda
do radości” i pokazali że czują swing w utworze „Easy Blues”.
Fot. Waldemar Kosowski
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Bezpieczeństwo

Bawcie się z głową!

8 maja w Parku Miejskim im. Powstańców warszawskich w Sianowie,
przy pomniku Poległych za ojczyznę, odbyła się uroczystość z okazji
71. rocznicy zakończenia ii wojny światowej.

o

rganizatorem obchodów
był Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów oraz
Dyrektor Gimnazjum Gminnego
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie.
Krzysztof Sosnowski przedstawił zarys historyczny II wojny światowej, a burmistrz Berlicki w swoim
przemówieniu odniósł się do
czasów wojennej gehenny, wspomniał również o holokauście,
o obozach zagłady funkcjonujących
na terenie naszego kraju, w których
śmierć poniosło wielu niewinnych
przedstawicieli różnych narodów.
Kolejnym punktem programu był
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum
Gminnego im. Ireny Sendlerowej
w Sianowie: recytacja utworów
Wisławy Szymborskiej „Koniec
i początek” w wykonaniu Katarzyny
Gomułki oraz tekst Leopolda Staffa
pt. „Pierwsza przechadzka”, który
zaprezentował Karol Pawlonka.
Teksty literackie przeplatane były

Węże pożarnicze, umieszczone
na wysokich drzewach, są wykorzystywane do ekstremalnych
zabaw przez część młodych mieszkańców Sianowa. Młodzież wspina
się na drzewa, aby „huśtać się” na
wężach lub linach przymocowanych do konarów znajdujących się
na wysokości kilku metrów. Uczestnicy takich zabaw nie są w pełni
świadomi wynikających z nich
zagrożeń. Świadczy o tym między
innymi przypadek kilkunastoletniego chłopca, który prawdopo-

dobnie w takich okolicznościach
spadł z wysokości około 7 metrów
i doznał obrażeń ciała.
Aby zapobiec tragicznym skutkom
kolejnych
podobnych
zdarzeń, strażnicy miejscy doprowadzili do o usunięcia niebezpieczeństwa. Przede wszystkim
jednak apelują do rodziców, aby
więcej uwagi poświęcili na faktyczne ustalenie miejsc, w których ich
dzieci spędzają wolny czas oraz
ocenili bezpieczeństwo odbywanych tam zabaw.

Konkurs

Pszczele hotele
Uroczystościom towarzyszyła muzyka. Usłyszeliśmy piosenki takie, jak „Nim
Fot. Waldemar Kosowski
wstanie świt”, czy „Przybyli ułani”.

partią narratora, w którego rolę wcieliła się Dominika Nowakowska oraz
piosenkami w wykonaniu uczennic
z klasy Ia (Katarzyna Gomułka,
Krystyna Gomułka, Roksana Czerkawska, Donata Skupińska, Zuzanna
Rębas, Ewelina Lichmańska, Julia
Szuplak, Blanka Burzyńska, Kata-

rzyna Arabasz, Aleksandra Opala,
Martyna Pietrzak). Część muzyczną
przygotował nauczyciel muzyki
Marek Dziedzic. Kolejnym punktem
programu było złożenie wiązanek
przed pomnikiem Poległych za
Ojczyznę.
HANNA SKOCZYPIEC

Dzień Patrona w SP1
6 maja to data wyjątkowa dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie.
Tego dnia urodził się patron
szkoły Jan Bytnar (pseudonim
„Rudy”) i dlatego 6 maja, jak co
roku, był dniem świątecznym
w „jedynce”.
Uroczystości rozpoczęły się
apelem na dziedzińcu szkolnym.
Dyrektor Anna Walińska, przywitała społeczność szkolną oraz gości,
w tym harcerzy z Hufca Ziemi
Koszalińskiej. Oddając hołd bohaterskiemu harcerzowi, Jankowi
Bytnarowi, delegacja uczniów
złożyła kwiaty i zapaliła znicz przed
tablicą pamiątkową poświęconą
patronowi.
W salach lekcyjnych uczniowie
obejrzeli film poświęcony patronowi, który przypomniał im najistotniejsze fakty z życia Janka oraz
bohaterskie czyny, jakich dokonał
podczas okupacji.
Kolejnymi punktami, mniej
oficjalnymi
i
utrzymanymi
w duchu zdobywania harcerskich
sprawności, były warsztaty tematyczne oraz gra „planszowa” na
dziedzińcu szkoły. Zadania,

b

Pszczoły są owadami, które
spełniają bardzo ważną rolę w życiu
człowieka. Jako zapylacze roślin
pomagają im się rozwijać, co w efekcie daje niezbędne dla ludzi plony.
Powszechnie wiadomo, że bez
plonów zabraknie żywności, która
pomaga zaspokoić nasze podstawowe potrzeby.
Niestety, wiele czynników
ułatwiających nam życie, utrudnia
życie tym pożytecznym stworzeniom. Przykładem są pestycydy,
które wpływają destruktywnie na
układ nerwowy pszczół. Badania
przeprowadzone w ostatnich latach
dowiodły, iż populacja tych
owadów
masowo
wymiera.
W Polsce zniknęło aż ponad 10%
populacji.
Pojawia się jednak światełko
w tunelu. Wkracza nowy trend,
mający na celu ochronę pszczół
nazwany potocznie „miejskim

pszczelarstwem”. Polega on na
stawianiu na terenach miejskich uli,
które dadzą pszczołom ochronę. Jest
to ogromna szansa na rewitalizację
tego gatunku, który bezsprzecznie
potrzebuje naszej pomocy. Tereny
miejskie są dla nich wbrew pozorom bardzo korzystne ze względu
na dużą różnorodność roślinną
oraz ograniczone stosowanie chemikaliów.
Biorąc pod uwagę nasilający się
problem organizujemy konkurs
ekologiczny dla uczniów klas IV–VI
szkół podstawowych pt. „Pszczele
hotele”. Polega on na wykonaniu
domku dla pszczół do 13 czerwca.
Podpisane prace należy dostarczyć
do Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami
znajdującego się w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie. Regulamin na
stronie www.sianow.pl.
EWELINA PŁOSZAJ

Jubileusz

Razem od pół wieku!
Pola, po których uczniowie poruszali się w grze, ułożone był w kształcie znaku
Polski Walczącej.
Fot. Archiwum szkolne

z którymi musieli zmierzyć się
wszyscy uczniowie klas były
zarówno pytaniami teoretycznymi
jak też poleceniami sprawnościowymi. Dzieci z ogromnym poświęceniem i zapałem brały udział
w grze. Tegoroczne obchody dnia

patrona zakończyło wspólne ognisko w ogrodzie szkolnym. Na
pamiątkę tego dnia każdy uczestnik święta otrzymał niezapomnianą nalepkę – odznakę sprawnościową.

Państwo Stanisława i Henryk
Ośmiałowscy świętowali jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli
Złote Gody. To jubileusz szczególny i ważny powód do świętowania.
14 maja Urząd Stanu Cywilnego
w Sianowie zorganizował uroczystość, mającą na celu uhonorowanie
Szanownych Jubilatów medalami
nadawanymi przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu
dekoracji dokonał burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki

w towarzystwie przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sianowie Janusza
Machały. Zarówno burmistrz,
przewodniczący oraz zastępcy
kierownika USC Marika Bożyk
i Adrian Lewandowski wyrazili
słowa uznania dla Jubilatów
i złożyli im serdeczne życzenia
dalszych przeżywanych wspólnie
lat, zdrowia, pogody ducha i aby
każdy kolejny dzień był lepszy od
poprzedniego.
MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

IWONA LEŚNICKA

inwestycje

Trwa remont kościoła w Sianowie
Po dłuższej przerwie, prace
remontowe przy kościele parafialnym w Sianowie ruszyły z dużą
intensywnością. Firma PUB „Leś”
przystąpiła do realizacji zadań,
mając kilka rozstrzygnięć zespołu
konserwatorskiego. Pomalowano
elementy na wieży kościoła. Realizowana jest obróbka blacharska na
wieży, a także krycie jej dachówką.
We wnętrzu świątyni wykonano
obrzutkę cementową ścian przed
zasadniczym tynkowaniem, które
aktualnie jest realizowane przez
brygadę murarzy. Pracują oni
również przy renowacji podpór

nawy głównej, które są wykonane
z cegły gotyckiej i są bardzo zniszczone. Poszczególne cegły trzeba
wykuć, a wcześniej odzyskane bądź
zakupione wmurować. Również
należy uzupełnić zaprawę, dotyczy
to tak prawej, jak i lewej strony.
Wykonawca zrealizował już
podłączenie instalacji odgromowej,
możemy spać spokojnie, bo tak
duży wkład pracy i materiału jest
już chroniony.
W najbliższym czasie prace będą
przebiegały w obrębie zakrystii
i przy odkrywaniu posadzki
wewnątrz kościoła.

Ks. prob. Zbigniew Waszkiewicz
wraz z Parafialną Rada Duszpasterską, składa szczególne podziękowanie naszym parafianom: Janowi
Socha i Tadeuszowi Kosowskiemu,
za wykonanie instalacji elektrycznej
naszego kościoła. Wszystkim
darczyńcom dzieła odbudowy
naszego
kościoła,
składamy
serdeczne podziękowania i ośmielamy się prosić o kolejne ofiary, by
remont mógł być kontynuowany
a nasz powrót do ukochanej świątyni niezbyt odległy.
PRZEWODNICZĄCY PARAFIALNEJ
RADY DUSZPASTERSKIEJ

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie Szanownym Jubilatom pamiątkowych
Fot. Waldemar Kosowski
dyplomów jubileuszowych, upominków oraz kwiatów.
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KuLtura

Biblioteka nas inspiruje
w dniach 8-15 maja odbyła się Xiii edycja programu tydzień Bibliotek.

J

ego głównym celem było
podkreślanie roli czytania
i bibliotek w poprawie,
jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło
Tygodnia Bibliotek brzmiało
„Biblioteka inspiruje”.
We wszystkich bibliotekach
gminy Sianów na wszystkich,
którzy w tych dniach zajrzeli do
nich, czekały pasjonujące lekcje
biblioteczne, głośne czytanie, zabawy z książką.
W Filii Bibliotecznej w Wierciszewie odbyły się warsztaty pt.
,,Czytania nadszedł czas, niech czyta
każdy z nas”. Zaproszenie do biblioteki przyjęli przedstawiciele Straży
Miejskiej z Sianowa. Czytali dzieciom bajki oraz recytowali wiersze.
W Filii Bibliotecznej w Węgorzewie odbyły się lekcje biblioteczne,
na które zaproszeni zostali ucznio-

W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach był dzień poświęconym „Leśnym opowieściom”. Były to warsztaty edukacyjno-przyrodnicze prowadzone przez leśniFot. Monika Olszak, Krystyna Jurgo
czego w Arboretum.

wie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie. Tematem jednej z nich był
Chrzest Polski i to nieprzypadko-

wo, gdyż w tym roku obchodzimy
jego 1050-lecie. Dzieci z młodszych
klas, które uczestniczyły w warsz-

tatach pt. „Wiosenne porządki
w bibliotece”, w czasie, których
zaplanowano czytanie wiosennych
utworów i warsztaty plastyczne.
Filia Biblioteczna w Siecieminie
gościła dzieci ze szkoły w Dąbrowie. Niespodzianką dla naszych
gości był teatrzyk Kamishibai.
12 maja każdy, kto odwiedził
Filię Biblioteczną w Sierakowie,
zachęcany był do czytania. Uczestnicy spotkania „Czytanie na powitanie” oddawali się lekturze książek
Marcina Brykczyńskiego, Anety
Załazińskiej, Michała Rusinka. Na
zajęciach plastycznych dzieci za
pomocą farb, stworzyły barwny
obraz z odcisków własnych dłoni.
W Punkcie Bibliotecznym
w Skibnie odbyły się warsztaty kulinarne, ale niezwykłe przepełnione
klimatem baśni, magii i cudownych
zapachów. Uczestnicy piekli na nich
ulubione ciasteczka bohaterów
książki Opowieści z Narnii.

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek 14 maja w bibliotece w Siecieminie odbył się dzień otwarty po
hasłem „Zobacz bibliotekę od środka”. Była to impreza kończąca
Tydzień Bibliotek. Przybyli mieszkańcy wzięli udział w łamigłówkach literackich, dzieci odpowiadały na zagadki, mogły również
pomalować sobie twarz. Podczas
gdy dzieci bawiły się, dorośli zapoznali się z nowościami zakupionymi
do naszej biblioteki.
Tego dnia w Sianowie odbyło się
wielkie „rozgryzanie biblioteki”,
w przygotowanych sektorach
malarskich, zgaduj-zgaduli, na
wszystkich czekały biblioteczne
niespodzianki. Na pewno ten
tydzień inspirował wszystkich użytkowników do czytania, do zabawy,
do ciekawych spotkań. Zapraszamy
do bibliotek!
MONIKA OLSZAK,
KRYSTYNA JURGO

Brawa

Dla dzieci

Przystanek biblioteka

Sukces naszych
reprezentantów

1 maja przy okazji Mitingu Profilaktycznego Masz Wybór na stadionie miejskim w Sianowie, swoją
inaugurację miał „Przystanek
Biblioteka”. Przystanek Biblioteka
to cykl warsztatów skierowanych
do najmłodszych uczestników
imprezy i na pewno każdy znalazł
na nim coś dla siebie.
Na jednym ze stanowisk można
było wykazać się talentem malarskim – przy sztalugach powstawały
przepiękne ilustracje do bajek.
Z kolei kolorowa chusta klanzy

Jeszcze nie tak dawno odbywały
się gminne eliminacje turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne” w sianowskiej bibliotece,
a już zakończyły się eliminacje
powiatowe w Koszalinie. Niezmiernie miło nam poinformować, że
zwycięzcą w kategorii „Ptaszki”
został Kacper Brzózan ze Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie, natomiast w kategorii „Ptaszęta” zwycięzca został Igor Szymański reprezentant Szkoły Podstawowej nr 2
w Sianowie. Chłopcy będą reprezentować gminę Sianów w wielkim
finale, który odbędzie się 6 czerwca
w Koszalinie.

pomagała nawiązać kontakty przy
zabawach integracyjnych. Można
było również pomalować sobie
twarz. Na koniec przygotowany
został quiz literacki z magicznym
kuferkiem. W tej zabawie każdy
uczestnik wygrywał nagrodę.
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.
KRYSTYNA JURGO

Joanna Wyrzykowska promowała swą książkę „Tacy ludzie, takie czasy”.
Fot. Waldemar Kosowski

Spotkanie

Dziennikarka
o swojej książce

Na boisku zaroiło się od barwnych motyli.

Fot. Monika Olszak

13 maja w sianowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie autorskie
z niezwykłą, a zarazem niezwykle
ciepłą osobą Joanną Wyrzykowską,
absolwentką Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Koszalinianka skończyła filologię
polską o specjalności dziennikarskiej. Jest nie tylko autorką pasjonujących reportaży, ale również dziennikarką Telewizji Kablowej MAX.
Mówi, że „lubi swoją pracę – nie
ma w niej monotonii i rutyny,
a każdy dzień jest inny od poprzedniego”. W wolnym czasie czyta
– wszystko, co wpadnie jej w ręce.

I obiema rękami podpisuje się pod
myślą Umberto Eco: „Kto czyta
książki, żyje podwójnie.”
Na spotkaniu padały ciekawe
pytania, dowiedzieliśmy się, że
z poznanymi ludźmi rozmawia
o jasnych i ciemnych stronach ich
życia, a rozmowy opisuje tworząc
z nich jedyne w swoim rodzaju
obrazki, ukazujące bohaterów.
Bohaterów różnych, czasem niepokornych, o niespotykanym bagażu
doświadczeń życiowych. Mówi, że
życie jest piękne i powinniśmy się
cieszyć każdą chwilą.
MONIKA OLSZAK, KRYSTYNA JURGO

MONIKA OLSZAK

Gratulujemy laureatom!
Fot. Archiwum KBP

w skrócie
Konkurs Kokofy!
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy i miasta Sianów do
udziału w konkursie Kokofy, który
organizowany jest w ramach Festiwalu Filmów wiejskich – Folk Film
Festiwal, który odbędzie się
w dniach 7-10 lipca. Zasady konkursu
są proste, wystarczy nagrać jednominutowy film w technice cyfrowej. Film powinien zawierać w sobie elementy pozwalające na jednoznaczne powiązanie go
z kulturą wiejską oraz powinien dotyczyć

jednej z kategorii: forma, fabuła lub minidokument. Zgłoszenia do 24 czerwca.
Więcej informacji i regulamin na stronie
www.filmfilm.pl.

czerwiec
w bibliotece
Serdecznie zapraszamy do udziału
w
imprezach
kulturalnych
w sianowskiej bibliotece. 2 czerwca
o godz. 19 zapraszamy na spotkanie
z Tanyą Valko. Tanya Valko to pseudonim

absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była nauczycielką w Szkole Polskiej
w Trypolisie w Libii, następnie asystentką ambasadora RP, obecnie mieszka
w Arabii Saudyjskiej. Jest autorką pasjonujących książek – sagi arabskiej, „Arabska żona”, „Arabska córka”, „Arabska
księżniczka”.
3 czerwca biblioteka wraz z filiami
bibliotecznym włączy się do II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. W Sianowie
odbędzie się pod hasłem „Magiczna
biblioteka” – zapraszamy dzieci z klas

IV–VI. Czekają na was konkursy, nocne
strachy na lachy, zabawy, kuchcikowo
i straszno-śmieszne filmy. Liczba miejsc
ograniczona, zapisy w bibliotece.

Kiermasz
Smaków
Zapraszamy do udziału w organizowanym przez centrum Kultury
w Sianowie w dniach 7-8 lipca
(godz. 10-20), Kiermaszu Smaków
z udziałem lokalnych i regionalnych

producentów żywności oraz konkursie na
„Najlepsze pierogi Pomorza Środkowego”. Impreza odbędzie się w ramach Folk
Film Festiwalu. – Zależy nam na promocji lokalnych producentów żywności
wytwarzanej przy zastosowaniu tradycyjnych polskich receptur. Gwarantujemy
miejsce handlowe, bezpłatne stanowisko. Dokładamy wszelkich starań, aby
w festiwalu, a co za tym idzie w Kiermaszu Smaków, wzięło udział jak najwięcej
potencjalnych klientów – informują organizatorzy.
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Mokre – Sucha: co to był za rajd!
Słoneczny, majowy dzień był okazją do wspólnej wyprawy na rowerach trasą, wiodącą przez miejscowości gminy Sianów.

n

a starcie w miejscowości
Mokre ze swoimi jednośladami stawili się
zarówno dorośli, jak i dzieci. Po
krótkim wykładzie organizacyjnym,
dotyczącym bezpiecznego poruszania się po drodze, zaopatrzeniu się
w napoje i słodkie dodatki, żeby nie
stracić sił w czasie jazdy, pełni energii i optymizmu właściciele dwóch
kółek wyruszyli w drogę.
Trasa biegła przez okoliczne
wioski, niektórym dobrze znane:
Mokre, Szczeglino, Szczeglino
Nowe, Sianów, Skibno, Skibienko
i Suchą Koszalińską. Dorośli mieli
okazję nie tylko podziwiać krajobrazy, ale także rozmawiać
z jadącym obok sąsiadem. Na mecie
stawili się wszyscy, którzy wyjechali, wprawdzie trochę zmęczeni,
ale w dobrych humorach i uśmiechnięci.
Zwieńczeniem
rowerowej
majówki było wspólne ognisko,
które odbyło się na terenie Szkoły
Podstawowej w Suchej Koszalińskiej. Wszystkich, którym nie udało
się dołączyć do rajdu oraz tych,

Frekwencja podczas imprezy była imponująca.

którzy czekają na kolejny informujemy, że kolejny rajd tym razem
Sucha – Mokre odbędzie się jesienią
w ramach zamknięcia sezonu rowe-

rowego 2016 (choć dla wielu sezon
rowerowy trwa cały rok!).
Bardzo dziękujemy za pomoc
w organizacji rajdu. Szczególne

Piłka nożna

ósme w Pucharze tymbarku
W dniach 30 kwietnia – 2 maja
rozegrane zostały finały XVI edycji
Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”. Turniej finałowy poprzedzony był eliminacjami wojewódzkimi i odbywał się
z podziałem na kategorie chłopców
oraz dziewcząt U10 i U12.
UKS Victoria SP2 Sianów reprezentowała w trakcie finałów woj.
zachodniopomorskie w kategorii
U10 dziewcząt i zajęła 8. miejsce,
znajdując się tym samym w połowie stawki najlepszych drużyn
w Polsce.
Turniej rozpoczął się na Placu
Defilad w Warszawie, gdzie uczestnicy w trakcie przejścia zaprezentowali swoje drużyny. Następnie
odbyło się losowanie grup,
w którym udział wzięli m.in. Prezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Boniek, właściciele firmy
Tymbark, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej Jan
Bednarek, selekcjoner reprezentacji
kobiet U19 Marcin Kasprowicz
i przewodniczący Komisji ds.
Piłkarstwa Kobiecego PZPN
Andrzej Padewski. Sianowianki
trafiły do grupy z woj. świętokrzyskim (PSP Chlewice), lubelskim
(UKS
Niedźwiadek
Chełm)
i śląskim (UKS Sparta Katowice).
UKS Victoria SP2 Sianów rozgrywała swoje pojedynki na bocznych
boiskach Legii Warszawa, tuż obok

Fot. Waldemar Kosowski

podziękowania kierujemy do sołtysa
Mokrego – Daniela Kalickiego, sołtysa Szczeglina – Jana Grzybowskiego,
Nadleśnictwa Karnieszewice, dyrek-

tor Szkoły Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej Alicji Dunowskiej-Jakóbczak i sołtysa Suchej Koszalińskiej – Ryszarda Wątroby.

Wędkarskie sukcesy
Dwa jazie dały trzecie miejsce.
Piotr Piechocki z Sianowa (Team
Dorado Invader) uzyskał rewelacyjny w Ogólnopolskich Zawodach
Spinningowych „Kleń Wkry”
w miejscowości Joniec koło Płońska.
Mimo chłodnego i wietrznego
poranka 134 zawodników rozpoczęło zmagania na trzech sektorach.
Pan Piotr łowił w sektorze Sobieski.
Rano w tym rejonie aktywność ryb
była znikoma. Przed samym południem udał się na wcześniej obrany
odcinek, gdzie mogły być jazie
(punktowano wyłącznie klenia, jazia
i okonia).W przeciągu niespełna

godziny złowił, łowiąc na woblera,
dwa jazie. Po siedmiu godzinach
zawodów ogłoszono wyniki:
– pierwsze miejsce – Jerzy
Grabowski – 930 pkt (okonie),
– drugie miejsce – Marcin
Olszewski – 885 pkt (kleń 50 cm
i okoń),
– trzecie miejsce – Piotr Piechocki – 825 pkt (dwa jazie plus zwycięstwo w klasyfikacji największa
gatunkowo ryba – jaź).
Łącznie sklasyfikowano 58
zawodników.
Gratulujemy!

Reprezentacja woj. zachodniopomorskiego w kategorii U10 (UKS Victoria SP2
Sianów): Julia Woźniak (kapitan), Aleksandra Małolepszy, Weronika Pilarska,
Kaja Jarmakowicz, Julia Horostowska, Daria Zbrzeźniak, Maja Czubaj, Malwina
Ciuła, Maja Malczewska, Katarzyna Kujko, Hanna Kozłowska, Klaudia JanuFot. Archiwum
szewska.

głównego stadionu jednego z najlepszych klubów w Polsce, który
zespół z Sianowa miał okazje zwiedzać po zakończeniu rozgrywek
pierwszego dnia turnieju. Na
początek sianowianki zmierzyły się
z woj. świętokrzyskim, z którym
wygrały po dobrej grze 3:1 (Julia
Woźniak x 2, Weronika Pilarska).
W drugim meczu grupowym z woj.
lubelskim wygrały 2:1 (Woźniak,
Pilarska). Ostatni pojedynek
o 1 miejsce w grupie przegrały 4:1

z silnym zespołem reprezentującym
woj. śląskie.
Ćwierćfinał zawodniczki przegrały z woj. lubuskim (MUKS Stilon
3) 3:1 (Pilarska). W meczu decydującym, o które z miejsc 5-8 miały
zagrać, sianowianki przegrały 3:0.
Ostatni mecz dziewcząt był zacięty
do ostatniej minuty i skończył się
wynikiem 2:2 (Pilarska x 2).
W rzutach karnych dziewczęta
przegrały 5:4 i zajęły 8. miejsce
w Turnieju.

Piotr Piechocki zwyciężył w klasyfikacji na największą gatunkowo rybę.
Fot. Archiwum

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).

