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Finał Grand Prix 
Ogólnopolskiego Turnieju
Seniorów o Puchar 
Burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów
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XVI Święto Pieczonego
Ziemniaka 
w Gimnazjum Gminnym 
im. Ireny Sendlerowej 
w Sianowie

10, 11,
12, 17,
24 i 25 WRZEŚNIA

kampania społeczna 
pod hasłem „Mamo, Tato
zrób mi kanapkę”
we wszystkich sianowskich
szkołach

J ury Ogólnopolskiego konkursu
„Gmina przyjazna rowerzystom” po
raz drugi przyznało gminie Sianów

certyfikat „Gminy przyjaznej rowerzystom”
w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiej-
skie od 10 do 20 tys. mieszkańców. W skład
jury co roku wchodzą przedstawiciele Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organi-
zacji Turystycznej, Związku Powiatów
Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego – organizatora
konkursu.

Inicjatywa ta ma na celu zebranie i popu-
laryzowanie informacji o gminach, które 
w swoich planach i działaniach uwzględniły
potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję
aktywnego wypoczynku na rowerach.
Wyróżnione samorządy tworzą rowerową
infrastrukturę, promują się poprzez organi-
zacje rowerowych imprez i akcji oraz stają się
coraz bardziej przyjazne dla rowerowych
podróżników.

Nasz samorząd od lat pracuje nad rozbu-
dową infrastruktury ścieżek i szlaków rowe-
rowych na terenie gminy oraz nad rozwo-
jem kolarstwa i turystyki rowerowej. 
W najbliższych latach planowane są dalsze
inwestycje, których efektem ma być stworze-
nie sieci ścieżek rowerowych, połączonych 
z sąsiednimi samorządami oraz spinających
poszczególne miejscowości.

Gmina Sianów podejmuje szereg działań
promocyjnych, zachęcających do uprawiania
turystyki rowerowej, począwszy od wydaw-
nictw (map, przewodników, folderów), orga-
nizacji imprez rowerowych o zasięgu lokal-
nym i regionalnym, czy informowania
mieszkańców o wydarzeniach rowerowych

za pomocą nowoczesnych środków przekazu
(strona internetowa, portal społecznościowy,
telebim, system SMS).

Podsumowanie Konkursu i wręczenie
certyfikatów i wyróżnień odbędzie się

podczas uroczystej gali VII Międzynarodo-
wych Targów Rowerowych Bike-Expo 
w Kielcach.
O kolejnym rajdzie rowerowym na terenie
gminy Sianów piszemy na str. 8.

Sianów na dwóch
kółkach
To wspaniała wiadomość! Sianowski samorząd, wśród gmin od 10 000 do 20 000 miesz-
kańców, znów został uhonorowany certyfikatem „Gmina przyjazna rowerzystom”.

Pomysł na grafikę „Jestem z Sianowa”
narodził się w Referacie Rozwoju Urzędu
Gminy i Miasta Sianów już zimą ubiegłego
roku. Wiosną tego roku ogłosiliśmy konkurs
fotograficzny, który polegał na wykonaniu 
i zgłoszeniu zdjęcia, na którym uwieczniona
zostanie torba z grafiką. Autorzy najbardziej
kreatywnych zdjęć lub kadrów z najdal-
szych zakątków świata mogli liczyć na
nagrody. Na fotografie czekaliśmy do końca
wakacji. 

Spośród nadesłanych zdjęć zostały wybra-
ne fotografię najbardziej kreatywne:

Agnieszka i Daniel Kaliccy – Stadion
Camp Now w Barcelonie

Kinga Jękot – Góry Świętokrzyskie 
Marcin Borzęcki – Zakopane – zdjęcie ze

szlaku.
I te wykonane w najdalszej części świata:
Paweł Jabłoński –Australia 14051 km
Walenty Cejnóg – Brazylia 9953 km
Paulina Kaszkiewicz – Bangkok 8415 km
Uczestnikiem konkursu mógł być każdy,

bez względu na wiek. Można było zgłosić
nieograniczoną ilość zdjęć. Torbę promocyj-
ną „Jestem z Sianowa”, niezbędną do wyko-
nania konkursowej fotografii, można było
otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie.

Wydawałoby się, ze to kolejna zwykła
zabawa promocyjna samorządu jakich wiele.
Po prostu weź torbę, wyjedź, zrób zdjęcie 
i już! A jednak wyszło inaczej. Po raz kolejny
mieszkańcy stanęli na wysokości zadania 
– mówi burmistrz Maciej Berlicki. – Hasło
„jesteś z Sianowa” w odpowiedniej grafice
przypadło nam do gustu, a Sianów staje się po

prostu „trendy”. W efekcie hasło „Jestem 
z Sianowa” pojawiło się prawie na całym świe-
cie! Dziękuję więc twórcom szaty graficznej
torby, pomysłodawcom akcji jak i wszystkim

którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
Z nadesłanych prac powstał inspirujący

(miejmy nadzieje do przyszłorocznych
podróży, oczywiście) folder.

Sianowska torba zwiedziła świat
To wielki powód do radości – konkurs pod hasłem „Sianów kontra świat” cieszył się olbrzymim zainte-
resowaniem mieszkańców. I potwierdził tylko to, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy z Sianowa!

Uczestników konkursu było naprawdę wielu. Jury miało sporo pracy i twardy orzech do zgryzienia przy
wyborze najciekawszych zdjęć. Za wszystkie bardzo dziękujemy! Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

Jury konkursowe:
Waldemar Kosowski, fotograf
Marcin Posmyk, zastępca burmistrza gminy 
i miasta Sianów
Milena Szczepańska-Zakrzewska, specjalista
ds. promocji

Gmina Sianów sukcesywnie rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych. Fot. Waldemar Kosowski
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P o raz drugi w historii
Polski, a co za ty idzie 
i naszego samorządu na

szeroką skalę w końcu ruszyły.
Nie jest to jednak strumień tak
szeroki jak wszyscy by chcieli 
i nie jest to tez studnia bez dna.
Wszystkie konkursy unijne mają
swoją specyfikę i ograniczenia.

Jednak od lat jesteśmy gmina
aktywną w poszukiwaniu środ-
ków pozabudżetowych – tak
unijnych jak i krajowych. Nie
inaczej jest teraz i postaram się,
aby było w przyszłości. Już
możemy pochwalić się znacz-
nym wsparciem na budowę dróg
wiejskich (głownie z płyt
YOMB), na dotację związaną 
z modernizacją stacji uzdatniania
wody w Sianowie. 

Składamy kolejne wnioski,
jednocześnie poprzez stowarzy-
szenia realizując wiele wniosków
„miękkich” czyli nie inwestycyj-
nych (zajęcia seniorów, zajęcia
sportowe). 

W tym wszystkim mam jednak
jedno zastrzeżenie. Proszę wszyst-
kich o cierpliwość. Nie każdy nasz
wniosek jest pozytywnie oceniany
przez komisje do tego powołane,
nie zawsze nasze pomysły pokry-
wają się z konkursami. Wtedy
czekamy, albo powoli pewne
zadania będziemy starać się reali-
zować z własnych środków. 

Cierpliwość jest również
potrzebna z innego powodu… 
po prostu pewne zadania nie są 
w ogóle przewidziane do wspiera-
nia tak przez instytucje unijne jak 
i krajowe. Nie ma co wchodzić 
w szczegóły związane z filozofią
takiego działania. Tak jest i już. 

To powoduje, że starając się
szukać gdzie się da i realizować
wiele działań, pewne będą
niestety opóźniane. Jakie ? Tego
nie da się napisać w krótkim
felietonie.

Co się udaje,
a co nie

z raTuSza

Peter Schoof, burmistrz niemiec-
kiej gminy Wöhrden wraz 
z małżonką spotkali się z Maciejem
Barlickim, burmistrzem gminy 
i miasta Sianów oraz Januszem
Machałą, przewodniczącym Rady
Miejskiej w Sianowskim Inkubato-
rze Organizacji Pozarządowych.
Motywem przewodnim spotkania
było uwieńczenie 15-lecia nawiąza-
nia współpracy i bliskich, partner-
skich stosunków między obiema
gminami. Z tej okazji burmistrz
Sianowa ofiarował Peterowi Schoof
Sianowskiego Rybogryfa – unikato-
wego, wykonanego z porcelany,
inspirowanego wizerunkiem
widniejącym na pieczęci Sianowa 

z XIV wieku. Był to gest przyjaźni, 
a towarzyszyły mu życzenia reali-
zacji kolejnych wspólnych inicjatyw.  

Podczas spotkania poruszono
wiele wątków, rozmawiano 
o doświadczeniach i planach obu
samorządów w prowadzeniu poli-
tyki zrównoważonego rozwoju,
rozwiązań w dziedzinie odnawial-
nej energii, wspólnych projektów
kulturalnych, oświatowych oraz 
o działaniach poświęconych dzie-
dzinie pożarnictwa.

Spotkanie zaowocowało szeroki-
mi planami współdziałania i nowy-
mi płaszczyznami współpracy, 
o których już w najbliższej przyszło-
ści będziemy na bieżąco informować.

15 lat współpracy z gminą Wöhrden
Przedstawiciele partnerskiej gminy Wöhrden odwiedzili Sianów. Był to czas podsumowań i tworzenia planów 
na kolejne lata współpracy.

Burmistrz Peter Schoof otrzymał od burmistrza Macieja Berlickiego pamiątkowego
Sianowskiego Rybogryfa. Fot. Waldemar Kosowski
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P ozyskane środki umożli-
wią wykonanie nowego
ujęcia wody, który doce-

lowa ma zasilać Sianów i Kłos, ale
także w kolejnych latach miejsco-
wości Skibno, Sucha Koszalińska,

Kleszcze i Osieki. 
Przedsięwzięcie, o wsparcie

którego gmina skutecznie aplikowa-
ła w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020,
zakłada rozbudowę ujęcia wody 
w Sianowie wraz ze stacja uzdatnia-
nia do wydajności 1400 m3/dobę.
Rozwiązanie to zapewni możliwość
dostarczania wody pod prawidło-
wym ciśnieniem i bardzo dobrej
jakości mieszkańcom Sianowa oraz
Kłosu. Ponadto dzięki własnemu
zasilaniu awaryjnemu, wyeliminuje
częste przerwy w dostawie wody
spowodowane awariami energe-
tycznymi i związanymi z nimi braka-
mi zasilania wiejskich ujęć wody. 

Realizacja inwestycji zmieni
sposób zaopatrywania w wodę dla
znacznej części mieszkańców gminy
(m. Sianów i m. Kłos) – polepszeniu

ulegnie jakość wody trafiającej 
do końcowych odbiorców. Całość
przedsięwzięcia zamyka się w grani-
cach gminy Sianów, liczba osób
podłączonych do ulepszonego syste-
mu wyniesie ok 6,5 tys. osób. Przed-
sięwzięcie szacowane na ponad 
5 mln złotych ma zostać zrealizowa-
ne w latach 2017/2018. Dofinanso-
wanie obejmuje aż 85 proc. kosztów
kwalifikowalnych. 

Budowa nowego ujęcia wody
jest pierwszym elementem popra-
wy jakości wody w gminie Sianów.
Już dziś samorząd opracowuje
kolejny wniosek o dotację unijną, 
w ramach którego możliwa będzie
budowa wodnej magistrali prowa-
dzonej od Sianowa do miejscowości
Skibno, Sucha Koszalińska, Klesz-
cze i Osieki. Kompleksowe działa-
nie doprowadzi do płynnej regulacji
ciśnienia wody w sieci poprzez
automatyczne sterowanie zawora-
mi regulacyjnymi w zależności od
przepływu i ciśnienia w punkcie
krytycznym sieci w miejscowości.
Efektem dodatnim przedsięwzięcia
będzie wymiana przestarzałej insta-
lacji wodociągowej i likwidację
nieefektywnych i awaryjnych już
ujęć wody w poszczególnych miej-
scowościach.

3 miliony złotych na nowe ujęcie

Lepsza woda
Gmina Sianów znalazła się na liście dofinansowania przedsięwzięć 
z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych. 

Dla wybranego wariantu opracowano technologię uzdatniania wody, polegającą
na dwustopniowej filtracji poprzedzonej napowietrzaniem poprzez odżelazianie i
odmanganianie wody w filtrach ciśnieniowych. Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie
Komfort i bezpieczeństwo pieszych

Mając na uwadze liczne głosy płynące od mieszkańców Sianowa, po wielu rozmowach
udało się wpisać w harmonogram prac dodatkowo nawierzchnię chodnika w ciągu drogi
krajowej nr 6 przy ul. Łużyckiej w Sianowie. To kontynuacja prac modernizacyjnych re-
alizowanych wcześniej przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Szczecinie. Zniszczoną nawierzchnię chodnika zastąpi nowa
kostka betonowa. W ramach robót zostaną także uporządkowane zjazdy do posesji. Re-
mont potrwa do końca października. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych
użytkowników drogi krajowej i poprawy estetyki Sianowa. Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie
Trwa modernizacja dróg

W Szczeglinie i w Węgorzewie trwają zaawansowane prace remontowe dróg lokalnych.
Ich celem jest poprawa funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz
bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminne. Prace prowadzone są w ramach projektu
„Przebudowa dróg gminnych w Gminie Sianów – etap I”, dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Fot. Waldemar Kosowski
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OGłOSzenIe
zaproszenie do współtworzenia projektu uchwały

rady Miejskiej w Sianowie dotyczącego współpracy
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Program współpracy jest jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących
współpracy gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi. Jego zapisy określają
cel współpracy, formę i zakres, a także priorytety tej współpracy. Z każdym
rokiem samorząd pragnie wzmacniać i intensyfikować formy współpracy finanso-
wej i pozafinansowej, w tym również poprzez aktywne włączanie organizacji
pozarządowych w tworzenie dokumentów o strategicznym znaczeniu, ich konsul-
towanie i późniejszą realizację.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniach 29 IX – 6 X do
zapoznania się z treścią projektu Programu (dostosowanego do znowelizowanych
zapisów ustawy) oraz wypełnienia imiennej ankiety udostępnionej na stronie
www i BIP UGiM i włączenia się w prace nad ustaleniem ostatecznego brzmienia
dokumentu.
Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Siano-
wie, przesyłać drogą listowną na adres: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii
Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@sianow.pl. 
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które
odbędzie się 7 października o godz. 10 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 6 października bieżącego roku.

Według raportu GUS o stanie
zdrowia dzieci z 2014 r. aż 90 proc.
młodych Polaków ma różne wady
rozwojowe, zaś co czwarty cierpi na
przewlekłe choroby. Dzieci coraz
częściej cierpią na alergie, zmagają
się z otyłością. Według badań prze-
prowadzonych w ubiegłym roku
przez Instytut Żywności i Żywie-
nia, otyłość i nadwaga występują
już u ponad 22 proc. uczniów 
w szkołach podstawowych, a w
naszym województwie u 24 proc.

To, że problem narasta, jest efek-
tem współczesnego stylu życia.
Wśród przyczyn nadwagi i otyłości
wymienia się nie tylko predyspozy-
cje genetyczne, ale przede wszyst-
kim środowiskowe i socjoekono-
miczne: łatwa dostępność żywności
o dużej zawartości węglowodanów
prostych i tłuszczów zwierzęcych, 
a także ograniczenie wysiłku fizycz-
nego.

Otyłość dotyczy także dzieci 

z terenu gminy Sianów. Badania
przeprowadzone przez pielęgniarki
szkolne wskazują, że ponad 25 proc.
dzieci ma problemy z nadwagą.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest
przede wszystkich niewłaściwe
odżywianie oraz brak aktywności
fizycznej. 

W związku z tym  Sianowska
Akademia Seniora przy współpracy
Urzędem Gminy i Miasta Sianów
podjęła się realizacji projektu pn.
„Mamo, Tato zrób mi kanapkę”.
Głównym jego celem jest wzrost
świadomości rodziców i uczniów
sianowskich szkół podstawowych
w tematyce zdrowego żywienia.

Akcja skierowana jest do 892

uczniów z sześciu szkół oraz do ich
rodziców. To m.in. spotkania 
z dietetykami, wydanie publikacji 
z przepisami wykorzystującymi
zdrową żywność oraz konkurs
podsumowujący projekt wiedzy 
o zdrowym żywieniu.

Kampania społeczna powstała
dzięki zaangażowaniu Sianowskiej
Akademii Seniora, wsparciu Gminy
Sianów oraz dofinansowaniu ze
środków Programu „Działaj Lokal-
nie IX” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademie Rozwoju Filantro-
pii w Polsce oraz Ośrodka Działaj
Lokalnie w Koszalinie tj. Fundacje
Nauka dla Środowiska.

zdrowo żyj, czyli zdrowo jedz!
rusza akcja społeczna „Mamo tato zrób mi kanapkę”, której celem jest promowanie
mody na zdrowe żywienie od najmłodszych lat wśród mieszkańców gminy Sianów.

#
Zapraszamy dzieci, rodziców, opie-
kunów i dziadków do udziału 
w spotkaniach z dietetykiem
10 X, godz. 10 – SP w Iwięcinie 
11 X, godz. 10 – SP w Szczeglinie
12 X, godz. 10 – ZS Dąbrowa
17 X, godz. 10 – SP w Suchej
Koszalińskiej
24 X, godz. 10 – SP nr 1 oraz 2,
klasy 1-3 w SP nr 2
25 X, godz. 10 – SP nr 1 oraz 2,
klasy 4-6 w SP nr 2
Każde dziecko otrzyma upominek
oraz książeczkę z przepisami.
Rodziców, opiekunów i dziadków
zachęcamy do przesyłania przepi-
sów na kanapkowe dania. 
Szczegóły konkursu na:
www.sianow.pl

Na X Forum Pełnomocników ds.
NGO w Kołobrzegu Gmina Sianów
została wyróżniona w IV edycji
konkursu Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego. 

Celem konkursu jest promocja 
i wspieranie rozwiązań w zakresie
finansowej i pozafinansowej współ-
pracy samorządów z organizacjami
pozarządowymi. Gmina Sianów
otrzymała wyróżnienie za projekt
Sianowskiego Inkubatora Organiza-
cji Pozarządowych, którego wspar-
ciem zostało objętych 10 organizacji
pozarządowych. Na ten cel gmina
zaadaptowała pomieszczenia po
dawnej bibliotece publicznej. 

Dzięki uczestnictwu w przedsię-
wzięciu NGO mogły pod okiem
specjalistów opracować własny plan
rozwoju oraz skorzystać z infra-
strukturalnego wsparcia. Inkubator
finansowany był w roku 2015 ze
środków Funduszu Inicjatyw

Obywatelskich i dzięki pomocy
gminy – nadal prężnie działa. 
W sianowskim inkubatorze odby-
wają się m.in. zajęcia Akademii
Seniora, oraz liczne szkolenia 
i spotkania dla lokalnych NGO.

Jesteśmy dumni, iż dotychczas
podejmowane działania i współpra-
ca z lokalnymi organizacjami poza-
rządowymi zostały docenione 
i uhonorowane w skali wojewódz-
twa. Daje to nam impuls do dalszego
zacieśniania współpracy, propago-
wania zasady równości i partner-
stwa, mobilizuje do nowych inno-
wacyjnych rozwiązań – zapewnił
burmistrz Maciej Berlicki.  

– Dziękujemy lokalnym NGO za
ich pozytywną energię, społecznic-
two i profesjonalizm w kształtowa-
niu przyszłości Gminy i kreowaniu
otwartego dialogu – adekwatnego
do potrzeb i oczekiwań naszej
wspólnoty – podsumował burmistrz.

„Samorządowy Lider
Współpracy z nGO 2016”.

W sobotni, wrześniowy
poranek na przyko-
ścielnym terenie prace

nabierały tempa. Parafianie, miesz-
kańcy gminy, członkowie Caritas,
Akcji Katolickiej, sianowscy straża-
cy z zaangażowaniem przygotowy-
wali miejsce dla stoisk, sceny 
i stanowisk konkursowych. Już
wcześniejsze spotkania organiza-
cyjne i rozmowy ze sponsorami
pokazały, jak wielu osobom remont
kościoła leży na sercu. 

XI Festyn Parafialny przebił
poprzednie fantastyczną frekwencją.
Atrakcje przygotowane przez para-
fian oraz ludzi dobrej woli, wspiera-
jących tę inicjatywę, przyniosły
mnóstwo radości, śmiechu oraz
zintegrowały mieszkańców. Funk-
cjonariusze Straży Miejskiej wraz 
z policjantem Wojtkiem i Misiem
Puchatkiem przekazali dzieciom
cenną wiedzę na temat bezpiecze-
ństwa. Strażacy ochotnicy z jednost-
ki OSP w Sianowie przeprowadzali
konkurencje dla dzieci. Pozostałe
konkursy przeprowadziła pani
Małgorzata Mrówczyńska wraz 

z księdzem proboszczem. Serdecz-
nie dziękujemy Państwu Renacie 
i Zbigniewowi Puzio z Węgorzewa,
za ufundowanie nagrody głównej.

Z grona darczyńców, zawsze
wspierających parafię, wymienić
chcemy, jednocześnie bardzo dzięku-
jąc za pomoc, państwa Gromczew-
skich z Kłosu, Wandę i Stanisława
Grzywaczów z synami Rafałem 
i Marcinem, Andrzeja Bugajskiego
wraz z małżonką, który wzbogacił

festyn obecnością grupy rycerskiej,
Ewy i Edwarda Klepczyńskich za
przepiękną muzykę duetu z Filhar-
monii Koszalińskiej. Kunszt kowalski
zaprezentował nowy mieszkaniec
Węgorzewa Marcina Czarnecki;
rzeźbiarski – Jan Kuciński z Dąbro-
wy. Grzegorzowi Leszczowi, preze-
sowi Gminnej  Spółdzielni w Siano-
wie, dziękujemy za pieczywo i ciasto.
Dziękujemy też Leszkowi Guraździe
i Sebastianowi Matyszczukowi.

Szczególne podziękowania nale-
żą się tym wszystkim, którzy przy-
byli nas wesprzeć w tym dniu –
Wam, szanowni parafianie i goście. 

Są prace, są odkrycia
A na jakim etapie jest remont

zabytkowej świątyni? W najbliższych
dniach dr inż. arch. Bożena Zimno-
woda – Krajewska z Torunia odwie-
dzi kościół, by ocenić odkrycia 
z badań wykopaliskowych we

wnętrzu naszego kościoła. Prawdo-
podobnie odsłonięto podwaliny
pierwszego ołtarza kościoła sianow-
skiego, mur fundamentowy północ-
nej ściany korpusu nawowego,
podobny mur pod południową ścia-
ną nawy kościoła, pochówki szkiele-
towe bardziej zasłużonych zmarłych.

Zdjęta posadzka daje możliwość
realizacji dogłębnych badań. Badania
takie stają się jedyną szansą na Pomo-
rzu i nieliczną w Polsce. To okazja 
do analizy dziejów zamieszkałej tu
populacji i uzyskania informacji 
z wielu obszarów życia i kultury na
przestrzeni setek lat. Jednocześnie
stwarza się niepowtarzalna okazja 
na kompletne opracowania dziejów
kościoła w Sianowie, również 
w formie popularnonaukowej dla
szerokiego grona odbiorców. Efektem
przygotowania i rozpowszechnienia
takiego materiału może być pozyska-
nie środków z funduszy zewnętrz-
nych na dalsze prace renowacyjne, tak
świątyni, jak i wyposażenia. 

Równolegle w sianowskiej firmie
Glob Metal trwają prace przed
montażem krzyża na wieży kościel-
nej. Trwają też poszukiwania spon-
sora, który sfinansuje złocenie zabyt-
kowej kuli. Złożone zostaną w niej
dokumenty, które zawierały infor-
macje o budowniczych naszej świąty-
ni i tych, którzy ją wcześniej remon-
towali oraz informacje o czasach
współczesnych i obecnym remoncie. 

RYSZARD SOBCZYŃSKI

Była zbiórka, była zabawa
za nami jedenasty już Festyn Parafialny, z którego dochód przeznaczony zostanie na remont
sianowskiej świątyni. udało się zabrać aż 15 tysięcy złotych!

Strażacy ochotnicy z jednostki OSP w Sianowie przeprowadzali konkurencje dla
dzieci za pomocą dwóch hydronetek Fot. Ryszard Sobczyński

Skarby sianowskiego kościoła: po-
sadzka, pochodząca najpewniej z XIV-
XV wieku, gotyckie ławy fundamen-
towe kościoła oraz podwaliny pod
ołtarz, które mogą pochodzić nawet z
1311 roku. Fot. Ryszard Sobczyński
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akademia Seniora 
w pełni sezonu
Ponad 100 osób liczy obecnie

Sianowska Akademia Seniora.
Zajęcia w 13 grupach tematycznych
prowadzone są dzięki środkom
pozyskanym z Rządowego Progra-
mu ASOS 2014– 2020. 

Sianowska Akademia Seniora
jest w gminie jedną z czterech orga-
nizacji pozarządowych, które pozy-
skały środki z Rządowego Progra-
mu ASOS 2014 – 2020. Od maja tego
roku realizuje projekt, zakładający
organizację zajęć ćwiczeniowych
m.in. z języka angielskiego, zioło-
lecznictwa, obsługi komputera,
rekreacji, teatru, pływania, gotowa-
nia czy gier planszowych. Zajęcia
uzupełniają spotkania integracyjne,
między innymi wyjścia do teatru
czy wyjazdy na wycieczki. 

W najbliższym czasie przedsta-
wiciele Akademii Seniora udadzą
się na wycieczkę do Krakowa 
i okolic. Wcześniej blisko 70-osobo-
wa grupa zwiedziała Białystok,
Szklarską Porębę i Biały Dunajec.
Do końca roku zaplanowano jeszcze
wykłady tematyczne, wyjście na
koncert Michała Bajora w BTD 
w Koszalinie czy kolejną wycieczkę,
tym razem do Wrocławia. Zajęcia
seniorzy zaplanowane mają do
świąt bożonarodzeniowych. Już
dziś akademicy zapowiadają, iż

mimo braku dofinansowania na rok
2017, zajęcia będą nadal kontynu-
owane.

Mają swój klub 
i zwiedzają kraj
Stowarzyszenie Na Rzecz

Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
realizuje projekt „Krajoznawczy
Klub Seniora 60+”. Dzięki pozyska-
nym środkom seniorzy z gminy
Sianów zwiedzili m.in. Białystok,
Białowieżę, Kołobrzeg, Międzyz-
droje, Biały Dunajec oraz Trójmia-
sto. Niedługo udadzą się na
wycieczkę do Zakopanego.

Założenie Klubu możliwe było
dzięki pozyskanym środkom 
z Rządowego Programu Aktywno-
ści Społecznej Osób Starszych na
lata 2014–2020. Przedsięwzięcie,
które realizowane będzie do końca
bieżącego roku, zakłada też spotka-
nia z turystyką – między innymi
spływ kajakowy, rejs statkiem czy
warsztaty konne i rajdy rowerowe.
Atrakcją będą także wykłady 
z podróżnikami, których do końca
roku zaplanowano jeszcze trzy.

dbają o zdrowie
30 seniorów uczestniczy 

w projekcie „Sport to zdrowie”,
realizowanym przez KS Victoria
Sianów. Dzięki środkom pozyska-
nym z Programu Fundusz Inicjatyw

Działania skierowane do seniorów koordynuje Tomasz Tesmer z Referatu Rozwoju
w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów.

Z wizytą w Gdańsku... Kolejna wycieczka – tym razem Szklarska 

Zajęcia plastyczne w oparciu o studium formy i koloru prowadzi Milena 
Szczepańska-Zakrzewska.

Spotkania kajakowe na rzece Unieść Zajęcia z ziołolecznictwa prowadzi przesym   

Podróże, zwiedzanie kolejnych miejsc – tak wolny czas chcą spędzać seniorzy z Sianowa.

Większość zajęć odbywa się w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych.

Sianowscy  
żyją aktyw
Jesień życia to dla wielu mieszkańców gminy czas na       
spędzanie wolnego czasu. Okazji ku temu, dzięki rea     
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Obywatelskich, cyklicznie na trasie
„sianowskiej piątki” spotykają się
osoby w wieku 60+, gdzie spaceru-
ją z kijkami, biegają i jeżdżą na
rowerze. Spotkania uatrakcyjniają
ponadto wyjazdy na basen, gdzie
pod opieką instruktorską w Parku
Wodnym w Koszalinie, co tydzień
prowadzone są zajęcia ogólnoro-
zwojowe. 

Spotkania z kulturą
Dzięki dotacji z Rządowego

Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata
2014-2020, sianowska Fundacja
Jesteśmy Razem realizuje projekt
„Kultura 60+”.

W ramach projektu 50 seniorów
z terenu gminy Sianów weźmie
udział w wyjazdach do teatru,
filharmonii, muzeum, na wycieczkę
kulturalno-integracyjną oraz 
w emisji filmów w lokalnym kinie,

które wpłyną na ich rozwój osobi-
sty. Zaplanowane w projekcie
przedsięwzięcia zwiększą dostęp
osób starszych do dziedzictwa
kulturowego.

W sobotę, 10 września, seniorzy
obejrzeli sztukę „Ryszard III” 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycz-
nym w Koszalinie. Szekspirowska
opowieść przeniesiona do czasów
współczesnych nawiązywała do
obecnych kondycji decyzji politycz-
nych i obywatelskich.

W najbliższym czasie przewi-
dziano kolejne kulturalne wyjazdy
w ramach projektu, w tym m.in.
październikową wycieczkę do
Wrocławia – kulturalnej stolicy
Europy 2016 roku.

Projekt dofinansowany ze środ-
ków Programu Rządowego na
rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.

Fot. Archiwum

      Poręba. Seniorzy w ramach zajęć odwiedzają również Park Wodny w Koszalinie. W Parku Miniatur w Kowarach.

    mpatyczna Małgorzata Rokosz. Nordic walking na trasie „sianowskiej piątki”. Podopieczni Victorii Sianów na szlaku rowerowym.

Podczas warsztatów kulinarnych w Skibnie seniorzy do perfekcji dopracowują swe przepisy.

Uczestnicy zajęć teatralnych pod okiem Janusza Pietrzykowskiego przygotowują spektakle.

y seniorzy 
 wnie

        a rozwijanie siebie, swoich pasji, podróże i aktywne
       alizowanym projektom jest naprawdę wiele.
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W dniach 15-16 września
domownicy ŚDS „Szansa” w Siano-
wie uczestniczyli w XIV Ogólno-
polskich Integracyjnych Warszta-
tach Artystycznych w Łazach,
organizowanych cyklicznie przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym – Warsztat Terapii Zajęciowej
Nr 2 w Koszalinie.

Impreza odbyła się pod hasłem
„Tak niewiele potrzeba...”. Siano-
wianie wzięli udział w warsztatach
plastycznych, tworzenia ozdób,
ozdabiania paznokci oraz w pokazie
ratownictwa medycznego. Zawieźli
także pracę konkursową pt. „ Wiel-
kie serce...”, stworzoną wspólnie na
zajęciach plastycznych.

REGINA BANASIAK

Pasje

„Tak niewiele potrzeba...”

Na zakończenie sianowianie otrzymali pamiątkowy dyplom i upominki.
Fot. Jolanta Trzeciak

22 września z parkingu leśnego
w Przytoku niepełnosprawni wyru-
szyli na lubianą, cykliczną imprezę 
– grzybobranie. Uczestnikami
spotkania byli domownicy ze środo-
wiskowych domów samopomocy 
ze Sławna, „Odnowy” z Bobolic,
„Na Leśnej” ze Sławoborza, „Oazy”
z Krągu, „Pegaza” z Manowa 
i „Szansy” z Sianowa.

Grupy pod opieką przewodni-
ków zbierały grzyby jadalne, które
oceniało jury. Został przeprowa-
dzony konkurs na największą ilość
grzybów jadalnych – zwyciężyli
domownicy z „Oazy” i znalezienie
największego, zdrowego borowika
– wygrał Jarosław Kosmowski 
z ŚDS „Szansa”. Ponadto można
było wziąć udział w konkurencjach
– rzut jajem do celu i rzut w dal kalo-
szem. Gospodarze dzięki wsparciu
sponsorów zapewnili także ciepły 
i słodki poczęstunek oraz ognisko. 

Dziękujemy Nadleśnictwu
Karnieszewice, Gimnazjum Gmin-
nemu w Sianowie, Józefowi Osen-
kowskiemu, Piotrowi Zielińskiemu
oraz Centrum Kultury w Sianowie

za pomoc w przygotowaniu spotka-
nia.

Impreza została dofinansowana
przez PFRON.

REGINA BANASIAK

W plenerze

udane grzybobranie

W imprezie wzięło udział 100 osób. Fot. Katarzyna Gawienowska

Wyprawa
z wizytą w Beskidach

Choć Śląsk kojarzony jest głównie 
z górnictwem i hutnictwem to w błędzie
są Ci, którzy myślą, że region ten z prze-
mysłu tylko słynie. Na styku trzech
granic: Polski, Czech i Słowacji rozciąga-
ją się piękne, zielone góry – Beskidy. 
O tym mogli przekonać się niepełno-
sprawni mieszkańcy naszej gminy, którzy
przez cztery dni zwiedzali ten region.
Miejscem wypadowym była Wisła. 
– W Wiśle byliśmy w Muzeum Narciar-
stwa, w Galerii Adama Małysza gdzie
mogliśmy zobaczyć zbiór pamiątek, trofe-
ów i zdjęć naszego narodowego skoczka
narciarskiego. W Domu Zdrojowym mogli-
śmy podziwiać figurę Adama Małysza 
z białej czekolady o wysokości 2,5 m. Atrak-
cją tej miejscowości jest również rezyden-
cja prezydenta, Zapora Czarne, wodospad

na rzece Wisła – relacjonują uczestnicy
wyprawy. – Zwiedzając skocznię narciar-
ską im. Adama Małysza spotkaliśmy czoło-
wą kadrę skoczków narciarskich.
Słoneczna pogoda pozwoliła podziwiać
piękno regionu po wjeździe kolejką krze-
sełkową na Wielką Czantorię i wspinacz-
ce  na sam szczyt Czantorii, gdzie biegnie
granica Polsko-Czeska. Koniakowskie
koronki, pyszne sery, zwiedzanie Cieszyna,
Muzeum zamkowe w Pszczynie, Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęciumiu, Apel
Jasnogórski na Jasnej Górze – wspo-
mnienia z wyprawy pozostaną na długo.
Jak co roku organizatorem wycieczki
był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Osoby niepełnosprawne
otrzymały dofinansowanie z Gminnego
Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.

W sobotę, 17 września, 
w sianowskim Urzędzie Stanu
Cywilnego Elżbieta i Jan Burczy-
ńscy, mieszkańcy Karnieszewic,
którzy stanęli na ślubnym kobiercu
pół wieku temu, z okazji Złotych
Godów odnowili przysięgę mał-
żeńską.

Przebyli ze sobą 50-letnią drogę
wspólnego życia, kochając, wspierając
i szanując się nawzajem. Wychowali
razem siedmioro dzieci od których
mają wsparcie, miłość oraz wdzięcz-
ność i szacunek każdego dnia. Są
szczęśliwymi dziadkami piętnaścior-
ga wnucząt i oczekują pierwszego
prawnuka lub prawnuczki.

W imieniu prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
aktu dekoracji medalami „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” dokonał
burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki. Wznosząc toast na
cześć jubilatów burmistrz podkre-
ślił, jak wielkim wydarzeniem jest
taka rocznica. Złote Gody to dzień

wspomnień i refleksji, bo przecież
50 lat wspólnego życia to czas obfi-
tujący zarówno w piękne, szczęśli-

we chwile, ale i czas niepozbawiony
trosk i problemów codzienności.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

Jubileusz

złote Gody elżbiety i Jana Burczyńskich

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie Szanownym Jubilatom pamiątkowych dy-
plomów jubileuszowych, upominków, kwiatów oraz wspólna fotografia.

Fot. Waldemar Kosowski

r olnicy, sadownicy i ogrod-
nicy zawsze zasługują 
na najwyższe uznanie 

i szacunek. W tym roku, ze względu
na niesprzyjającą aurę w porze
żniw, to uznanie musi być i jest
szczególne! Wreszcie deszcz, który
utrudniał lub wręcz uniemożliwiał
zbiory zbóż w całym powiecie,
zastąpiło słońce. I to ono towarzy-
szyło Dożynkom Parafialnym 
i Odpustowi, które odbyły się 11
września w Suchej Koszalińskiej.

Podziękować Bogu, rolnikom,
sadownikom, ogrodnikom i wszyst-
kim pracującym dla polskiej wsi,
przybyło bardzo wiele osób. Zarów-
no ci, którzy modlą się w kościołach
i kaplicy Parafii pw. św. Antoniego
Padewskiego w Osiekach Kosza-
lińskich, jak również Ci, którzy
zostali na Dożynki zaproszeni, czy
też pojawili się przypadkowo.

Gościem szczególnym Dożynek

Parafialnych i Odpustu w Suchej
Koszalińskiej – katolickiej uroczy-
stości obchodzonej co roku w dniu
święta patrona miejscowego kościo-

ła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego – był ks. Jarosław Krylik 
z Jamna, który koncelebrował cele-
bransowi – ks. Henrykowi Romani-

kowi i wygłosił przejmującą homilię
o krzyżu i cierpieniu, którego sam
doświadczał i doświadcza.

W programie święta plonów
było błogosławieństwo wieńców
dożynkowych, bukietów i koszy-
ków ogródkowych oraz darów ołta-
rza. Mieszkańcy wzięli udział 
w procesji dookoła kościoła, a po
eucharystii w pikniku z poczęstun-
kiem. Były gry, konkursy i zabawy
dla dzieci, a chętni mogli kupić
cegiełki na koncert charytatywny na
rzecz ks. Jarosława Krylika.

Pięknie przystrojony kościół,
który dzień wcześniej był miejscem
zawarcia związku małżeńskiego,
bogatszy o ołtarz, zamontowany 
po konserwacji kilkanaście godzin
przed wspomnianym ślubem,
uporządkowany teren wokół
kościoła i poza jego ogrodzeniem,
starannie przygotowany, ustawio-
ny i nagłośniony teren na „Piknik 

z poczęstunkiem”, a na dodatek
bardzo ładna pogoda, gwarantowa-
ły udaną imprezę. I taką się okaza-
ła. Złożyła się na to praca bardzo
wielu osób. Także ich otwartość, 
a często i hojność.

Nie zawiodły Sołectwa od
Łazów począwszy, poprzez Osieki
Koszalińskie, Kleszcze, Suchą
Koszalińską – ze starostami: Iwoną
Motyl i Markiem Barą – na Skibnie
skończywszy. Nie zawiodły działa-
jące na terenie Parafii Stowarzysze-
nia: Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska 
i Stowarzyszenie Rodziców Ucz-
niów Szkoły w Suchej Koszalińskiej,
miejscowa Szkoła Podstawowa,
Ochotnicza Straż Pożarna z Osiek
Koszalińskich, wreszcie parafianie
z Radą Parafialną i Kołem różańco-
wym przy kościele filialnym 
w Suchej Koszalińskiej.

RYSZARD WĄTROBA

W podzięce za plony
dożynki Parafialne i Odpust – mieszkańcy Suchej Koszalińskiej podziękowali Bogu, rolnikom, sadownikom, ogrodnikom...

Mieszkańcy wzięli udział w procesji dookoła kościoła, a po eucharystii w pikniku
z poczęstunkiem. Fot. Waldemar Kosowski 
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Po wakacjach zapraszamy na
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki. Rozpocznie się ono 30
września o godzinie 17 w Centrum
Kultury i Bibliotece Publicznej 
w Sianowie. Spotkania są okazją 

do porozmawiania o wszystkim,
okazją do zabawy i poznania
nowych ludzi, sposobem spędzenia
wolnego czasu, a także poznania
trendów w literaturze. Zapraszamy!

Wstęp wolny.

czytaj i dyskutuj!
dyskusyjne Kluby Książki cieszą się coraz większym
zainteresowaniem w całej Polsce. nie inaczej jest w
Sianowie.

roboty Finch 
ponownie 

w bibliotece
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów, jako jedyna insty-
tucja z województwa zachodniopomor-
skiego, została laureatem konkursu „Link
do przyszłości. Zaprogramuj swoją karie-
rę”. Na konkurs wpłynęło 170 zgłoszeń,
z których wyłoniono 105 instytucji
zakwalifikowanych do udziału w projek-
cie. Nasi użytkownicy swoją przygodę 
z robotami Finch rozpoczęli w czasie
wakacji, teraz dalej będą mogli uczestni-
czyć w zajęciach. Warsztaty przeznaczo-
ne są dla osób w wieku 10-15 lat, które
poprowadzi profesjonalista z FRSI. Celem
projektu „Link do przyszłości. Zaprogra-
muj swoją karierę” jest zachęcanie
młodych ludzi z małych miejscowości do
nauki kodowania. 

MONIKA OLSZAK

W skrócie

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpar. Fot. Monika Olszak

To duże wyróżnienie dla naszej
koleżanki, Bożeny Strzałkowskiej,
bibliotekarki z Filii Bibliotecznej 
w Wierciszewie, liderki zespołu
„Kwiat Paproci”, której praca na
rzecz wsi i sołectwa Wierciszewa
została doceniona tytułem Kobiety
Aktywnej Powiatu Koszalińskiego.

Bożena Strzałkowska jest pracow-
nikiem Filii Bibliotecznej w Wierci-
szewie od 1990 roku. Swoją pomy-
słowością wzbogaca obowiązki
zawodowe, aktywnie angażując się
w działalność na rzecz społeczności
lokalnej. Współpracuje z sołtysem 
i radą sołecką. Tradycyjnie przygo-
towuje imprezy okolicznościowe:
Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień
Mamy, Dzień Dziecka, andrzejki.
Aktywnie łączy pracę zawodową 
z działalnością lokalną. Biblioteka
pani Bożeny to centrum spotkań
wielopokoleniowych, gdzie każdy
może rozwijać i pogłębiać swoje

zainteresowania. Z roku na rok
biblioteka intensywnie się rozwija,
prężnie realizuje potrzeby użytkow-
ników, wychodzi im naprzeciw,
przy czym zwiększa się liczba czytel-
ników. Pani Bożena jest osobą
kompetentną, cechuje ją duża aktyw-

ność i zaangażowanie, które przeja-
wia się ciągłą gotowością do pracy.
W sposób szczególny dba o dobro
użytkownika i zaspakajanie jego
potrzeb jest koleżeńska i pomocna
w każdej sytuacji. Gratulujemy!

MONIKA OLSZAK, KRYSTYNA JURGO

Nagrodzona za aktywność
Bożena Strzałkowska została uhonorowana tytułem Kobiety aktywnej Powiatu 
Koszalińskiego. Gratulujemy!

Bożena Strzałkowska śpiewa w zespole „Kwiat Paproci”. Fot. Archiwum

S pecjalnie na Narodowe
Czytanie została przygo-
towana adaptacja „Quo

vadis”, której autorem jest Tomasz

Burek, krytyk literacki, literaturo-
znawca i eseista. Dzięki temu „Quo
vadis” można było przeczytać 
w ciągu jednego dnia.

Punktualnie w południe w sia-
nowskiej bibliotece rozpoczął się
maraton czytania książki, do którego
chętnie włączyli się czytelnicy biblio-
teki. Najmłodsi ochoczo rozwiązy-
wali krzyżówki, układali rozsypy-
wanki obrazkowe związane 
z okresem historycznym, w którym
toczy się akcja powieści, a także
mieli możliwość kolorowania mega-
obrazów. W programie była też
prezentacja filmu Jerzego Kawale-
rowicza z muzyką Jana Kaczmarka.

Podstawowym celem Narodo-
wego Czytania jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspól-
nej tożsamości. Tegoroczna lektura
nawiązuje do obchodzonego
właśnie Roku Henryka Sienkiewi-
cza, ustanowionego przez Sejm 
i Senat, w związku ze 170. rocznicą
urodzin i 100. rocznicą śmierci pisa-
rza.

MONIKA OLSZAK

narodowe czytanie
W sobotę, 3 września, w całej Polsce odbyło się publiczne czytanie.
Była to piąta edycja narodowego czytania. W każdej udział wzięła 
sianowska biblioteka wraz ze swoimi filiami.

Podobna akcja odbyła się w Filiach Bibliotecznych w Sierakowie, Wierciszewie
i Siecieminie. W gronie lektorów zsiadli czytelnicy filii. Fot. Monika Olszak
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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 Ko-
munalnej – 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 dro-
gowy 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).

Informator

Jak zachęcić dzieci do aktywno-
ści sportowej? To nic trudnego!
Należy połączyć trzy bardzo ważne
elementy: grę, zabawę i ćwiczenia. 

W sołectwie Skibno trwa projekt
Klubu Sportowego Skibno, który
zakłada promocję piłki nożnej
wśród grupy 40 dzieci w wieku 9-12
lat. Wspólnie z rodzicami i opieku-
nami został sporządzony harmono-
gram zajęć, tak by nie kolidował 
z codziennymi szkolnymi obowiąz-
kami. Udało się ustalić plan zakła-
dający zajęcia treningowe dwa razy
w tygodniu, zajęcia te odbywają się

na boisku w Skibnie oraz Dąbrowie.
Przedsięwzięcie „Sport to zdro-

wie”, które finansowane jest ze
środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich realizowane jest
od maja bieżącego roku. Zgodnie 
z jego założeniami dzieci podzielo-
ne na cztery 10-osobowe grupy szli-
fują umiejętności piłkarskie pod
okiem trenera oraz zaangażowa-
nych wolontariuszy. Elementem
uzupełniającym cotygodniowe
zajęcia są wyjazdy na basen oraz
miniturnieje, organizowane na tere-
nie gminy Sianów. 

dzieci grają w piłkę

Zajęcia sportowe, w ramach projektu prowadzone będą do końca roku.

Polska reprezentacja wzięła
udział w dość licznej grupie. Stało
się już tradycją, że z Sianowa poje-
chała Dorota Grzejdak.  

12. Mistrzostwa Europy senio-
rów w badmintonie już przed
rozpoczęciem pobiły rekord. Licz-
ba zgłoszeń przekroczyła magiczną
liczbę tysiąca!

Dorota wzięła udział w trzech
grach: mieszanej, deblu i grze poje-
dynczej. Tym razem największy
sukces osiągnęła w parze z Barbarą
Kulanty w grze podwójnej. 

Rozstawione z numerem 3 i 4
Polki zagrały w sobotę (24 września)
o złoty medal z rozstawionymi 
z numerem 1 Dunkami, Anne Brigit-
te Nielsen i Gitte Sommer. Po pięk-
nym, liczącym 48 minut meczu (był
to najdłuższy finał tego dnia ), trzy-
setowym boju to Polki były górą 
i stanęły na najwyższym stopniu
podium, pokonując Dunki 18:21,
21:14, 21:18. 

Natomiast startując w grze 
pojedynczej nasza zawodniczka
nieznacznie uległa w ćwierćfinale
Włoszce 21:10, 18:21, 19:21 plasując
się na piątym miejscu. 

Cały okres przedstartowy 
był podporządkowany startowi 
w Słowenii. Ciężka praca, systema-
tyczność podczas treningów 
i konsekwencja w dążenie do celu

opłaciły się, bo na końcu tej drogi
było złoto.

Serdeczne gratulacje dla Doroty.
Aby jak najwięcej osób brało 

z niej przykład i naśladowało jej
postawę, a dochowamy się w przy-
szłości mistrzów na skalę światową!

ROBERT KOWALCZYK

Złota wśród seniorów 
dorota Grzejdak została złotą medalistką Mistrzostw europy Seniorów 
w badmintonie. zawody 2016 european Senior championships odbyły się w dniach
18-24 września w Podcetrtek w Słowenii. 

Dorota Grzejdak jest zawodniczką UKS Kometa Sianów. Fot. Archiwum

Wsłoneczny, wrześniowy
dzień miłośnicy dwóch
kółek spotkali się 

w Suchej Koszalińskiej i po krótkim
wykładzie organizacyjnym, doty-
czącym bezpiecznego poruszania

się po drodze, pełni energii i opty-
mizmu wyruszyli w drogę trasa
przez sołectwa: Skibienko, Skibno,
Szczeglino Nowe, Szczeglino 
i Mokre. Uczestnicy rajdu mieli
okazję nie tylko podziwiać krajobra-

zy, ale też porozmawiać z jadącym
obok sąsiadem.

Na mecie stawili się wszyscy.
Niektórzy cykliści byli morze trochę
zmęczeni, ale ciągle w dobrych
humorach i uśmiechnięci. Zwień-
czeniem rowerowej wyprawy było
wspólne ognisko, które odbyło się
na terenie rekreacyjnym przy
boisku w Mokrym. 

Wszystkich którym, nie udało

się dołączyć do rajdu oraz tych,
którzy czekają na kolejny informu-
jemy, że kolejny rajd, tym razem
Mokre – Sucha, ze zmieniona trasą
odbędzie się już wiosną. Pretekstem
będzie otwarcie sezonu rowerowe-
go 2017 – również umowne, bo dla
większości sezon rowerowy trwa
cały rok! 

Bardzo dziękujemy za pomoc 
w organizacji rajdu. Szczególne

podziękowania kierujemy do sołty-
sa Mokrego – Daniela Kalickiego,
sołtysa Szczeglina – Jana Grzybow-
skiego, pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Suchej Koszaliń-
skiej Alicji Dunowskiej-Jakóbczak,
Kazimierza Grzywacza z Osiedla 
nr 1, Tomasza Przygudzkiego 
z Osiedla nr 2 i sołtysa Suchej
Koszalińskiej – Ryszarda Wątroby. 

z Suchej pojechali do Mokrego
Okazją do zorganizowania kolejnego rajdu rowerowego, tym razem na trasie Sucha – Mokre, było zakończenie sezonu
na dwóch kółkach. zakończenie, oczywiście, umowne.

Górski, miejski, szosowy – nie ważne, jaki masz rower! Dołącz do rajdu już
wiosną! Fot. Waldemar Kosowski

Frekwencja cyklistów była imponująca. Fot. Waldemar Kosowski

Pomóż zwierzętom
przetrwać zimę

Dzieci ze świetlicy w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sianowie zbierają 
KASZTANy i żOłęDZIE, które zostaną 
przekazane do Nadleśnictwa Karnie-
szewice. Będzie to pożywienie dla
zwierząt w okresie zimowym.
Zachęcamy mieszkańców do włączenia

się do tej pozytywnej akcji. Zima to

czas, kiedy zwierzęta potrzebują po-

mocy człowieka. 

Kasztany i żołędzie prosimy przynosić
do świetlicy w Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie.
Dziękujemy za pomoc!!!

Organizatorzy: Magdalena Dobrzycka,

Joanna Tesmer


