



 

















Piknik
im. R. Targaszewskiego:
– Bałtycki Tour Puchar 
Pomorza Nordic Walking 
2017
– Ekstremalny Bieg 
Terenowy Asterix




 


   
      
    

       
       
 

      
       
          
         
   
  
      
     
      
         
    

       
   

    
  
          
       
     
        
     
    
        
    
   
     
  
 
   

 
      
    
  
      

       
  
         
           
        
    
  
     
   





  
         
   

W hali widowiskowo-sportowej można było dotknąć historii. Dosłownie.
Każdy mógł obejrzeć i wziąć do ręki zgromadzone eksponaty.

Fot. Waldemar Kosowski

Chętnych, by sprawdzić działanie broni, nie brakowało.
Fot. Waldemar Kosowski
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Burmistrz Maciej Berlicki poinformował, że przedsięwzięcia realizowane będą we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Sia-
nowie wraz z podległymi jednostkami. Zajęcia prowadzone będą w salach udostępnionych seniorom nieodpłatnie.

Fot. Waldemar Kosowski
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Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody.
Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska
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Czy to zdjęcie z rywalizacji podczas Rajdu Dakar? Nie! To burza piaskowa na budowie
drogi S6 w pobliżu Trawicy. Tutaj prowadzić będzie obwodnica Koszalina i Sianowa. 

Fot. Waldemar Kosowski
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16 marca w świetlicy wiejskiej w Skibnie odbyło się uroczyste spotkanie sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli z okazji Dnia Sołtysa. Burmistrz wspólnie z przewodniczącą
Komisji Rolnej podziękowali Sołtysom za ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie i wytrwałość oraz życzyli spełnienia marzeń, siły i uporu w realizowaniu
planów, pozytywnej energii i przyjaznych ludzi. Dołączamy się do życzeń! Fot. Waldemar Kosowski

    
   
 

      
    
  
       
  
   
  

      
     
  


 
 
         
    
       
 
    
 

   
  

    
  
         
       
  
    
 

    
     
      
      
     
 
      
      
  
 

   
  
  
    
    
  
  



    

Łąka czy pastwisko po wypaleniu zazieleni się, ale jej wartość znacząco się 
obniży, ponieważ w trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które
ożywiają glebę. Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska
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3 marca w kinie Zorza w Sianowie odbyło się spotkanie z okazji „Święta
Osadników Ziemi Sianowskiej”. Było ono okazją do spotkania najstarszych
mieszkańców gminy Sianów, którzy w swojej pamięci mają historię ziem od-

zyskanych. Uroczystość rozpoczęła się wierszem wyrecytowanym przez panią
Marię Bogusławską. W ramach obchodów święta odbył się koncert Anny Że-
browskiej, podczas którego uczestnicy mogli wsłuchać się w przepiękny re-

pertuar piosenek Anny Jantar. Publiczność nagrodziła wokalistkę gromkimi
owacjami na stojąco.

Fot. Waldemar Kosowski

Z okazji Dnia Kobiet Zarządy Osiedli
1,2 i 3 zaprosiły wszystkie miesz-
kanki gminy Sianów do kina Zorza,
gdzie czekało na nie wiele atrakcji.
Wystąpiła kapela „Przylesianie”,
można było zobaczyć zabawny spek-
takl „Serdeczne życzenia” grupy te-
atralnej z Sianowskiej Akademii Se-
niora w spektaklu, a na finał seans
przepięknego filmu „Pamiętnik”.
Był też słodki bufet z kawą i herbata.
Każda pani otrzymała z okazji swego
święta kwiatek oraz serdeczne ży-
czenia.

Fot. Waldemar Kosowski

 

Z zaproszenia do wspólnego świętowania skorzystały nie tylko panie, ale i panowie.

Jednym z prezentów był przezabawny spektakl grupy teatralnej z Sianowskiej Akademii Seniora. Odkryliśmy wielkie aktor-
skie talenty!

Oby wszystkie życzenia się spełniły!

   

   



  
 


 


  
  
  
    
  
  
     
    


   
 
   

       
 
 
 



URSZULA JACKOWSKA

 
  
 
   
    

Wystawy w Galerii Zorza cieszą się imponującą frekwencją.
Fot. Waldemar Kosowski

Maria Idziak często łączyła różne
techniki malarskie.

Fot. Waldemar Kosowski
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Fot. Waldemar Kosowski
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Fot. Archiwum

    
 
    
 
   
 
 
  



    

    
   
    

   
  
   
  



 



 

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy Gminy Sianów z Komendą Miejską Policji
w Koszalinie – Posterunkiem Policji w Sianowie.  Fot. Waldemar Kosowski

  
  
 
  
     


  
 
 

    



   
 
  
 
 

   

   



KAZIMIERZ SALIK



  

Zespół śpiewaczy Jaskółki z Grabówka ma swoją stronę internetową, na której umieszczane są bieżące informacje z działalności zespołu: jaskolkipl.pl Fot. Waldemar Kosowski

 
    

  
  
    
   

     
    


  
      
  
 
   
 
   
     
 
  
  
  

     
 
  
  
   



 






   


  
  
  


   
 
 



    
  


   
      


Kolorowe korowody są świetnym
pomysłem na powitanie wiosny.

Fot. Archiwum

Dzięki pomocy mundurowych było nie tylko radośnie, ale przede wszystkim bez-
piecznie. Fot. Waldemar Kosowski

Burmistrz Maciej Berlicki otrzymał Marzannę. Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska Wiosenne przedstawienie w Szczeglinie. Fot. Archiwum
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21 marca przypada Światowy Dzień Poezji, który ma na celu promowanie czytania po-
ezji. Z tej okazji w Filii Bibliotecznej w Wierciszewie odbyło się spotkanie miłośników
głośnego czytania. – Czytaliśmy najróżniejsze wiersze, ciekawe, zabawne, ważne. Spo-
tkanie przebiegło w miłej atmosferze, zachęcające wszystkich do czytania nie tylko
wierszy ale i innych książek – opisuje Bożena Strzałkowska. Fot. Bożena Strzałkowska



      
      
      
  
 
  
   
      
    
        
     
        
     
    
 
   
  

   
  
   
   
        
   


  
    
  

   
   
   
 

 
IRENA ZAGULAK-JANKOWSKA
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MONIKA OLSZAK

 
Jak dobierać składniki dań, by było smacznie i zdrowo? Tego dowiedzieli się
uczestnicy spotkania. Fot. Monika Olszak

   
     
    
      
      
   
 
 

 
  
 

       
     
     
   
  
       
  
 
       
   
  
       

  
     
 



     

Najpierw spacer, później tworzenie – tak było w Węgorzewie.
Fot. Violetta Kasprowicz

Dzieci zobaczyły film „Ucieczka
Pipi” i same mogły wcielić się 
w rolę dziewczynki.

Fot. I. Zagulak-Jankowska
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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).


 
     
    
  
  
  

  


 

    
  
    
   

   
     

    
  

  





  

  
 



  
  

   

 
 
  
   
  
   


  
   
    


   
   


   
  
   
   
     



RYSZARD WĄTROBA



 

  
   



  

   

    

  

     
    


 

   

   



     



  
  
 
   
 

   

  


 
  
   


  




  
 
   



SEBASTIAN WROŃSKI



To ogromny sukces koszykarzy z „Suchej”, biorąc pod uwagę fakt, iż do klas IV-
VI uczęszcza tylko 14 chłopców. Fot. Daniela Gazicka

   
 
    

    
 


   
  
    
    


  
   



   

  
   



  
     






 

    
  
   
    
   
    
   
     
 
   
  
   
  
  

    




   

   

    
    
  
 

  
   



 
  
 
 

Osoby, które stanęły na podium otrzymały medale specjalnie zaprojektowane i wy-
konane na okoliczność tego turnieju oraz nagrody rzeczowe niespotykane nawet
na Mistrzostwach Polski. Fot. Waldemar Kosowski


 


     


   


   
   

 
    

   
  
  
     


   
    
  
    

    
   
  




