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– Sianów zwycięzcą!

centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów została najlepszą biblioteką
w Polsce! To awans z drugiego miejsca, które przyznano nam w ubiegłym roku.
Po raz ósmy Instytut Książki
i „Rzeczpospolita” nagrodziły
samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej
gminy. Docenieni zostali ci, dla
których dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym
świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego
i bezpłatnego dostępu do kultury,
wiedzy i nowych mediów.
Podczas uroczystej gali
nagrodzono przedstawicieli
samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki rankingu oraz liderów każdego z województw.
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
jest najlepszą biblioteką w Polsce!
28 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie burmistrz
Maciej Barlicki i Aleksandra
Kowalczyk, dyrektor Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej
gminy i miasta Sianów odebrali
dyplomy i gratulacje.
Ranking rozstrzygnięty został

na podstawie wyników kilkuset
ankiet zgłoszonych przez gminy
wiejskie i miejsko-wiejskie oraz
miasta (z wykluczeniem miast na
prawach powiatu). Oceniano
m.in. powierzchnię bibliotek i filii
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, godziny otwarcia biblioteki,
wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego w ciągu
ostatnich dziesięciu lat jako
procent całego zbioru i zakupione

2522
nowości książkowe
kupiła sianowska
biblioteka w 2017
roku. Na ten cel
przeznaczono
45 tys. 22 złote

Sianowska biblioteka aktywizuje
społeczność
i promuje czytelnictwo. Nie stroni
też od nowych
technologii.
I za to reprezentacja sianowskiej
biblioteki na czele
z burmistrzem
odebrała laury.

nowe książki. Punkty przyznawano m.in. za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do
nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
a także działania dodatkowe: funkcjonujące przy bibliotece kółka
czytelnicze, artystyczne czy literackie
– Nasz sukces nie byłby
możliwy, gdyby nie pełne zaanga-

żowanie wszystkich pracowników bibliotek z terenu gminy
Sianów. Dziękujemy również
władzom gminy, radnym za
ogromną pomoc i zrozumienie
potrzeb biblioteki. Jednak za nasz
sukces najserdeczniej dziękujemy
czytelnikom naszych bibliotek,
dzięki, którym czujemy się
potrzebni i istniejemy – podkreśla
bibliotekarka Monika Olszak.

Inauguracyjna sesja i ślubowanie radnych

Pierwsza sesja nowej Rady, która rządzić będzie miastem i gminą przez pięć lat, miała wyjątkową i uroczystą oprawę.

4 GRudnia
Dzień Osób
Niepełnosprawnych

11 GRudnia
Podsumowanie konkursu Sianów kontra
Świat

14-15 GRudnia
Akcja Charytatywna
Dziewczynka
z Zapałkami

15 GRudnia
Jarmark
Bożonarodzeniowy

19 listopada w kinie Zorza
odbyła się I sesja Rady Miejskiej
w Sianowie, rozpoczynająca nową
kadencję 2018-2023.
Sesję otworzyła Radna
Seniorka wśród obecnych
rajców – Halina Gnacińska.
Podczas sesji radni Rady Miejskiej i burmistrz gminy i miasta

Sianów otrzymali od przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej Ireneusza Megiela
zaświadczenia o wyborze.
Głównym punktem pierwszej sesji było złożenie ślubowania przez radnych: Andrzeja
Danielewicza, Magdalenę
Gostyńską, Halinę Gnacińską,
Marcina Grzywacza, Daniela

Kalickiego, Grzegorza Kowalczyka, Sebastiana Kuleszę, Macieja
Lewandowskiego, Janusza
Machałę, Jana Mokrzyckiego,
Martę Nowak, Tomasza Przygudzkiego, Katarzynę Topolską,
Włodzimierza Zimnowłockiego
i burmistrza Macieja Berlickiego
oraz wybór przewodniczącego
Rady Miejskiej. Do tej funkcji

Fot. Waldemar KosoWsKi

zgłoszony został jeden kandydat
– Janusz Machała, którego Rada
w głosowaniu tajnym wybrała
13 głosami i jednym wstrzymującym się.
Gratulacje oraz życzenia
owocnej pracy dla radnych oraz
burmistrza złożył poseł Stefan
Romecki.
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wydarzenia
z ratusza

Najlepsza
biblioteka
w Polsce

G

dy rok temu uczestniczyłem
w Gali „Ranking Bibliotek”,
organizowanej przez dziennik
„Rzeczpospolita” i Instytut Książki,
byłem dumny. Drugie miejsce w Polsce
mówi samo za siebie. Zawsze dobrze
jest widzieć, że praca wielu osób jest
doceniana i to w tak spektakularny
sposób. Wtedy wydawało mi się, że
więcej już zrobić się nie da.
A jednak się udało.
W roku 2018 nasza biblioteka, wchodząca w skład Centrum Kultury,
została najlepszą biblioteką w Polsce!
To ogromy sukces wszystkich pracowników biblioteki (i tej w Sianowie i jej
filii), to wielka zasługa ciekawych
i kreatywnych pomysłów pań bibliotekarek oraz pani Aleksandry Kowalczyk – dyrektora CK. To w końcu
ogromna radość dla wielu czytelników
i klientów naszych czytelni.
Dodatkowo cieszy mnie to, iż po raz
kolejny udowadniamy, że na kulturę
warto stawiać, a w czasach
„nieksiążkowych” promujemy książki.
Nie da się jednak na ten sukces patrzeć
wyłącznie poprzez pryzmat liczby
woluminów czy wypożyczeń bez szerszego kontekstu. Bo patrząc szerzej,
widzę jak ogromne zapotrzebowanie
jest w Sianowie na kulturę, na ciekawe
wydarzenia, na gości (też tych literackich). To nam się wszystkim opłaca.
Może nie jakoś finansowo, a życiowo.
Bo jest gdzie uciec od telewizora,
komputera czy smartfona. Bo dajemy
mieszkańcom ofertę, która w wielu
samorządach jest zapomniana
lub lekceważona. W taki sposób udaje
się gminę rozwijać w sposób zrównoważony.
I za to wszystko dziękuję tym, którzy
pracują na sukces naszej biblioteki.

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
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Są młodzi, są zdolni, są stąd!
22 listopada w Galerii zorza w Sianowie odbył się wernisaż prac plastycznych
wykonanych przez uczniów czterech sianowskich szkół.

K

onkurs plastyczny zorganizowano w ramach projektu „Historia – świadek
dziejów, źródło prawdy, życia
i pamięci mieszkańców gminy i miasta
Sianów” z okazji rocznicy 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Został on objęty honorowym
patronatem burmistrza i realizowany
był przez Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej we współpracy
z Centrum Kultury i Biblioteką
Publiczną w Sianowie.
Napłynęło blisko 60 prac tematycznie związanych z dziejami Polski.
Wszystkie wyrażały emocje i patriotyzm młodego pokolenia.
Wernisaż uświetnił występ
młodej, utalentowanej wokalistki
– Julii Piotrowskiej, która w trakcie
wręczania nagród i dyplomów

pośród zgromadzonych silnie, pięknie i odważnie.
Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w konkursie,
a także ich nauczycielom i rodzicom.
Wystawę można oglądać do
3 grudnia.
Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Edycja 2018 r.

LauReaTKi KOnKuRSu

Podczas wernisażu wszyscy młodzi artyści byli zostali nagrodzenie gromkimi brawami.
Gratulujemy im talentu i pasji. Życzymy dalszych sukcesów! Fot. Waldemar KosoWsKi
zaprezentowała dwie pieśni patriotyczne „Dziewczyna z granatem”

i „Kolęda warszawska”. Zaśpiewała
je a capella, a jej głos rozbrzmiewał

aleksandra macias (i miejsce),
oliwia Fałkowska (ii miejsce)
i Julia Gajowska (iii miejsce)
to uczennice z Gimnazjum
Gminnego im. i. sendlerowej
w sianowie.

W Sianowie powstanie Klub Senior+
Działać będzie na piętrze dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1,
gdzie na parterze mieści się obecnie
Dzienny Dom Senior+. Trwają tam
prace remontowo-budowlane.
Przedsięwzięcie realizowane jest
dzięki pozyskanej przez gminę Sianów
dotacji w wysokości 150 tys. zł. Dotacja
pochodzi od wojewody zachodniopomorskiego, a przekazana została
w ramach Programu Wieloletniego
Senior+ na lata 2015-2020. Dofinanso-

wanie pokryje prace remontowobudowlane oraz niezbędne wyposażenie w postaci mebli, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, AGD/RTV, co
zagwarantuje w przyszłości m.in. świadczenie usług socjalnych, zajęć z aktywności ruchowej i gimnastyki leczniczej,
kulturalno-oświatowo-edukacyjnych
dla 15 osób powyżej 60. roku życia.
Otwarcie Klubu Senior+ zaplanowane jest na grudzień bieżącego
roku.

Na Klub Senior+ zaadaptowane zostało piętro budynku.

Ekologiczne spotkanie pokoleń
W listopadzie rozpoczął się cykl
spotkań integracyjnych w ramach
projektu „Spotkania pokoleń” Patronem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej.
Inicjatywa realizowana jest
przez nieformalną grupę mieszkańców zaprzyjaźnionych z Dziennym
Domem Senior+ w Sianowie. Do tej
pory, dzięki przygotowaniu terenu
przez wolontariuszy, w centrum ogrodu przy DDS+ powstała wiata, która
umożliwia organizację wielopokoleniowych spotkań. Projekt zakłada
organizację cyklu spotkań tematycznych skierowanych głównie do seniorów, ich rodzin i pozostałych mieszkańców gminy. Efektem projektu ma
być wzrost aktywności społecznej
seniorów oraz wzrost poczucia przy-

Chętnych by wysłuchać Ryszarda Raja nie brakowało.
należności seniorów do społeczności,
w której żyją.
Pierwsze spotkanie w Domu
Senior+ poświęcone było ekologii.
Mieszkańcy wzięli udział w wielopokoleniowych warsztatach o tematyce

Fot. Waldemar KosoWsKi

ekologicznej z udziałem Ryszarda
Raja, emerytowanego Nadleśniczego

Fot. Waldemar KosoWsKi

zaprzyjaźnionego
Nadleśnictwa
Karnieszewice. Ciekawy wykład
zwrócił uwagę słuchaczy na funkcję
i misję leśniczych oraz sposób
zarządzania lasami, rolę lasu i przyrody w życiu człowieka oraz na
problemy związane z obecnością ludzi
w leśnym ekosystemie.
Następne spotkania zaplanowano na 29 listopada na godzinę 12.
Będzie to spotkanie integracyjne,
połączone z pracami w ogrodzie. Kolejne odbędzie się 6 grudnia o godz. 12
(spotkanie mikołajkowe przy ognisku
– w programie gry i zabawy).
Projekt dofinansowany jest ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

ogłoszenie

Wyniki konsultacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
Od 10 października do 9 listopada
trwały konsultacje społeczne z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego dotyczące projektu
Programu współpracy gminy i miasta
Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Projekt programu
został przedstawiony na stronie internetowej gminy Sianów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta

w Sianowie. Uruchomiono także
punkt konsultacyjny w Urzędzie
w Referacie Rozwoju, a także zorganizowano spotkanie konsultacyjne
z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa spotkania w ramach
mobilnego punktu konsultacyjnego
oraz spotkanie konsultacyjne z ciałem
opiniodawczo-doradczym tj. Gminną
Radą Działalności Pożytku Publicznego w Sianowie.
W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono
żadnych uwag i wniosków do przed-

stawionego do konsultacji projektu
Programu współpracy.
W wyniku przekazania do zaopiniowania wojewodzie zachodniopomorskiemu Zarządzenia Nr 1039/2018
burmistrza gminy i miasta Sianów
z dnia 9 października 2018 r. w sprawie
określenia formy i zakresu przeprowadzania konsultacji społecznych
z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektu „Programu

współpracy Gminy Sianów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
wraz z projektem Programu stanowiącym załącznik do Zarządzenia,
otrzymano zalecenie wojewody do zawarcia w Programie informacji o wysokości środków planowanych na realizację tego programu, co uczyniono.
Protokół z konsultacji dostępny
na stronie www.sianow.pl oraz na
stronach BIP UGiM w Sianowie.

listopad 2018 rok XVii nr 11 (272)

w w w. s i a n o w. p l

3

wydarzenia

b

Sianów z przełomu wieków
15 listopada w samym
sercu Sianowa uroczyście odsłonięty został
historyczny mural.

n

a ścianie budynku, nieopodal Dziennego Domu
Senior+, w technice akrylowej odtworzono obraz sianowskiej
starówki z przełomu XIX i XX wieku.
To symboliczne dzieło lokalnego malarza Adama Maciejewskiego, upamiętniające rok obchodów 675-lecia nadania praw miejskich miastu Sianów.

Odsłonięciu muralu przewodniczył Marcin Posmyk, zastępca burmistrza gminy Sianów oraz przedstawiciel Rady Miejskiej Tomasz Przygudzki, pomysłodawca i inicjator
projektu „Małe Miasto – wspólna Przestrzeń dla Rozwoju!”, w ramach którego wykonano mural.
Wśród gości byli także seniorzy
z Sianowskiej Akademii Seniora,
przedstawiciele jednostek kultury,
uczniowie sianowskich szkół i podopieczni Dziennego Domu Senior+.
Wydarzenie zakończono wspólnym grillem w ogrodzie pokoleń,

w obiektywie

Aktywne i twórcze NGO
mi zapisami realizacji projektów, dofinansowanych z dotacji (gminnej,
powiatowej, wojewódzkiej i krajowej),
mieli szansę przekonać się jak ważnym
ogniwem jest zgrany zespól i role, które
każdy z członków bierze na siebie
w pracy zespołowej.
W imieniu Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
– realizatora projektu, dziękujemy
uczestnikom za ich energię, kreatywność i twórcze podejście do współpracy.
Szkolenie współfinansowane było ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich 2014-2020, Edycja 2018.

w skrócie

Straż Miejska w Sianowie niemalże
co dzień styka się z przypadkami
lekceważenia przez właścicieli zwierząt spoczywającego na nich
obowiązku sprawowania właściwego nadzoru nad swoimi pupilami.
Z reguły interwencje dotyczą biegających bez dozoru psów, ale też
pozostawiania bez opieki bydła,
drobiu, czy nawet koni. Często
zachowania „puszczonych samopas”
zwierząt zagrażają zdrowiu innych
osób oraz bezpieczeństwu w ruchu
drogowym. Jednocześnie informuje-

Nazwa pochodzenia
hiszpańskiego oznaczająca
w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego.
murale można zdefiniować
jako wielkoformatową grafikę
na ścianach budynków.

Historyczny mural upamiętnia dzieje Sianowa.

Fot. Waldemar KosoWsKi

SOłECTWO MOKRE JAK WIELKA RODZINA

trwa kolejna edycja
programu profilaktyki
zdrowotnej w zakresie
stanu zdrowia jamy
ustnej uczniów klas I
szkół podstawowych
na terenie gminy
Sianów. Uczniowie
SP nr 1 w Sianowie odwiedzili gabinet stomatologiczny doktora tomasza
Karpowicza. Dowiedzieli się, jak dbać o higienę jamy ustnej i odważnie
Fot. iWoNa ŁysKaWKa
siadali na fotel dentystyczny, by sprawdzić swoje zęby.

SURoWSZE kaRy
dla WłaścIcIElI
ZWIERZąT

MuRaL

Po godzinach

„SzóStKa
Na SzóStKę”

Zarządzanie projektami to wymagający etap realizacji wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe. To całościowy
proces planowania działań, monitorowania, informowania o działaniach,
dokonywania zmian w ofertach, rozliczania i kontaktów z dotującym.
Uczestnicy warsztatu, zrealizowanego
w ramach projektu „Ośrodek wsparcia dla NGO”, poznali najważniejsze
zagadnienia z zakresu zarządzania
inicjatywami. Obok zajęć wykładowych, związanych z obowiązkami
wynikającymi z umowy i ustawowy-

a w tle historycznej arterii Sianowa.
wykonano pamiątkową sesję zdjęciową.

my, że od 15 listopada obowiązują
nowe przepisy karne, wprowadzone
ustawą z 4 października o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeń oraz
niektórych innych ustaw. Zaostrzono kary za wykroczenia dotyczące
niezachowania środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia
i drażnienia zwierząt. Zwiększona
została wysokość kary grzywny
z kwoty 250 zł do 1000 zł. Wprowadzono ponadto karę ograniczenia
wolności. Aby uniknąć dramatycznych zdarzeń z udziałem zwierząt,
a także tych dolegliwych kar
– po raz kolejny zwracamy się
do właścicieli zwierząt z apelem
o skuteczne sprawowanie nadzoru.

18 listopada odbyło się trzecie
i zarazem ostatnie spotkanie „Naszej
sołeckiej rodziny” realizowane w ramach Mikrodotacji 2018 dzięki dofinansowaniu ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Mieszkańcy dowiedzieli się jak
wyglądało życie mieszczan i mogli
spróbować średniowiecznych potraw:
pasty z bobu, smalcu wieprzowego
i gęsiego oraz potrawki z dzika.
Celem projektu była poprawa
relacji i więzi wewnątrzrodzinnych,
integracja rodzin oraz podniesienie
umiejętności organizowania wolnego
czasu i aktywizacja członków rodziny
do podejmowania wspólnych działań
u mieszkańców sołectwa.
Członkowie
Stowarzyszenia
Dobra Wieś Mokre dziękują łukaszowi Gładysiakowi i Krzysztofowi Pawluchowi ze Studia Historycznego Huzar
8 listopada, dzięki Towarzystwu
Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, część
uczniów Gimnazjum Gminnego im.
Ireny Sendlerowej oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie uczestniczyła w wycieczce do Gdańska, której celem było
odwiedzenie Pomników Pamięci Narodowej. Uczniowie wzięli udział w interesującej lekcji edukacyjnej w Centrum
Solidarności. Na podstawie materiałów
źródłowych, w grupach poznawali
najważniejsze momenty strajku
w Stoczni Gdańskiej oraz zdobywali
wiedzę o powstaniu Solidarności.
Młodzi mieszkańcy gminy odwiedzili
Westerplatte, gdzie miała miejsce pierwsza bitwa II wojny Światowej w Europie,
poznali „Sekrety Enigmy” oraz „Żołnierską Dolę” w Muzeum II wojny światowej. Młodzież wybrała się również do
serca Muzeum, czyli wystawy głównej
zlokalizowanej w jego podziemiach.
Wyjazd zrealizowano ramach
projektu „Historia – świadek dziejów,
źródło prawdy, życia i pamięci mieszkańców Gminy i Miasta Sianów” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.

Na spotkaniu lepiono monety z gliny i stworzono miasteczko z drewnianych domków.
Fot. Waldemar KosoWsKi

za przeprowadzenie ciekawych zajęć
tematycznych. Szczególne podziękowania kierowane są do wszystkich

uczestników – Wasza obecność jest
dowodem na to, że warto organizować
takie spotkania!

w świecie młodych

Podróż śladami historii

Uczniowie zrozumieli, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o ofiarach i bohaterach
naszej historii.
Fot. archiWUm

TRWAJą KONSULTACJE
Burmistrz gminy i miasta Sianów
zarządził konsultacje społeczne
z mieszkańcami gminy Sianów
w sprawie zmiany „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy
i Miasta Sianów na lata
2017-2023”.
Zapraszamy do zapoznania się
projektem zmian dokumentu oraz
wypełnienia anonimowej ankiety.
Konsultacjom poddane zostaną
projekty rewitalizacyjne miękkie

– społeczne, dotyczące aktywizacji
seniorów, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, edukacji uczniów i zajęć
integracyjnych dla rodzin z dziećmi.
Zmieniony Program wraz z ankietą
udostępnione są na stronie www i BIP
w dniach 26.XI– 4.XII.2018 r).
Ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie, przesyłać drogą listowną

na adres: Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: rozwoj@sianow.pl
3 grudnia o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
przy ul. Armii Polskiej 30, odbędzie się
spotkanie konsultacyjne z Zespołem
ds. rewitalizacji gminy i Miasta
Sianów.

4
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100 LaT wOLnej POLSKi.

Obchody jubileuszu w Sianowie
w niedzielę, 11 listopada, świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

w

Sianowie obchody rozpoczęły się już przed południem na scenie kina
Zorza, gdzie dzieci i ich rodzice uczestniczący w projekcie „Niepodległa to
My”. Specjalnie na tę okoliczność
został przygotowany również konkurs
i seans filmowy dla najmłodszych. Po
nim wszyscy udali się na mszę świętą
w intencji Ojczyzny, a po nabożeństwie przed pomnik Pamięci Poległych
za Ojczyznę, gdzie w asyście sianowskich harcerzy zostały złożone kwiaty
i znicze. Po oficjalnej części wszyscy

chętnie skosztowali gorącej grochówki, przygotowanej przez pracowników
Gimnazjum Gminnego im. Ireny
Sendlerowej w Sianowie.
Kolejną częścią obchodów był
spektakl „O Lechu, Czechu i Rusie”
przygotowany przez dzieci z teatru
„Kredka”, funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 2 pod opieką
i w reżyserii Ewy Wolskiej. Dzieci
naprawdę przygotowały się świetnie!
Całość obchodów zwieńczył
koncert pieśni patriotycznych Filharmonii Koszalińskiej w pełnym

54-osobowym składzie pod batutą
Jana Walczyńskiego. Solistą był tenor
Piotr Rafałko. Po koncercie na wszystkich czekała miła niespodzianka
– poczęstunek.
Dziękujemy licznie przybyłym
gościom, którzy wspólnie chcieli
świętować tak podniosłą chwilę,
dziękujemy również tym, którzy zaangażowali się w organizację całego
przedsięwzięcia.
Za współpracę dziękujemy
również lokalnej organizacji pozarządowej – Towarzystwu Przyjaciół

Ziemi Sianowskiej, dzięki której
w ramach projektu „Historia – świadek dziejów, źródło prawdy, życia
i pamięci mieszkańców Gminy
i Miasta Sianów” przedsięwzięcie
zostało dofinansowane ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, Edycja 2018.
aGnIESZka MadEj
Fot. Waldemar KosoWsKi

Więcej o projekcie „niepodległa to my”
i innych wydarzeniach związanych
z obchodami setnej rocznicy niepodległości na str 6 i 7.

b
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NASI MłoDZI RoZśPIeWANI PATRIoCI
Tegoroczna edycja 2. diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej zorganizowana została w Sianowie. Sala kina zorza przyjęła młodych
wykonawców, którzy przybyli z patriotycznym przekazem „Pieśni dla mojej Ojczyzny”.

G

war dzieci w towarzystwie
opiekunów, nauczycieli,
rodziców i publiczności
cieszył serca organizatorów. Czas
w przededniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy Przeglądu spędzili w klimacie
zadumy i przy dźwiękach wspaniałej
muzyki. Na scenie rywalizowali ze
sobą młodzi diecezjanie – w sumie
około 90 osób.
Wysoki poziom wykonywanych
pieśni był świadectwem wielotygodniowych przygotowań. Jurorzy
przeglądu: Lena Charkiewicz – pedagog, nauczyciel muzyki, siostra
Sergia – nazaretanka ze Słupska,

ks. Arkadiusz Oslislok – muzyk
i kompozytor oraz Ryszard Pilich
– prezes Civitas Chrystiana, po burzliwej dyskusji przedstawili wyniki
konkursu:
Przedszkola:
1. „Fasolki” – Przedszkole nr 14 w
Koszalinie
2. „Pszczółki” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
3. „Biedronki” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
Szkoły Podstawowe I – III:
1. Jakub Młynarz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku
2. Milena Siwicka – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Miastku

3. „Świetliczaki” – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
Szkoły Podstawowe IV – VIII:
1. Filip Mąka – Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie
2. Anna Demko – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku
3. Filip Gurba – Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku
Gimnazja:
1. Julia Piotrowska – Gimnazjum
Gminne w Sianowie
2. Zofia Plust i Wiktoria Studzińska – Szkoła Katolicka i Gimnazjum
w Koszalinie
3. „Orzełki Gimnazjalne” –
Gimnazjum Gminne w Sianowie

organizatorzy:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Sianowie wspólnie z Centrum
Kultury i ks. dziekanem kan. Zbigniewem Waszkiewiczem serdecznie
dziękują J. eks. ks. bp. Edwardowi
Dajczakowi, wojewodzie Tomaszowi
Hincowi, ks. bp. Krzysztofowi Włodarczykowi, Jolancie Drachal, ks. Andrzejowi Zaniewskiemu, burmistrzowi
Maciejowi Berlickiemu, wolontariuszom parafialnej Caritas, Markowi
Plustowi, rodzicom, opiekunom
i uczestnikom.
RySZaRd SoBcZyńSkI
Fot. Waldemar KosoWsKi

najMłodSI TEż śWIęToWalI odZySkanIE
nIEPodlEGłoścI

S

etna rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę
była świętem wszystkich Polaków. Od Bałtyku po Tatry mali i duzi
Polacy świętowali. Świętowały
również przedszkolaki, świętowali
też żłobkowicze z Sianowa.
8 listopada dzieci zaprosiły burmistrza Macieja Berlickiego oraz wiceburmistrza Marcina Posmyka, aby
wspólnie uczcić ważną rocznicę.
Spotkanie przebiegało w bardzo
podniosłej atmosferę. Odśpiewano
hymn. Goście wspólnie z dziećmi
odczytali „Katechizm małego Polaka”. Kolejnym punktem wydarzenia
był program słowno-muzyczny
„Mały patriota”. Przedszkolaki z wielkim przejęciem recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły tańce
narodowe. Momentem kulminacyjnym był biało – czerwony taniec
„Witaj Zosieńko”.

6
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S

etna rocznica odzyskania
niepodległości była w Suchej
Koszalińskiej okazją do zmiany nazwy i trasy organizowanego
w sołectwie od 2015 roku wydarzenia:
„Biegi – Marsze dla Biało-Czerwonej”,
na „Biegi – Marsze dla Niepodległej”.
Tegoroczna edycja imprezy odbyła się
w – i – wokół Parku Dworskiego, a to
z uwagi na postawioną obok nową wiatę.
Po wpisaniu się na listę startową
i wypełnieniu kart zgłoszenia przyszedł czas na wspólne odśpiewanie
hymnu Polski – jego pełnej wersji!
W pierwszym biegu – marszu
o godz. 12.10 udział wzięły przedszkolaki,
dwadzieścia minut później – wystartowały dzieci szkolne, młodzież i dorośli.
Bardzo dobre przygotowanie i oznakowanie trasy oraz profesjonalne zabez-

w w w. s i a n o w. p l

Świętowanie w ruchu
Śpiewali, pobiegli i maszerowali dla niepodległej! uroczyste obchody
jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości w Suchej Koszalińskiej
połączono z atrakcjami dla aktywnych.

b

pieczenie imprezy zachęciło rekordowo
licznie przybyłych do czynnego uczestnictwa. Na najmłodszych czekały białoczerwone wiatraczki, na wszystkich
słodycze, okolicznościowe dyplomy
i losowane upominki. Czekały też statuetki bociana, nawiązujące do symbolu
graficznego sołectwa. Otrzymali je
zwycięzcy biegu – marszu w kategorii
open: Beata Mosiewicz i Jakub Jarosz
oraz jego najmłodszy i najstarszy uczestnik: Mateusz Plonder i Ryszard Wątroba.
Ta patriotyczna impreza mogła
się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu
osób, stowarzyszeń i instytucji, za co
organizatorzy serdecznie dziękują!
RySZaRd WąTRoBa

ORGanizaTORzy iMPRezy
sołtys – ryszard Wątroba
i rada sołecka: Barbara
szczerkowska, tadeusz Kaczor,
Bernard Pacewicz, marek
szczerkowski, Jarosław szuplak i Przemysław tymiński

48 osób
ta patriotyczna impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób, stowarzyszeń
i instytucji, za co organizatorzy serdecznie dziękują!
Fot. BerNard PaceWicz

wystartowało w biegach

BIEG ŚLADAMI NIEPODLEGłOŚCI
11 listopada mieszkańcy gminy
Sianów, uczniowie oraz pracownicy
szkoły w Szczeglinie zebrali się na
szkolnym boisku, aby uczcić setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Po wystąpieniu pocztu flagowego wspólnie odśpiewano hymn
państwowy, a następnie uczniowie
zaprezentowali historyczną wizualizację przedstawiającą rozbiory Polski,
walki o niepodległość u boku Napoleona, Powstanie Listopadowe i Powstanie Styczniowe, aby zakończyć najważniejszym wydarzeniem – odzyska-

niem niepodległości przez Polskę
w 1918 roku. Podsumowaniem
występu uczniów była wzruszająca
pieśń „Myślimy o Polsce" w wykonaniu
Hani Przydacz.
Następnie odbył się Bieg Niepodległości. Do grupy wcześniej zgłoszonych zawodników spontanicznie dołączyło kilka osób, a wśród nich również
miłośnicy nordic walking – wystartowało łącznie 30 zawodników w dwóch
kategoriach. Uroczystość została
zakończona wręczeniem przez Zarząd
Stowarzyszenia pucharów, nagród
i dyplomów dla uczestników Biegu.

w obiektywie

– Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim
świętem narodowym. Dzięki uroczystej oprawie naszego spotkania oraz
Biegu Niepodległości mieliśmy okazję
również w naszym małym środowisku godnie i wyjątkowo uczcić setną
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, wyrażając swoje przywiązanie do naszej Ojczyzny – mówią
organizatorzy wydarzenia.
Imprezę zrealizowano w ramach
projektu „Śladami niepodległości”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

zadaniem biegaczy było pokonanie trasy 1918 metrów oraz powrót na metę z białoczerwoną chorągiewką wręczaną na półmetku.
Fot. P. dUdeK

jubileusz

Złote Gody Marioli i Jana Ludwinowiczów

NoWy ołtaRz Na CMeNtaRzU
Na cmentarzu w Szczeglinie stanęła nowa ambona. Mieszkańcy za jej wyFor. Waldemar KosoWsKi
konanie dziękują panu Jakubowi opiole.

23 listopada Złote Gody świętowali państwo Mariola i Jan Ludwinowiczowie z Sianowa. Dostojni Jubilaci
spędzili ze sobą pięćdziesiąt lat. 9 listopada 1968 roku przyrzekali sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W rocznicę tego wydarzenia otrzymali medale, które przyznał prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda, a wręczył je burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki.
Życzenia świętującej parze
burmistrz Maciej Berlicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie
Janusz Machała oraz kierownik USC
Mirosława Kapuścińska. Dostojni Jubilaci zostali obdarowani kwiatami,
pamiątkowymi dyplomami jubileuszowymi oraz upominkami.

W atmosferze święta i radości wzniesiono toast za zdrowie i dalsze szczęśliwe życie
Jubilatów.
Fot. mileNa szczePańsKa-zaKrzeWsKa

PATRIOTyCZNA AKCJA SENIORóW

KoleJNe DRoGI z Płyt yoMB
Gmina Sianów zrealizowała kolejne przedsięwzięcia związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych i wykonania ich z płyt yoMB. łącznie
to 650 mb takich dróg: w Sianowie, Siecieminie, Suchej Koszalińskiej
i Skwierzynce. Kolejna w Sianowie jest w trakcie realizacji. Dzięki zawartemu porozumieniu z Nadleśnictwem Manowo i dofinansowaniu przedsięwzięcia, zakończyliśmy przebudowę drogi w Maszkowie o długości 160 mb.
Przed nami jeszcze decyzja w sprawie przebudowy drogi w Kłosie,
Fot. Waldemar KosoWsKi
dofinansowanej przez Nadleśnictwo Karnieszewice.

150 flag z drzewcami i metalowymi uchwytami rozdali przedstawiciele Sianowskiej akademii Seniora mieszkańcom Mokrego, Gorzebądza i kędzierzyna.
Sianowscy seniorzy w bieżącym
roku mają możliwość uczęszczania
w dwóch projektach realizowanych
w ramach Rządowego Programu
ASOS 2014-2020, dzięki czemu ponad
160 osób w wieku 60+ ma aktywnie
zagospodarowany czas wolny. Jednym
z realizatorów przedsięwzięcia jest
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Kędzierzynie, które pozyskało na
ten cel ponad 145 tys. zł. Seniorzy
zakwalifikowani do udziału w projek-

Mieszkańcy byli zachwyceni społeczną
akcją seniorów.
Fot. archiWUm
cie uczęszczają na cykliczne zajęcia,
biorą udział w wykładach, spotkaniach integracyjnych oraz wycieczkach. Elementem uzupełniającym
program są kampanie społeczne. Jedną

z nich było promowanie działalności
Fundacji DMKS, która tworzy bank
dawców szpiku kostnego. Ostatnią
była akcja patriotyczna – seniorzy
rozdali mieszkańcom blisko 150 zestawów flag, które zawisły przed domami
obdarowanych 11 listopada.
Akcja była jednym z elementów
projektu Akademia Seniora 60+ finansowanego ze środków Ministerstwa
Rodziny, Prac i Polityki Społecznej.
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POLOnez i KRaKOwiaK w Kinie
Projekt „niepodległa to my” dał możliwość włączenia się całych rodzin do uroczystych i historycznych obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wrażenia estetyczne potęgował fakt, iż uczestnicy otrzymali w ramach projektu stroje, a sala została przepięknie przyozdobiona ręcznie
wykonaną dekoracją przez pracowników Centrum Kultury.
Fot. Waldemar KosoWsKi

P

rojekt realizowany był
z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich przez Klub
Rodziny w partnerstwie z Centrum
Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy
i Miasta Sianów. Uroczystość odbyła
się 11 listopada o godzinie 11 w kinie
Zorza i rozpoczęła obchody jubileuszu
w gminie Sianów. Aleksandra Kowalczyk, dyrektor CKiBPGiM Sianów,
rozpoczęła galę witając przybyłych
gości, w tym honorowego mieszkańca
Sianowa Aleksandra Kaczorowskiego.
Po trwających od lipca przygoto-

waniach pod okiem pani Agnieszki
Wilczyńskiej sianowskie rodziny zatańczyły przepięknego poloneza oraz
żywiołowego krakowiaka. Tańce były
przeplatane pieśniami żołnierskimi.
Uroczystości towarzyszyły dwa
konkursy historyczne. Pierwszy skierowany był do publiczności, drugi
przeznaczony dla najmłodszych. Milusińscy opowiadali, co to jest patriotyzm, dziedzictwo narodowe i kim jest
patriota. Na koniec tancerze zaprosili
do wspólnego poloneza wszystkich
przybyłych i wspólnie utworzono

w obiektywie

Solenizantem
był... Sianów!

13 listopada w kinie
zorza świętowaliśmy
imieniny miasta. z tej
okazji
do Sianowa przybyli
aktorzy z Bałtyckiego
teatru Dramatycznego
z piosenkami z Kabaretu
Starszych Panów, które
zaprezentowali w spektaklu „Piosenka jest
dobra na wszystko”.
Widownia jak zwykle
dopisała. Spektakl nagrodzono gromkimi brawami.
Fot. Waldemar KosoWsKi

korowód liczący ponad 100 osób.
Finałem było wspólne odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego”.
Możliwość
włączenia
się
w obchody, to nie tylko przeżycia
patriotyczne i uczczenie wydarzeń
historycznych, ale też prawdziwa
inicjatywa mieszkańców gminy
Sianów, którzy dzięki FIO mieli możliwość zintegrować się i dać wyraz
swego patriotyzmu.
Występ w kinie Zorza nie kończy
celebrowania 100-lecia odzyskania
niepodległości. Przed uczestnikami

Jednym z zadań plastycznych było wykonanie polskiego godła oraz kotylionów w barwach narodowych.
Fot. edyta roBaKoWsKa-iWaNiec
jeszcze kolejny rok trwania projektu
Niepodległa – to my.

Świętowanie
w bibliotekach
W organizację uroczystości
niepodległościowych włączyły się też
wszystkie biblioteki w gminie Sianów.
W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach odbyło się historyczne spotkanie
o dziejach naszej ojczyzny na przełomie lat 1918 – 2018. W Filii Bibliotecznej w Sierakowie odbyły się warsztaty
pod
hasłem
„Biało-czerwona".

Wstępem do zajęć była rozmowa
z dziećmi o tym, jak rozumieją słowa
„wolność” i „niepodległość” oraz recytacja wiersza „Kto ty jesteś?”.
W Filii Bibliotecznej w Wierciszewie oraz w Filii Bibliotecznej w Osiekach z okazji Święta Niepodległości
odbyły się zajęcia plastyczne, na których
dzieci wykonały piękne flagi, kotyliony,
kontury Polski oraz wykleiły ciętą bibułą orły. Czytały też wiersze związane
z tematyką niepodległościową.
kaTaRZyna GRUdZIEń-kUśka,
MonIka olSZak

Wyprawka Czytelnicza dla trzylatka
Od września już ponad 13 tysięcy
trzylatków z całej Polski otrzymało wyprawki czytelnicze
w ramach kampanii społecznej
instytutu Książki „Mała książka
– wielki człowiek”.
Akcja ma zachęcić rodziców do
częstego odwiedzania bibliotek
i codziennego, rodzinnego czytania
z dzieckiem.
Każdy trzylatek, który przyjdzie
do jednej z trzech tysięcy bibliotek
biorących udział w projekcie, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej książkę „Pierwsze wiersze
dla…”, czyli zbiór wierszy dla dzieci

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne
siebie, mają większy niż rówieśnicy
zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą
wyobraźnię.
Fot. moNiKa olszaK

autorstwa wybitnych polskich poetów,
pięknie zilustrowany przez Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszurę
dla rodziców „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka”, która
przypomina o korzyściach wynikających z czytania oraz Kartę Małego
Czytelnika do zbierania naklejek.
Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania.
Zapraszamy do biblioteki.

o twórczości Zofii kossak
w tym roku mija 50. rocznica
śmierci zofii Kossak-Szczuckiej
(Szatkowskiej) – wnuczki
juliusza Kossaka, bratanicy
wojciecha Kossaka.

Spotkanie muzyczno-literackie
21 listopada w sianowskiej bibliotece odbyło się niezwykłe spotkanie
w muzycznym klimacie. Jego gościem był Krzysztof „Jary” Jaryczewski,
wokalista kultowego zespołu oddział zamknięty. artysta opowiadał
o książce pt. „zerostan", swoim życiu, o zwycięskiej walce z nałogami.
Między opowieści wplatał hity zespołu, co uczestnicy spotkania przyjęli
Fot. moNiKa olszaK
owacjami.

Uważana jest za najwybitniejszą
– obok Elizy Orzeszkowej – pisarkę
w dziejach polskiej literatury. Jako
autorka powieści historycznych
stawiana jest obok Henryka Sienkiewicza i Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Do jej wybitnych powieści zalicza się
m.in. „Krzyżowców”, „Błogosławioną
winę”, „Bez oręża”.
Z okazji tej rocznicy oraz przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości w sianowskiej
bibliotece odbyła się ciekawa prelekcja, połączona z pokazem multimedialnym. Spotkanie przygotował
i poprowadził Leszek Laskowski
z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Goście spotkania mieli okazję posłuchać o życiu zofii Kossak – nie tylko jego literackiej części.
Fot. moNiKa olszaK
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Podwójnie złota Martyna

b

Pierwsza Sianowska
Rakieta

na indywidualnych Mistrzostwach Polski Młodzików w Badmintonie, które
rozegrane zostały w Sianowie w dniach 22-25 listopada, Martyna Kowalczyk
zdobyła dwa złote medale!

P

rzez ostatnie dwa lata
Martyna Kowalczyk specjalizuje się w grach podwójnych. I właśnie w grze mieszanej
w parze z Dawidem Perkowskim (UKS
Hubal Białystok) wywalczyła złoty
medal, rewanżując się finałowej parze
za Grand Prix Gold trzy tygodnie wcześniej w Suchedniowie. Wtedy to minimalnie zawodnicy musieli uznać
wyższość Katarzyny Kisielewskiej
i Kamila Kisielewskiego. Tym razem
to nasz mikst wygrał zdecydowanie
21:12 i 21:10, osiągając swój pierwszy
złoty medal w Mistrzostwach Polski.
– Był to jeden z najłatwiejszych
meczy w turnieju, przecież to finał.
Martyna zagrała po profesorsku
na serwisie, siatce i rozegraniu,
a Dawid w ataku. Taktyka funkcjonowała w stu procentach. W tym momencie można powiedzieć, że kamery ich
uskrzydliły, a w pierwszych rundach
trochę był z tym kłopot – skwitował
z uśmiechem trener, Robert Kowalczyk.
Chwilę później Martyna wystąpiła w grze podwójnej w parze z Dominiką Gajdą (UKS Beninca Kędzierzyn
Koźle ). O ile na początku zawodów

drabinka turniejowa wskazywała, że
nasze dziewczyny były (przynajmniej
według rozstawienia nr 1) faworytkami, to wszystko mogło się rozstrzygnąć na niekorzyść już w ćwierćfinale,
bo musiały bronić lotkę meczową.
Wszystko jednak ułożyło się szczęśliwie – 23:21 w trzecim secie dla naszych.
Emocje sięgały zenitu. W finale nasze
zawodniczki spotkały się z odwiecznymi rywalkami Julią Pajek i Julią
Pająk (Orlicz Suchedniów). I tym
razem odniosły zwycięstwo. Pierwszy
bardzo zacięty set, udało się zakończyć
na naszą korzyść! (25:23, 21:12). To oznaczało drugie złoto dla Martyny!
Spośród dziewcząt osiągnięcie
najlepszego wyniku w całej Polsce
to robi wrażenie. Wśród chłopców
2 złote medale zdobył Dominik Kwinta (UKS KS BAD Kraków). Gra pojedyncza i podwójna.
łącznie czworo naszych zawodników przecierało szlaki na mistrzostwach: Kinga Szuster, Martyna
Kowalczyk, Mateusz Jankowski,
Szymon Beniak.
– Uważam, że to potrójny sukces
Uczniowskiego Klubo Sportowego

POdzięKOwania
za przychylność dla burmistrza
macieja Berlickiego oraz sponsorów: gminy sianów,
marszałka województwa
zachodniopomorskiego, starostwa Powiatowego w Koszalinie, Fabryki Flag linea,
yonex, zakładu Przetwórstwa
mieszko, zachodniopomorskiej
Federacji sportu, Banku
spółdzielczego w sławnie, firm
lisner, arka, Pracownia lodów,
Świat lodów, darłowskiej
lokalnej Grupy rybackiej,
agencji reklamowej repro,
matysz-drew, ekowodrol, ziba,
sianryb, alta, chotkowskitravel, wreszcie dla Nadleśnictw sławno i Karnieszewice,
rady rodziców sP1, sP2 i Gimnazjum Gminnego oraz centrum Kultury w sianowie.

„Kometa” Sianów. Organizacja takiej
imprezy to wielkie wyzwanie. Ciężko
jest czasem połączyć organizację
i wynik sportowy. Dzięki współpracy
i zaangażowaniu wielu osób, całego
zarządu klubu (Anny Grigoriadu,
Zbigniewa Zięby, Ewy Markowskiej,
Joanny Kowalczyk), sędziów, zawodników, rodziców i osób z dobrym sercem
udało się zorganizować w Sianowie
prawdziwe święto badmintona. Od
momentu wygrania konkursu czekaliśmy na nie sześć miesięcy. Już otrzymaliśmy podziękowania i gratulacje,
a szczególnie ucieszyły nas te z Ministerstwa – Departamentu Sportu za
wkład i zaangażowanie w całość imprezy. Bardzo miło słyszeć słowa, że wszyscy chcą tu wrócić. Nagrody rzeczowe,
puchary, medale o wartości ponad
15 000 zł robiły wrażenie. Wszystko
trafiło w ręce młodych zawodników!
– podsumował trener UKS Kometa.

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

Jak zwykle nie zawiodła, wróciła
z tytułem Wicemistrzyni Europy

w skrócie

Młodzi górą

w debla w kategorii 45+, występując
w parze z Barbarą Kulanty z klubu
AZS AGH Kraków. Pani Dorota grała
jeszcze singla, gdzie uplasowała się na
piątym miejscu w kategorii 50+. Grała
też w grze mieszanej w parze z Mariuszem Michniewiczem „Liubal” Białystok, ale ulegli w pierwszej rundzie po
zaciętej walce z parą z Holandii.

Fot. Waldemar KosoWsKi

W Szkole Podstawowej w Starym
Jarosławiu (gmina Darłowo) odbył się
wojewódzki konkurs wiedzy o ruchu
olimpijskim i piłce nożnej pt. „OMNIBUS Edukacja-Sport Niepodległa
1918-2018”. Konkurs połączony był
z obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości. Pierwsza część testu
poświęcona była olimpijczykom
z województwa zachodniopomorskiego. Druga, także dotyczyła
wiedzy teoretycznej poświęconej
piłce nożnej w województwie
zachodniopomorskim.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dąbrowie znakomicie zaprezento-

wali się w omnibusie sportowym.
Wśród szkół gimnazjalnych indywidualnie zwyciężyła Aleksandra
Struzik, otrzymując w nagrodę turystyczny rower.
Drużynowo Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie zajęła pierwsze miejsce
(Marcin Rogala, Oskar Jarotek, Paweł
Milka). Marcin Rogala zdobył indywidualnie trzecie miejsce, Oskar
– czwarte, a Paweł – szóste w gronie
trzydziestu zawodników. Oskar
i Paweł są uczniami czwartej klasy,
a konkurs odbywał się w kategorii
klas IV-VIII. Opiekunem zespołu jest
Sebastian Wroński, który także
wystąpił w konkursie w kategorii
open, zdobywając pierwsze miejsce
w województwie zachodniopomorskim, XIII w Polsce.
Gratulujemy!

– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Policji.
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).

RoBERT koWalcZyk

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.

w hiszpańskiej miejscowości
Guadalachara odbyły się
Mistrzostwa europy Seniorów.
uczestniczyła w nich zawodniczka uKS „Kometa” Sianów
– dorota Grzejdak.

WojEWódZkI
oMnIBUS SPoRToWy

