
6
października
l Rajd Rowerowy 

„Pod pretekstem 
zakończenia sezonu”
na trasie 
Przytok – Mokre

l Konferencja 
Naukowa w Szkole
Podstawowej nr 2 
w Sianowie

12
października

godz. 17 zakończenie
realizacji zadania
Sianowski Ogród 
Pokoleń w ramach
projektu Działaj 
Lokalnie, Ogród 
w Dziennym Domu
Senior +

13
października

Gminny Dzień 
Seniora – hala spor-
towo-widowiskowa
przy SP nr 2

Ponieśliśmy plon
To już tradycja – 8 września polowa msza święta rozpoczęła Dożynki Gminne w Karnieszewicach.
Rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory.

n a miejsce imprezy
dożynkowej popro-
wadził wszystkich

korowód dożynkowy, na czele
którego stanął burmistrz gminy
i miasta Sianów Maciej Berlicki
oraz przewodniczący Rady
Miejskiej w Sianowie Janusz
Machała. Swoim występem
czas umilali muzycy z teatru
Variete Muza. 

Rozstrzygnięto również
konkursy:

„Najbardziej zadbana
zagroda rolna”

I miejsce 
Maliszewski Grzegorz 
z Kędzierzyna

II miejsce 
Krystyna i Stanisław Pruś 
z Dąbrowy

III miejsce 
Ewa Kusyk z Grabówka.

„Najbardziej zadbana
posesja”

I miejsce 
Joanna i Bogdan Misiura 
z Karnieszewic

II miejsce 
Czesława i Leszek Brzoskowscy
ze Skwierzynki

III miejsce 
Alicja i Arek Pająk z Osiek.

„Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy”

I miejsce 
Karnieszewice

II miejsce 
Sieciemin

III miejsce
Sucha Koszalińska

Tytułem „Najbardziej
aktywnego rolnika 2018”
uhonorowani zostali Tadeusz
Kołaczek z Bielkowa, Robert
Zawada z Iwięcina, Andrzej
Kikcio z Karnieszewic, Bogdan
Pruś z Sieciemina, Piotr Neste-
ruk ze Skwierzynki, Katarzyna
Topolska ze Skibna, Tomasz

Grabarek z Wierciszewa.
Najpiękniejszą wsią 

w tym roku została miejscowo-
ść Karnieszewice.

Po nagrodzeniu wszystkich
zwycięzców zaproszono miesz-
kańców gminy Sianów do udzia-
łu w MiniPotyczkach Sołeckich.
Zabawy było co nie miara!
Około godziny 19 rozpoczęła się
zabawa taneczna, która trwała
do późnych godzin nocnych.

Serdeczne podziękowania
za bezinteresowną pomoc 
i poświęcony czas składamy
sołectwu Karnieszewice oraz
wszystkim zaangażowanym 
w organizację Dożynek Gmin-
nych.

EMiliA PoźlEwicz

Fotorelacja z wydarzenia oraz 
ze święta rolników i sadowników 
w Polanowie na str. 4-5

Dożynki odbyły się tym razem w gościnnych Karnieszewicach. Fot. WAldemAr kosoWski

Niestety, odory ze składo-
wiska odpadów nie ustępują.
Dlatego też wraca akcja zbie-
rania oświadczeń od miesza-
ńców. Cel jest jeden – proces
sądowy, który ma doprowa-
dzić do zaniechania uprzy-
krzania życia mieszkańcom.

Powrót do akcji i jej mody-
fikacja to zasługa aktywnych
mieszkańców: Kamila Guse,
Piotra Jesionowskiego, Pawła
Piekarskiego i Macieja Lewan-
dowskiego, którzy uznali, że
oświadczenia zbierane wyłącz-
nie w Urzędzie Miasta i Gminy
Sianów to za mało. Akcja
będzie rozszerzona, choć dalej
dzieje się to przy współpracy 
z sianowskim samorządem.

Każdy może wypełnić doku-
ment, z którego wynika, że
korzystanie z własnej nierucho-
mości, mieszkania, czy domu
jest znacznie utrudnione lub
wręcz uniemożliwione ze
względu na smród z wysy
piska. 

– Ankiety posłużą do sfor-
mułowania pozwu zbiorowego
przeciwko PGK Sp. z o. o. 
w Koszalinie – pisze na swoim
facebookowym profilu Kamil
Guse. – Zachęcam, a nawet
apeluję do wszystkich o wype-
łnianie oświadczeń. Prawda jest
taka, że jeśli sami się nie zorga-
nizujemy to ciężko będzie to
pchnąć dalej. Punkty składania
ankiet widoczne są na plakacie.
To tylko 5 minut. 

Oświadczenia można

wypełniać również za pośred-
nictwem strony internetowej.
Jeśli nie macie czasu na spacer

do punktu, to z telefonu czy
komputera pod adresem:
www.sianow.pl/ankieta

– Akcja została zainicjowana bezpośrednio przez nas przy współpracy 
z Urzędem – informuje Kamil Guse (w środku). Na zdjęciu z burmistrzem 
Maciejem Berlickim i jego zastępcą Marcinem Posmykiem. 

Fot. AgnieszkA snoch



W olontariusze i człon-
kowie zapraszali
mieszkańców regionu

do zapoznania się ze stoiskami
wystawienniczymi NGO, ich boga-
tą ofertą i działaniami. Sektor 
pozarządowy mocno wybrzmiał 
w przestrzeni obchodów imprezy
dożynkowej. Mieszkańcy regionu
degustowali ciasta i wyroby 

z konopi od sianowskiej Konopiej-
ki, uczestniczyli w warsztatach
rękodzielniczych Stowarzyszenia
Hobbiton z Sierakowa Sławie-
ńskiego, podziwiali wystawę
malarstwa sianowskich seniorów,
trofea sportowe UKS Komety
Sianów, wyroby z porcelany i ręko-
dzieła artystycznego podopiecz-
nych ŚDS z Sianowa i Będzina,

uczestniczyli w pokazach Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
z Będzina, Dobrzycy i Mścic oraz 
w treningu piłkarskim żaków KS
Bajgiel Będzino. Największą atrak-
cją okazały się jednak dwie alpaki 
o imionach Szczepan i Tońcio 

z Fundacji Hearts WorldWide 
z Sierakowa Sławieńskiego. 

Wszystkim zaangażowanym,
wolontariuszom i wystawiającym
się NGO – dziękujemy za wspólnie
spędzony czas, integrację i promocję
działań pozarządowych w regionie!

Sianów słynie z przysmaków – od ryb, przez wyroby z konopi, po rewelacyjne ciasta,
przygotowywane z przekazywanych z pokolenia na pokolenie przepisów.

Fot. WAldemAr kosoWski
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O
d kilku już lat systematycznie
sianowski samorząd wspiera
remonty gminnych zabytków.

Tak działo się lepiej lub gorzej na
przestrzeni wielu już lat, jednak dziś
kilka słów chcę napisać o ostatnim
czasie. Dlaczego? Ano dlatego, że
usłyszałem słowa, iż nie powinni-
śmy wydawać gminnych pieniędzy
na kościoły. Każdy wierzący obru-
szy się takimi słowami. Ale są prze-
cież też osoby, które z kościołami
(jako budynkami) i Kościołem (jako
instytucją) nie maja nic wspólnego.
To trzeba uszanować. 

Odpowiedź jednak jest dla
mnie w miarę prosta. W naszej
gminie, jak zresztą w wielu innych
na Pomorzu Środkowym, kościoły
są jednymi z niewielu zabytków. Jest
to nasze dziedzictwo, znak historii. 
I dla osób które maja opór przed
wsparciem remontów niech pozo-
stanie właśnie ta myśl. Bo skoro
możemy zachwycać się pięknymi
kościołami w świecie czy w Polsce,
do dlaczego nie mamy mieć pięk-
nych (oczywiście zachowując odpo-
wiednią skalę porównania) zabytko-
wych kościołów w naszej gminie.
Moim zdaniem, gdy jest na to szan-
sa, to pomagajmy. Budżet wytrzy-
ma, a staraniem i zaangażowaniem
księży kościoły w Sianowie, 
Osiekach czy Suchej Kosz. ku dumie
i zadowoleniu mieszkańców 
wypięknieją. Jeśli dodamy do tego te
remontowane wcześniej, jak m.in.
Karnieszewice czy Iwięcino, to
okaże się, że w każdej z tych miej-
scowości, również dzięki wsparciu
mieszkańców czy po prostu 
darczyńców, zachowaliśmy to, co
przez wieki było wizytówka tych
miejscowości.

Więc, skoro budżet gminy
pozwala (choć w ostatnich latach 
na dotacje związane z remontami
wydaliśmy setki tysięcy złotych), to
wspierajmy i kibicujmy każdemu,
to chce aby kościoły w naszej
gminie były wyremontowane, czyli
też piękne i bezpieczne.

Nasze
zabytki

z ratusza

Mikrodotacje 2018 – aż cztery
inicjatywy z gminy Sianów zwy-
ciężyły w konkursach granto-
wych! Dzięki aktywności miesz-
kańców będzie się działo!

We wrześniu w naszej gminie
rozpoczęła się realizacja aż czterech
nowych inicjatyw, które otrzymały
dotacje w pierwszym naborze
konkursu na mikrogranty w ramach
projektu Mikrodotacje 2018.

W konkursie mogły wniosko-
wać młode organizacje oraz grupy
nieformalne, składające się z trzech
mieszkańców, które patronatem
mogła otoczyć jedna z organizacji
pozarządowych. Wnioskodawcy 
z terenu gminy Sianów otrzymali
wysokie miejsca na liście zwycięz-
ców. Jakie projekty będą organizo-
wane? Oto opisy każdej inicjatywy.

– „Spotkania pokoleń” – pro-
jekt realizowany przez grupę niefor-
malną mieszkańców zaprzyjaźnio-
nych z Dziennym Domem Senior+

w Sianowie, nastawiony na integra-
cję międzypokoleniową i stworze-
nie tętniącego życiem i muzyką
miejsca dla seniorów, oczywiście 

– w otoczeniu zieleni; realizacja pod
patronatem Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Sianowskiej.

– „Uśmiech startuje trzy razy!

Sianów kibicuje zdrowiu” – pomysł
realizowany przez grupę aktyw-
nych pasjonatów sportu i kolarstwa,
którzy pod patronatem Stowarzy-
szenia „Edukacja – Ekologia Rozwój
w Sianowie” zrealizują szereg
imprez sportowych dla mieszkań-
ców naszej gminy.

– „Nasza sołecka rodzina” – ini-
cjatywa realizowana przez Stowarzy-
szenie Dobra Wieś Mokre na rzecz
rozwoju i integracji swojej wspólnoty,
poprzez zakup wyposażenia do
budynku socjalnego w Mokrym 
i spotkania integracyjne dla rodzin.

– „Małe Miasto – wspólna prze-
strzeń dla rozwoju! – zadanie reali-
zowane przez Stowarzyszenie SOM
GORSI z Sianowa, pomysłodawców
i inicjatorów działań łamiących
bariery i stereotypy w równym
dostępie młodzieży do edukacji,
kultury i sportu.

Trzymamy kciuki za powodze-
nie realizacji wszystkich pomysłów
i serdecznie gratulujemy!

Dofinansowanie na inicjatywy z naszej gminy

Powiatowe Targi NGO
W tym roku powiatowe święto planów było okazją do wyjątkowych spotkań, połączenia pasji i integracji
organizacji pozarządowych z terenu powiatu koszalińskiego.

ciekawskie, przyjacielskie – takie są alpaki. chętnych, by pogłaskać i przytulić te 
piękne zwierzęta nie brakowało. Fot. WAldemAr kosoWski

Zwiedzili cztery 
województwa

Grupa 60 uczestników projektu
Klub Młodego Podróżnika 
zwiedziła województwo dolno-
śląskie, świętokrzyskie, małopolskie
oraz śląskie. Możliwość taką dała im
Fundacja Jesteśmy Razem, która
pozyskała środki z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Program Klub Młodego Podróżnika
ma za zadanie wypromowanie wśród
uczniów sianowskich szkół zamiło-
wania do krajoznawstwa. W tym celu
utworzone zostały cztery grupy po 15
osób, które zwiedziły kolejno wybra-
ne województwa. Każda z zaplanowa-

nych wycieczek miała swój koniec 
w Toruniu, gdzie młodzież miała
okazję zapoznać się z zabytkami stare-
go rynku, które zostały wpisane na
światową listę dziedzictwa UNESCO.
Zgodnie z założeniami projektowymi
aktualnie uczestnicy zadania pracują
nad publikacją „Szkolne podróże”,
która ukaże walory krajoznawcze
poszczególnych miejsc, jakie ucznio-
wie sianowskich szkół zwiedzili
podczas wakacji. Całość projektu
podsumuje forum turystyczne, zapla-
nowane w połowie października. 
Program Fundusz Obywatelskich
wdrażany jest przez Narodowy Insty-
tut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Zadanie Klub Młodego Podróżnika
wsparte zostało kwotą 110 tys.
złotych. 

Bezpieczniej 
na rowerze

Na terenie gminy Sianów przekaza-
na do użytku została kolejna ścieżka
rowerowa. 14 września specjalna

komisja dokonała odbioru końcowe-
go robót związanych z budową ścież-
ki rowerowej na odcinku: Iwięcino 
– droga nr 203 poprzez Rzepkowo do
Osiek i dalej z Osiek do miejscowości
Łazy. Odcinek o łącznej długości 6,47
km został zrealizowany w ramach
projektu „Budowa sieci tras Pomorza
Zachodniego – Trasa Nadmorska
odcinek Łazy – Iwięcino”. Realizato-
rem zadania był Zachodniopomorski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kosza-
linie, natomiast gmina Sianów, zgod-
nie z zawartym porozumieniem, była
partnerem w realizacji i współfinan-
sowała przedsięwzięcie. Wykonawcą
robót była firma DOMAR Kazimierz
Domaracki z Tatowa.

w skrócie
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coraz większa sieć gazowa

Burmistrz Maciej Berlicki podpisał z dyrektorem koszalińskiego od-
działu Polskiej Spółki Gazownictwa robertem Parafianowiczem list 
intencyjny o współpracy PSG i samorządu w sprawie gazyfikacji gminy.
oczywiście, tak wsie jak i „białe plamy” w Sianowie poprzedzone 
zostaną analizą Spółki, a gmina dołoży wszelkich starań, żeby jak naj-
więcej obszarów objętych zostało siecią gazową. Fot. WAldemAr kosoWski

w obiektywie
Dzieci w gabinecie burmistrza
Pod koniec września 
w Urzędzie Gminy 
i Miasta Sianów poja-
wili się niezwykli 
goście – pięciolatki 
z grupy „Biedronki” 
ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Siano-
wie. Dzieci zobaczyły,
jak i gdzie pracuje
burmistrz. Pytały, na
czym polega ta praca
oraz czym zajmują się
urzędnicy. 
Nie zabrakło żartów,
śmiechu i słodyczy.
włodarze gminy mają
nadzieje, że to nie
ostatnia grupa przed-
szkolaków, która zja-
wiła się w ratuszu.

Fot. milenA szczepAńskA-zAkrzeWskA

Zwiedzają, uczą się, ćwiczą, 
gotują – seniorzy w Sianowie
żyją bardzo aktywnie.

Od kilku lat w Sianowie działa-
nia stowarzyszenie, które animuje
czas wolny osób w wieku 60+. Tego-
roczny projekt, który prowadzi
organizacja przyciągnął rekordową
liczbę uczestników, którzy codzien-
nie biorą udział w 28 różnych
grupach tematycznych. Warsztaty
basenowe, zielarskie, rękodzielnicze,
komputerowe, językowe, obsługi
urządzeń mobilnych, kulinarne,
teatralne, plastyczne, jogi, rekreacji 
– to wszystko i jeszcze więcej czeka
na sianowskich seniorów. 

Dodatkowo za pozyskane
pieniądze seniorzy cyklicznie orga-
nizują spotkania integracyjne,
dancingi, wyjścia do kina, filharmo-
nii czy teatru. Wsparcie Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Województwa
Zachodniopomorskiego umożliwi-
ły także organizację wycieczek
tematycznych po Polsce.

Projekt wdrażany przez Stowa-
rzyszenie Sianowska Akademia
Seniora potrwa do końca roku. 

Z oferty korzysta 140 osób.
Środki na ten cel pozyskało Stowa-

rzyszenie Sianowska Akademia
Seniora z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz
budżetu Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Sianowska Akademia Seniora 
nie zwalnia tempa

WybORCO!
W celu wzięcia udziału w głoso-

waniu należy zadbać o to, żeby być
ujętym w stałym rejestrze wybor-
ców! Należy to uczynić poprzez:
zameldowanie na pobyt stały bądź
wpisanie się na własny wniosek do
stałego rejestru wyborców (wyborcy,
którzy stale zamieszkali na obszarze
gminy bez zameldowania albo
nigdzie niezamieszkali przebywa-
jący stale na obszarze gminy).

Należy pamiętać, że zameldo-
wanie na pobyt czasowy nie powo-
duje ujęcia w rejestrze wyborców
tylko w rejestrze mieszkańców, 
a to nie daje prawa głosowania 
w żadnych wyborach.

PaMIĘTaJ!
Jeśli wymeldowałeś się z miej-

sca pobytu stałego albo zgłosiłeś, że
na stałe wyjeżdżasz poza granicę
kraju, zostaniesz skreślony z reje-

stru wyborców i nie będziesz posia-
dać prawa udziału w głosowaniu. 

OSOby NIePeŁNOSPRaWNe
oraz, które ukończyły 75. rok

życia, mają prawo głosować przez
pełnomocnika. Aby skorzystać 
z tego prawa, należy do dnia 12
października złożyć w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie (pok.

nr 2 na parterze głównego budyn-
ku) pisemny wniosek o sporządze-
nie aktu pełnomocnictwa wraz ze
zgodą na przyjęcie pełnomocnictwa
do głosowania. Pełnomocnikiem
może zostać osoba, która jest wpisa-
na do rejestru wyborców i jest dla
wyborcy wstępnym, zstępnym,
małżonkiem, rodzeństwem lub
osoba pozostającą w stosunku przy-

sposobienia, opieki lub kurateli. 

Kodeks wyborczy stanowi, że
wyborca z orzeczeniem znacznym
lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności może głosować
korespondencyjnie. Aby skorzystać
z tej możliwości, powinien zgłosić
taki zamiar komisarzowi wyborcze-
mu do 6 października. 

W każdej chwili można spraw-
dzić, czy jesteśmy ujęci w stałym
rejestrze wyborców! Rejestr wybor-
ców jest udostępniany na pisemny
wniosek, do wglądu w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie 
– Referat Spraw Obywatelskich.
Rejestr ten prowadzi Pani Marika
Bożyk tel. 94-34-69-524.

MAriKA BożyK

Zbliżają się WybORy SaMORZąDOWe
Swoje głosy w wyborach samorządowych oddamy 21 października. Lokale wyborcze czynne będą od godz. 7 do godz. 21. 

Uczniowie pamiętali o rocznicy wybuchu wojny

Początek września kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji 
i rozpoczęciem roku szkolnego. ze spotkaniem z koleżankami i kolegami
po wakacyjnym wypoczynku. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy
zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. oświcie wojska nie-
mieckie zaatakowały obszar państwa polskiego na lądzie, morzu i w po-
wietrzu. Uczniowie z Sianowa wspomnieli rocznicę wybuchu ii wojny
światowej.

Fot. WAldemAr kosoWski

w obiektywie

Wybory w gminie
Sianów w liczbach

– wybierzemy 15 radnych
– jest 15 okręgów 

wyborczych
– liczba mieszkańców 

– 13 486
– liczba wyborców – 10 919

– liczba obwodów – 11

Seniorzy pojechali do Kotliny Jeleniogórskiej, województwa świętokrzyskiego oraz
do Warmii i Mazur. Fot. ArchiWum senioróW

w obiektywie
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Dożynki gminne w Karniesze

W łodarze powiatu
koszalińskiego, ościen-
nych gmin, zaprosze-

ni goście, sołtysi oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy regionu
dziękowali za trud pracy i tego-
roczne żniwa. Święto plonów
połączone było z obrzędami dzięk-
czynnymi, wręczeniem pamiątko-
wych wyróżnień i medali, degusta-
cją wiejskiego jadła, śpiewem 
i prezentacją artystyczną zespołów
w ludowej odsłonie.

Uroczystości rozpoczęła msza
dziękczynna w zabytkowej pola-
nowskiej świątyni pw. Najświętszej
Maryi Panny, następnie korowód
przedstawicieli gmin powiatu 
i zaproszonych gości tłumnie prze-
szedł ulicami miasta do miejsca
oficjalnych uroczystości nad Zale-
wem Polanowskim. W trakcie cere-

moniału dożynkowego Janusz
Machała, przewodniczący Rady
Miejskiej w Sianowie, przyjął z rąk
starosty powiatu koszalińskiego
chleb – symbol dóbr niezbędnych
do życia, dostatku i pomyślności.
Dzielił go między przybyłych gości
sianowskiej wspólnoty i okolicz-
nych mieszkańców, dziękując za ich
trud pracy i wytrwałość.

W trakcie Dożynek przedsta-
wiciele Gminy dumnie prezento-
wali naszą małą ojczyznę. Byli
honorowani, wyróżniani i nagra-
dzani oklaskami.

Aleksandra Kowalczyk, dyrek-
torka Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Sianowie, została
uhonorowana tytułem i odznaką
„Kobiety Aktywnej Powiatu Kosza-
lińskiego 2018”,

Marek Brzozowski, naczelnik

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sia-
nowie został odznaczony pamiąt-
kowym medalem „Za zasługi dla
Powiatu Koszalińskiego”, a w kon-
kursie na „Tradycyjny wieniec
dożynkowy” sołectwo wsi Sucha
Koszulinka zostało wysoko ocenio-
ne i uhonorowane II miejscem 
w powiecie.

Na scenie artystycznie i ludowo
gminę Sianów prezentował Zespół
Bursztyny z Sianowa, a na placu
dożynkowym – licznie zgromadze-
ni przedstawiciele organizacji poza-
rządowych i samorządu.

Dziękujemy wszystkim oso-
bom, podmiotom, grupom niefor-
malnym i organizacjom pozarządo-
wym za wspólne świętowanie,
ludowy akcent, Waszą otwartość 
i energię.

Fot. WAldemAr kosoWski

Święto Rolników 
i Sadowników w Polanowie
Dożynki Powiatu Koszalińskiego zorganizowane zostały nad Zalewem 
Polanowskim. 
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   ewicach
Dożynki są świętem
wszystkich ludzi pracu-
jących na rzecz polskiej
wsi, ale przede wszystkim 
pozwalają wyrazić 
wdzięczność dla rolników
za ciężką pracę i zebrane
plony. 
w tym roku gospodarzem
imprezy dożynkowej były
Karnieszewice. Święto 
odbyło się z zachowaniem
tradycji i obrzędów 
dożynkowych. Starostowie
dożynek wręczyli włoda-
rzowi gminy bochen
chleba, a następnie 
podzielili się chlebem 
ze wszystkimi uczestni-
kami dożynek. oto relacja
z wydarzenia w fotogra-
ficznym skrócie.

Fot. WAldemAr kosoWski

p o zakończeniu II wojny
światowej w Węgorze-
wie funkcjonowała naj-

lepsza w okolicy kuźnia. Do mistrza
sztuki kowalskiej Jana Puzdrow-
skiego przyjeżdżali podkuwać
konie gospodarze z Sianowa,
Koszalina, Sławna, a nawet z odle-
głego o siedemdziesiąt kilometrów
Słupska. Dziś już niewielu miesz-
kańców pamięta tę kuźnię, chociaż
wspominali ją z wielkim sentymen-
tem. I oto po wielu latach do Węgo-
rzewa znowu zajechał gospodarz 
z Sianowa, aby podkuć swojego
konia. Klacz została podkuta
bardzo profesjonalnie, bo przez
samego mistrza Polski w podku-
waniu Adama Kosakowskiego 
z Poznania. Wydarzyło się to na 
II Plenerowym Spotkaniu z Rze-
miosłem i Sztuką Kowalską. 

Artysta kowal z Koszalina
Aleksander Czernecki zaprosił na
Plener swoich przyjaciół kowali 
z różnych stron Polski. Gościnni
mieszkańcy Węgorzewa przyjęli ich
w swoich domach i z zaciekawie-
niem czekali na tworzoną na ich
oczach zespołową pracę kowalską,
przedstawiającą ułana zmierzające-
go do kuźni. Projekt płaskorzeźby

wykonał pan Aleksander Czernecki,
on też koordynował pracę całego
zespołu. 

Do tematu pracy kowali oraz
ułanów z 1.Warszawskiej Brygady
Kawalerii, którzy stacjonowali 
w Węgorzewie po II wojnie świa-
towej nawiązywała też powstała 
z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej w Szczeglinie publi-
kacja „Galopem do kuźni w Węgo-
rzewie”. Na Plenerze uczniowie
rozbawili publiczność inscenizacją
„U kowala” zakończoną skoczną
polką, a finałem występu był efek-
towny wjazd na koniu ułana 
z Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej Krzysztofa Pawlucha, który
przedstawił historyczne tło powo-
jennych wydarzeń związanych 
z osadnictwem węgorzewskich
ułanów. 

Dodatkowymi atrakcjami Ple-
neru był wypiek podpłomyków,
pokaz średniowiecznej artylerii,
łucznictwa i występ zespołu ludo-
wego Złoty Dukat. Na Plenerze
gościł też wędrowny skryba Daniel
Lalik z Zamościa – kaligraf zafascy-
nowany sylwetką ormiańskiego
kopisty ksiąg, kronikarza i pod-
różnika Symeona z Zamościa. Pan

Daniel przywiózł ze sobą prace kali-
graficzne i narzędzia pisarskie. Pod
okiem ormiańskiego skryby można
było spróbować swoich sił w kali-
grafii, zasiadając przy replice
siedemnastowiecznego pulpitu do
pisania. 

Najdłuższą drogę na nasz
Plener, bo aż z Czech, przebył
kowal i podróżnik Jan Kovar, który
zaprezentował przebogaty zbiór
swoich wyrobów. 

DorotA rABSztyN-DUDEK 

Fot. WAldemAr kosoWski

PRZySTaNeK KuźNIa
II Plenerowe Spotkanie z Rzemiosłem i Sztuką Kowalską. Do Węgorzewa 
przybyli nie tylko adepci tej sztuki, zamierzający doskonalić swój warsztat 
kowalski, ale też artyści kowale – mistrzowie nagradzani na ogólnopolskich
i międzynarodowych zawodach kowalskich.

Plener Kowalski

To jedno z zadań projektu
„Śladami niepodległości” 

realizowanego przez Stowa-
rzyszenie „Refugium”, dofi-
nansowanego ze środków

Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Autorką pro-

jektu jest dyrektor Szkoły
Podstawowej w Szczeglinie

Dorota Rabsztyn-Dudek.

OrGANiZAtOrAMi iMPreZy Byli: Stowarzyszenie „Refugium” 
w Węgorzewie, Pracownia Kowalstwa KUŹNIA Aleksandra 

Czerneckiego z Koszalina i Sołectwo Węgorzewo. 
PArtNerAMi iMPreZy Byli: Szkoła Podstawowa w Szczeglinie,
Stowarzyszenie Polskich Artystów Kowali, Stowarzyszenie Kowali

Polskich, Gmina Sianów oraz Centrum Kultury w Sianowie.
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tworzymy 
Ogród Pokoleń

Dzięki dofinansowaniu z konkursu
Działaj lokalnie 2018, Sianowska
Akademia Seniora wraz z podopiecz-
nymi Dziennego Domu Senior+ 
w Sianowie oraz chętnymi mieszka-
ńcami gminy tworzy wspólną zielo-
ną przestrzeń integracji wielopoko-
leniowej w samym sercu miasta.
Zapraszamy na piknik rodzinny 
z ogniskiem, podsumowujący realiza-
cję projektu. Wydarzenie odbędzie się

12 października na terenie ogrodu
przy Dziennym Domu Senior+ 
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 33.
Zapraszamy do wzięcia ze sobą roślin
(kwiatów, krzewów), które zostanie
posadzona na terenie ogrodu, dzięki
czemu każdy z nas będzie mógł stać
się częścią tego miejsca.
Projekt dofinansowany ze środków
Programu „Działaj lokalnie X” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Fundacji Nauka dla Środowiska.

w skrócie

Działo się

Grzybobranie 
i integracja

Ponad 200 osób ze środowisko-
wych domów samopomocy z regio-
nu: ze Sławna, Szczecinka, Klępcze-
wa, Kępic, Sławoborza, Białogardu,
Bobolic, Krągu k. Polanowa, Mano-
wa, Biesiekierza i Sianowa zgroma-
dziło się na parkingu leśnym 
w Przytoku, by wspólnie wybrać się
na grzybobranie. W spotkanie
włączył się również sianowski
Dzienny Dom Senior+.

Burmistrz Maciej Berlicki 
i dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Koszalinie 
– Mirosława Zielony życzyli owoc-
nych zbiorów i podziękowali orga-
nizatorom za wysiłek włożony 
w przygotowanie imprezy.

Grupy pod opieką przewodni-

ków zbierały grzyby jadalne, które
oceniało jury. Pomimo suszy, udało
się przeprowadzić konkurs na:

– największą ilość grzybów
jadalnych – zwyciężyli domownicy
z „Feniksa” w Biesiekierzu,

– znalezienie najładniejszego,
zdrowego borowika – wygrał ŚDS
„Odnowa” z Bobolic.

Ponadto wyróżniono domy 
z Białogardu i Klępczewa za sposób
prezentacji zbiorów.

Gospodarze – ŚDS „Szansa”,
dzięki wsparciu pracowników
MGOPS w Sianowie oraz sponso-
rów zapewnili piękną dekorację,
ciepły i słodki poczęstunek oraz
ognisko. Imprezę dofinansowano ze
środków PFRON.

Dziękujemy Józefowi Osen-
kowskiemu, Nadleśnictwu Karnie-
szewice i Centrum Kultury w Siano-
wie.

rEGiNA BANASiAK

Piękna pogoda i przebywanie w otoczeniu przyrody pozwoliły na odpoczynek i za-
pomnienie o codziennych dolegliwościach. Fot. kAtArzynA gAWienoWskA

Podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy „Szansa” we
wrześniu wzięli udział w XVI Ogól-
nopolskich Integracyjnych Warsz-
tatach Artystycznych w Łazach.
Impreza organizowana jest cyklicz-
nie przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną – Warsztat Terapii
Zajęciowej Nr 2 w Koszalinie. Na
tegoroczne spotkanie przybyło
około 500 osób z całej Polski m.in. 
z: Wrocławia, Radomia, Piekar
Śląskich i Słupska.

Nasi uczestnicy wzięli udział
w warsztatach florystycznych,
tworzenia mydełek zapachowych,
robienia biżuterii, którą mogli obda-
rować najbliższych. Co ważne, pod
okiem ratowników medycznych
powtórzyli zasady udzielania
pierwszej pomocy. Obsługiwali też
sprzęt wojskowy, prezentowany
przez Dywizjon 8. Pułku Przeciw-
lotniczego w Koszalinie.

Uczestnicy podczas zajęć
plastycznych wykonali wspólnie
pracę konkursową „Obraz maluję
dla Ciebie... może w tęczy, może 
w chmurze”, która została nagro-

dzona II miejscem. Wzorem lat
ubiegłych dzieła stworzone podczas
pleneru, będzie można podziwiać
na wystawie.

JolANtA trzEciAK

brawa 

Drugie miejsca naszej „Szansy”

Podopieczni „Szansy” uhonorowani zostali pucharem i pamiątkowy dyplomem.
Fot. JolAntA trzeciAk

30 sierpnia Gminny Ośrodek
Informacji dla Osób Niepełno-
sprawnych przy współpracy ze
Środowiskowym Domem Samo-
pomocy „Szansa” zorganizował
wycieczkę dla osób niepełno-
sprawnych do Doliny Charlotty,
położonej w Strzelinku koło Słup-
ska. Podróżnicy odwiedzili Krainę
Bajek i ZOO. Z wysokiej wieży
widokowej można podziwiali

otoczenie Doliny, Mnóstwo radości
sprawiło im wodne ZOO Safari,
czyli fantastyczny rejs łodzią, która
zabierała niepełnosprawnych 
w podróż dookoła świata. Rejs
ukoronowany został zacumowa-
niem na wyspie lemurów, którą
zamieszkują małpiatki z Madaga-
skaru: Król Julian i jego wesoła
banda. Po posiłku ostatnią atrakcją
było fokarium.

Pocztówka z podróży

Niepełnosprawni 
w Dolinie Charlotty

Na pożegnanie uczestnicy wyprawy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Fot. dorotA ŚluboWskA

d wa tygodnie przed rozpo-
częciem roku szkolnego
2018/2019 nauczyciele

postanowili sprezentować uczniom
kolorowy plac zabaw. Powstał
projekt, który zawierał gry podwór-
kowe, miasteczko drogowe, plansze
do gry w szachy i matę edukacyjną
do kodowania. Pozostało tylko
przenieść projekt na płytę placu
przed szkołą. Dyrekcja, dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu
Gminy i Miasta Sianów, zakupiła
potrzebną specjalną farbę, pędzle 
i nauczyciele ruszyli do pracy. 
Z dnia na dzień plac stawał się coraz
bardziej kolorowy. 

Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę, czego dowodem są
nasi roześmiani uczniowie, którzy
każdą przerwę spędzają na placu.
Dzieci korzystają z „liczbowej gąsie-
nicy”, „pingwinka”, „kalkulatora”:
wymyślają sami reguły gry,
współpracują w zespole. Oddziały
przedszkolne i pierwszoklasiści
trenują właściwe postawy pieszego

w miasteczku drogowym pod czuj-
nym okiem pedagogów. 

Kolejną niespodzianką dla

uczniów było stworzenie w dwójce
pracowni edukacyjnej „Rozwijam
się wszechstronnie”. Motywacją do

jej powstania była rosnąca liczba
uczniów, którzy objęci są pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciele specjaliści socjoterapii,
logopedii, rewalidacji, surdopeda-
gogiki i oligofrenopedagodzy,
pracujący w SP2 w Sianowie zgod-
nie podkreślali, że potrzebne jest
przyjazne miejsce, które pozwoli na
pełną terapię, naukę i harmonijny
rozwój dziecka. Pracownia eduka-
cyjna to też doskonałe miejsce na
pracę z uczniem zdolnym. Miejsce,
które pozwoli na niestereotypową
pracę z zachowaniem dużej
swobody i elastyczności prowa-
dzenia zajęć. Jej sprzyjający klimat
pozwoliłby na włączenie rodziców
w proces edukacyjny.

Dyrekcja zaproponowała
adaptację pomieszczenia i pozy-
skała życzliwych sponsorów. 
– Dzięki środkom finansowym
uzyskanym od Urzędu Gminy 
i Miasta Sianów i firmy ARKA
mogliśmy stworzyć kameralną,
świetnie wyposażoną salę. Została
ona wyposażona 

w nowoczesny sprzęt: projek-
tor z ruchomymi obrazami, balda-
chim światłowodowy, tubę huraga-
nową, lustro logopedyczne, ścieżkę
sensoryczną i wiele innych pomocy
dydaktycznych – wylicza dyrektor
szkoły Katarzyna Budnik. – Kupili-
śmy nowe meble, wykładzinę,
siedziska, pomalowano ściany. 

Dziękujemy kreatywnym
nauczycielom z SP 2 w Sianowie!

Zabawa w kolorach tęczy
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie stale się zmienia i rozwija, aby być jeszcze bardziej przyjazną dzie-
ciom. Przyjazną podczas lekcji, ale też po zajęciach!

Pomysł, dobre chęci, trochę czasu i wysiłku – to wystarczyło,
by nauczyciele zrobili swoim podopiecznym kolorową nie-
spodziankę. Fot. WAldemAr kosoWski

w zagospodarowanie pracowni edukacyjnej włączyli się na-
uczyciele i pracownicy administracji. oto efekt naszych
wspólnych działań. Fot. WAldemAr kosoWski



Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Zapraszamy do udziału w kon-
kursie za rok! Fot. krystynA Jurgo
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Warto zobaczyć
Wystawa prac 
Stanisława 
Mrowińskiego

20 września w Galerii Zorza

otwarta została wystawa prac

zmarłego w 1997 roku Stanisława

Mrowińskiego, poznańskiego gra-

fika, rysownika, karykaturzysty,

malarza, projektanta ekslibrysów,

ilustratora książek i scenografa.

Artysta miał bardzo indywidualne

podejście do ekslibrisu. Uważał, że

musi on trafić wyłącznie do książek,

stąd większość jego ekslibrisów nie jest

znana. Wykonywał je na zlecenie

bibliofilów oraz dla przyjaciół, głównie

poznaniaków. Nie tworzył dla kolek-

cjonerów i kolekcji. Znaki książkowe

wykonywał piórkiem, tuszem i ołów-

kiem, a następnie powielał je w cynko-

typii kreskowej, rzadziej siatkowej.

Jego ekslibrisy są dzisiaj dużą rzadko-

ścią.

Swoją obecnością zaszczyciła nas żona

nieżyjącego artysty, pani Irena Rychły-

Mrowińska. Opowiadała, jak doszło do

tego, że prace jej męża trafiają do

galerii, a wystawy objeżdżają całą

Polskę. Opowiedziała też wiele zabaw-

nych anegdot, związanych z powsta-

waniem prac.

Wystawa czynna będzie do 31 paź-

dziernika. Wstęp wolny. Zapraszamy!

AGNiESzKA MADEJ

8 września odbyła się siódma
edycja Narodowego Czytania. Jak
co roku udział w akcji wzięła
sianowska biblioteka wraz ze
swoimi filiami.

Specjalnie na tegoroczne Naro-
dowe Czytanie została przygoto-
wana adaptacja „Przedwiośnia”
Stefana Żeromskiego. Punktualnie
o godz. 18 na scenie podczas Doży-
nek Gminnych w Karnieszewicach
rozpoczął się maraton czytania
książki. Rozpoczął Krzysztof Plewa,
kolejne fragmenty czytali Maciej
Berlicki, Marta Nowak, Andrzej
Kikcio i Ola Maziarz.

Podobna akcja odbyła się 
w Filii Bibliotecznej w Osiekach 
i Wierciszewie. W gronie lektorów
zsiadli czytelnicy filii, i każdy prze-
czytał fragment lektury. Podstawo-
wym celem przedsięwzięcia Naro-
dowe Czytanie jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
potrzebę dbałości o polszczyznę
oraz wzmocnienie poczucia wspól-
nej tożsamości. Tegoroczna lektura
nawiązała do stulecia odzyskania
niepodległości.

MoNiKA olSzAK

„Przedwiośnie” na koniec lata

Fragmenty „Przedwiośnia” można było usłyszeć m.in. podczas święta plonów w Karnieszewicach. Fot. WAldemAr kosoWski

20 września w Centrum
Kultury i bibliotece Pu-
blicznej Gminy i Miasta
w Sianowie odbyła się
XVII edycja Gminnego
Konkursu „Wybieramy
mistrza pięknego czy-
tania”. 

W tym roku konkurs zorgani-
zowany został pod hasłem „Czyta-
my Mickiewicza”. Okazją ku temu

byłą 220. rocznica urodzin pisarza.
Celem konkursu było krzewie-

nie kultury słowa, rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych, popu-
laryzacja mody na czytanie. Każdy
uczestnik konkursu prezentował
dwa teksty jeden przygotowany
przez siebie, a drugi wylosowany,
przygotowany przez Bibliotekę. Do
konkursu przystąpiło 32 uczestni-
ków w kategorii „Lektor Młodszy”
i w kategorii „Lektor Starszy”.
Uczestników oceniała komisja 
w składzie: Renata Pomian, Paulina
Żurowska, Joanna Abramowicz 

– Abramczuk, Ewelina Sochińska,
Jolanta Sas.

Wyniki: w kategorii „Lektor
Młodszy” – I miejsce Maja Strzelec-
ka, II miejsce Joanna Gawrońska, 
III miejsce Michał Radziejewski. 
W kategorii „Lektor Starszy” I miej-
sce przypadło Nadii Madej, II miej-
sce zajął Kajetan Woch, III miejsce
Aleksandra Andrzejczyk. Laureaci
dwóch pierwszych miejsc z każdej
kategorii reprezentować będą gminę
Sianów w etapie powiatowym 
w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.

MoNiKA olSzAK

Nasi Mistrzowie Pięknego Czytania

Podczas imprezy dożynkowej
w Karnieszewicach nie brakowało
akcentów kulturalnych.

Jednym z nich był Przystanek
Biblioteka. To cykl warsztatów skie-
rowanych do najmłodszych. Tu
każdy mógł znaleźć coś dla siebie!
Na jednym ze stanowisk można było
wykazać się talentem malarskim 
– powstawały przepiękne ilustracje
do polskich bajek. Można było
również zrobić sobie kolorową koro-
nę, która pozwoliła wyróżnić się 
z tłumu. Było również stanowisko,
przy którym można było zakodować
roboty Photon. Na koniec przygoto-

wany został quiz literacki z magicz-
nym kuferkiem. Każdy uczestnik
zabawy wygrywał nagrodę.

Na czytelników czekało też
stanowisko bookcrossingu pt. „Weź
przeczytaj – podaj dalej”. Chętni
wybierali książki, które po przeczy-
taniu przekażą kolejnym czytelni-
kom. 

Akcja „ Przystanek biblioteka”
ma za zadanie promować biblioteki
i czytelnictwo wśród dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Sianów,
zachęcać do odwiedzania bibliotek,
gdzie nigdy nie jest nudno!

MoNiKA olSzAK

Przystanek Biblioteka

z tej okazji bibliotekarki
postanowiły zrobić Czytel-
nikom prezent urodzino-

wy i zaprosiły do Sianowa królową
polskiego kryminału Katarzynę
Bondę. Wszystkie jej powieści
zyskały status bestsellerów. Bonda
jest autorką trylogii kryminalnej 
z Hubertem Meyerem: „Sprawa
Niny Frank”, „Tylko martwi nie
kłamią”, „Florystyka”, dokumentów
kryminalnych „Polskie morderczy-
nie” i „Zbrodnia niedoskonała” oraz
podręcznika „Maszyna do pisania”.
Ogromną popularność oraz presti-
żowe nagrody przyniosła jej seria 
z profilerką Saszą Załuską: „Pochła-
niacz”, „Okularnik”, „Lampiony”,
„Czerwony Pająk”. „Pochłaniacz”
otrzymał Nagrodę Publiczności 
na Międzynarodowym Festiwalu
Kryminałów 2015, a „Okularnik” 
– nagrodę Bestsellery Empiku 2015.

Spotkanie odbyło się 19 wrze-
śnia w sianowskiej bibliotece. Kata-
rzynę Bonde przywitał burmistrz
Maciej Berlicki i dyrektorka Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów Aleksandra

Kowalczyk. Opowiedzieli oni 
o odniesionym sukcesie biblioteki 
w Rankingu Bibliotek Rzeczpospoli-
tej i Instytutu Książki oraz o inwe-
stycjach, które już są zrealizowane
oraz tych, które są w planach.

Spotkanie poprowadził Krzysztof
Plewa, koszaliński dziennikarz
radiowy. Sama pisarka mówiła 
z ogromną swobodą, tak jakby była
na spotkaniu z dobrymi znajomymi.

MoNiKA olSzAK

bonda w Sianowie
Rok 2018 jest bardzo ważny w historii sianowskiej biblioteki. W tym właśnie
roku obchodzimy 70-lecie istnienia naszej książnicy.

Katarzyna Bonda okrzyknięta została przez miłośników jej książek „polską Agatą chri-
stie”. Fot. WAldemAr kosoWski



Sobotnio-niedzielne, rozegrane
22 i 23 września, mecze naszych
piłkarskich seniorskich zespołów,
przyniosły sporo emocji i bramek.
Najefektowniej i najskuteczniej 
w sobotę, zagrało I-ligowe Stowa-
rzyszenie Victoria Sianów. Popular-
ni Oldboje Victorii, prowadzeni 
– pod nieobecność Krzysztofa Gorta
– przez Jacka Surówkę, pokonali 
w Gryficach miejscową Spartę 13:2
(8:0). Łupem bramkowym podzieli-
li się: Krzysztof Miętek – 7, Rafał
Gotowała – 2, Łukasz Berkowski,

Piotr Kierzek, Grzegorz Majcher i
Tomasz Tesmer.

Bez straty bramki – jako jedyni
– zakończyli spotkanie, seniorzy 
A-klasowej Victorii Sianów. Grając
u siebie, podopieczni Dariusza
Majewskiego (trener) i Jerzego Piąt-
ka (kierownik), pokonali Passata
Bukowo Morskie 3:0 (0:0). Bramki
dla Victorii strzelili: Damian Miętek,
Krystian Jegliński i Dariusz Majew-
ski.

Grające w niedzielę, II-ligowe
piłkarki UKS Victoria SP 2 Sianów,

przegrały u siebie z występującymi
pod ciekawą nazwą: Pogoń Gości-
niec nad Wisłą, piłkarkami z Tcze-
wa, 2:10 (1:7). Bramki dla
podopiecznych Jędrzeja Bieleckiego
(I trener), Mariana Kuny (II trener) 
i Jacentego Życińskiego (kierownik),
strzeliły: Klaudia Majerczak (na 1:7)
i Malwina Grzelak (na 2:10).

Z naszych dwóch B-klasowych
zespołów lepiej zaprezentowali się
piłkarze KS Sieciemin. Podopieczni
Leszka Rogali (trener) i Józefa Hryc-
kowiana (kierownik). Pokonali 

u siebie, wyżej notowany w tabeli,
zespół Derby Gwiazdowo 4:2 (1:1).
Bramki dla siecieminian, strzelili:
Łukasz Cygan – 2 oraz Damian
Janczyszyn i Adam Nader.

Z kolei podopieczni Wiktora
Piątka (trener) i Krzysztofa Karwa-
ta (kierownik), zremisowali u siebie,
z niżej notowaną w tabeli, Pogonią
Noskowo 2:2 (1:2). Bramki dla skib-
nian, strzelili: Mateusz Antonow 
i Michał Kowalski.

rySzArD wątroBA

Piłka nożna

Seniorzy Victorii bez straty bramki
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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 
Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNe teleFONy:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji i w Koszalinie
– 94 34 29 102.
Posterunek Policji w Sianowie
– 94 34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie 

– 94 34 29 675.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzi-
nach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Poste-
runku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 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).
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Sianowianki odpadły 
z Pucharu Polski

W Szczecinie, na murawie stadionu
Stali Stocznia, rozegrany został mecz
finałowy województwa zachodnio-
pomorskiego Pucharu Polski Kobiet.
W starciu dwóch drugoligowych
zespołów lepsze okazały się rezerwy
ekstraligowej Olimpii Szczecin
wygrywając spotkanie 2:0(1:0). Bram-
ki strzeliły Marianna Litwiniec w 2
minucie meczu i Martyna Iwanek 
w 75 min. Olimpijki były zdecydowa-
nie lepsze, stworzyły sporo okazji do
podwyższenia wyniku, ale na prze-
szkodzie stanęła dobrze broniąca
bramkarka Sianowa Oktawia
Kaszewska, dobrze dysponowane
obrończynie sianowskie Wiktoria
Robakowska i Dagmara Petrus.
Sianowianki pojechały na mecz tylko
w 12 osobowym składzie, bez kilku
podstawowych zawodniczek m.in.
Karoliny Struszczyk, Karoliny
Wieczorek i Joanny Świąder. – Nie
mieliśmy w tej sytuacji za wiele do
powiedzenia – przyznał trener Jędrzej
Bielecki. – Olimpia wygrała zasłuże-
nie. Lepiej sobie poradziła w tym
upalnym dniu – dodał. Ostatecznie
więc Puchar Polski Kobiet na szcze-
blu ZZPN Szczecin trafił do szczeciń-
skiego zespołu.
W sianowskim zespole wystąpiły:
Oktawia Kaszewska, Oliwia Żywa-
nowska, Dagmara Petrus, Wiktoria
Robakowska, Wiktoria Studzińska,
Paulina Szewczyk, Marta Fil, Wikto-
ria Ostróżka, Klaudia Saganowska,
Nikola Pielich i Malwina Grzelak. 
W rezerwie pozostała Viktoria Heib.

piłka nożna

Sianowskie gimnazjum otrzy-
mało wyniki współzawodnictwa
szkół w ramach Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej od
Ministerstwa Sportu i Turystyki na
rok 2017/2018.

Gimnazjum Gminne w Siano-
wie zajęło historycznie najlepsze
miejsce wśród szkół gminy Sianów
– to 35 miejsce na 305 szkół zgło-
szonych do rywalizacji.

Główny sukces zawdzięczamy
klasie sportowej – profilm z elemen-
tami turystyki, której wychowawcą

i trenerem był Tomasz Woźniak
oraz reprezentantom innych klas,
którzy uzupełniali klasę sportową
w koszykówce, piłce ręcznej, piłce
nożnej, unihokeju, badmintonie,
biegach przełajowych, tenisie stoło-
wym.

Duży wkład mają oczywiście
nauczyciele wychowania fizyczne-
go Renata Olejnik, Tomasz
Woźniak, Konrad Czerepkow.

Gratulujemy!
toMASz woźNiAK

Sportowy sukces
Gimnazjum Gminnego
im. Ireny Sendlerowej

Cieszą sukcesy idnywidualne każdego ucznia, jak też wyniki rywalizacji zespo-
łowej. Brawo uczniowie! Fot. ArchiWum szkoły

d la miłośników i sympaty-
ków kolarstwa wyścig na
trasie Sianów – Węgorze-

wo Koszalińskie  był świetną okazją
do rywalizacji na 15 kilometrowym
dystansie. Pomimo trudnych
warunków atmosferycznych i silne-
go wiatru, na starcie stanęło ponad
40 kolarzy z Sianowa, Koszalina,
Kościerzyny, Nowogardu i okolicz-
nych miejscowości. Organizatorem
zmagań kolarskich była nieformalna
grupa pasjonatów kolarstwa oraz
Stowarzyszenie Edukacja – Ekolo-
gia – Rozwój i SOMGORSI z Siano-
wa, którzy na ten cel pozyskali dofi-
nansowanie Mikrodotacji w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Wyścig dostarczył wielu
emocji, wszyscy uczestnicy szczęśli-
wie dojechali na metę!  Tam wspól-
nie skosztowali gorącej grochówki 
i uczestniczyli w uroczystym pod-
sumowaniu wydarzenia. Wszyscy
zostali uhonorowani pamiątkowy-
mi dyplomami i medalami, a zwyci-
ęzcy otrzymali wyjątkowe trofea.

Uczestnikom wyścigu gratulu-
jemy pasji i dziękujemy za wspólnie
spędzony czas.

toMASz PrzyGUDzKi 

i ANDrzEJ DANiElEwicz

Kolarskie emocje w Sianowie!
22 września odbył się długo wyczekiwany wyścig kolarski – XII edycja „Masters po latach”.

Były emocje, ale przede wszystkim wyścig był doskonałą zabawą i okazją do in-
tegracji kolarzy z regionu. Fot. ArchiWum orgAnizAtoróW

Uczestnicy ścigali się w sześciu kategoriach wiekowych.
Fot. ArchiWum orgAnizAtoróW


