
1 maja

Piknik Sportowy 
im. Ryszarda 
Targaszewskiego

12 maja

Rajd Rowerowy 
Mokre-Przytok 

19 maja

Sianowska 
Noc Muzeów

1 czerwca

Gminny Dzień Dziecka

P rzypomnijmy, w 2016 roku, dzięki
dotacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 

w kościele wymieniono i naprawiono m.in.
uszkodzone elementy konstrukcji stropu nad
nawą i wieżą, a także więźby dachowej 
z wymianą pokrycia dachowego i obróbkami
blacharskimi. Renowacji poddano także stolar-
kę okienną oraz rozpoczęto prace renowacyjne
posadzki, które zostały wstrzymane ze
względu na cenne znaleziska archeologiczne.
W związku z pracami archeologicznymi 
w ubiegłym roku przystąpiono do renowacji
zabytków ruchomych, czyli. ołtarza. Na
ukończeniu są nowe ławki, których kilka stoi
w kościele Matki Bożej Fatimskiej. Wykonaw-
cą jest parafianin Leon Bernat, stolarz z dużym
doświadczeniem w renowacji zabytków.

Do podanej daty oddania kościoła po
remoncie, a więc wrześniowego odpustu św.
Stanisława Kostki, czasu zostało niewiele, 
a ogrom prac i koszty ich realizacji są niemałe.

Na remont czeka jeszcze ambona wraz 
z koroną i przepiękny herb Sianowa – po
odrestaurowaniu nadadzą blasku kościołowi.

Ważnym elementem, określającym funk-
cję obiektu, będzie krzyż, który powróci na
szczyt wieży kościoła. Krzyż wykonany jest
przez firmę Globmetal, miejsce pracy wielu
sianowian. W dolnej części krzyża, w podob-
ny jak poprzednio sposób, zamontowana
będzie kula zabytkowa, wcześniej poddana
pozłoceniu, zgodnie z zaleceniami konser-
watorskimi. W kuli złożone będą dotychczas
tam przechowywane ołowiane tabliczki
informacyjne. Wykonamy też nowe z aktual-
nymi danymi o remoncie.

Koszt przeprowadzonych, dotychczaso-
wych prac zamknął się w kwocie około 1 mln
200 tys. zł. Kolejna dotacja w kwocie 150 tys.
zł przeznaczona zostanie na renowację 
i rekonstrukcję portalu i ścian kruchty oraz
odnowienie i uzupełnienie tynków wew-
nętrznych ścian, w tym stabilizację spękań
murów. Ponadto modernizacji poddana
zostanie posadzka – zaplanowano ułożenie
posadzki z cegły ceramicznej. Elementem
uzupełniającym prace będzie montaż instala-
cji sygnalizacji pożaru oraz włamań.

Za wszelką pomoc i modlitwę poświę-
coną remontowi naszej świątyni – dziękuje-
my. 

RysZaRD sobcZyński 

Remont świątyni 
z dofinansowaniem
To dobra informacja dla mieszkańców gminy Sianów: na modernizację kościoła p.w. św. St. Kostki
w Sianowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dotację w wysokości
150 tys. złotych.

Zakończenia prac planowane jest na wrzesień tego roku. Wtedy też obiekt zostanie oddany do użytku. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

Dotacja przeznaczona zostanie m.in. na naprawę ścian kruchty oraz tynków wewnętrznych ścian i stabili-
zację spękań murów. Fot. Waldemar KosoWsKi

Młodzi są
eko! 
Znów nas 
o tym
przekonali

W piątek, 20 kwietnia, w ramach obcho-
dów Dni Ziemi odbył się XII Wiosenny Festi-
wal Kultury Ekologicznej. Organizatorem
imprezy było Przedszkole Gminne w Siano-
wie. Partnerem festiwalu był Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie. 

Główną ideą imprezy było rozbudzanie
szacunku do przyrody oraz prezentacja
umiejętności artystycznych dzieci w wieku
przedszkolnym. 
Więcej na str. 5 

Fot. Waldemar KosoWsKi



W Suchej Koszalińskiej zakoń-
czyły się prace związane z budową
wiaty rekreacyjnej w ramach zada-
nia pn. „Budowa placów z wiatą
rekreacyjną i elementami małej
architektury w miejscowościach
Dąbrowa i Sucha Koszalińska”,
finansowanego ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Zadanie, które zrealizowała
Gminna Organizacja Turystyczna 
w Sianowie, zakładało zagospoda-
rowanie terenu dla infrastruktury
rekreacyjnej. Polegało na budowie

wiat rekreacyjnych, które miały się
stać miejscem spotkań dla lokalnej
społeczności w miejscowościach
Dąbrowa i Sucha Koszalińska.
Wartość zadania to blisko 235 tys. zł,
z czego 120 tys. zł to dotacja 
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Pod zadaszoną wiatą na miesz-
kańców czeka miejsce na ognisko, są
stoły z ławami, stojak na rowery,
jest też plac zabaw. 

Zapraszamy! 
Fot. Waldemar KosoWsKi
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Gminny Punkt informacji dla osób

Niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

J
akoś nic się u nas nie zmienia, a ja
szukając tematów na wiosnę
zawsze wracam do kilku, które 

z punktu widzenia mieszkańców
czy osób patrzących na Sianów 
z zewnątrz, wydają się ważne. Jest
też chyba nieźle ocenianie.

Chodzi o naszą kulturę. Nie tę
nazywaną zamiennie wychowa-
niem, czyli osobistą. Bardziej chodzi
o ofertę gminy, naszych instytucji
czy też organizacji pozarządowych.
Początek maja będzie niestety tylko
na sportowo, bo przy budowie
nowego placu zabaw w parku nie da
się przeprowadzić Pikniku z Flagą.
Ale żeby było lepiej, muszą być też
chwile trudniejsze. Myślę jednak, 
że nowy plac zabaw otwarty zosta-
nie 1 czerwca, a wszyscy chętni
spędzą z nami kilka godzin w Dniu
Dziecka. Wcześniej jednak będzie
można skorzystać z wiat rekreacyj-
nych, a tę uroczyście otworzymy
m.in. w Dąbrowie.

To początek, a potem już trady-
cyjnie kilka dużych wydarzeń, 
na których po raz kolejny gościć 
w Sianowie będą gwiazdy polskich
scen teatralnych czy muzycznych.
To przeplatać będziemy wydarze-
niami sportowymi i historycznymi.
Przeplatać się też będą i te dużo i te
małe imprezy. Nie zawsze przecież
potrzeba tysięcy osób, aby dobrze
się bawić czy ciekawie spędzić czas. 

Bo w tych „miękkich” działa-
niach samorządu chyba o to chodzi.
Żeby zaprezentować ofertę „wycią-
gnięcia” ludzi z domu, sprzed telewi-
zora. Żeby się integrować, żeby
wypocząć wśród znajomych.

Więc patrzcie co się dzieje,
zapraszamy już 1 maja na Piknik
Sportowy im. Ryszarda Targaszew-
skiego. A potem będzie już tylko
ciekawiej.

W okres letni
z kulturą 
i rekreacją

z ratusza

Dotacje do budowy
przydomowych 

oczyszczalni ścieków
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
informuje o możliwości pozyskania
dotacji z budżetu gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku inwestycji związanych
z budynkami jednorodzinnymi 
dofinansowanie wynosi do 3 tys. zł.
Formularze wniosków oraz dodatko-
we informacje można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Nieruchomościami
(budynek B, I piętro, pokój nr 2). W tej
sprawie można kontaktować się
również poprzez pocztę elektronicz-
ną, pod adresem gpee@sianow.pl
oraz pod nr telefonu (94) 346 95 39.

Biegi z okazji 675-lecia
Sianowa 

1 maja w Siano-
wie odbędzie się
w Piknik Sporto-
wy im. Ryszarda
Targaszewskiego.
W ramach
imprezy zaplano-
wano Ekstremal-
ne Biegi Tereno-
we dla dzieci 
i dorosłych.
Organizatorami
są Urząd Gminy 
i Miasta Sianów
oraz TKKF w Koszalinie.
Pierwsze wystartują dzieci w katego-
riach wiekowych:
– godz. 12 – Jubileuszowy Bieg Przed-

szkolaków – 67,5 m
– godz. 12.05 – Jubileuszowy Bieg 7 – 9
lat – 675 m
– godz. 12.20 – Jubileuszowy Bieg 
10 – 12 lat – 675 m
– godz. 12.30 – Jubileuszowy Bieg 
13 – 15 lat – 67 5 m
Dzieci startują za darmo.
O godzinie 13 zapraszamy nabieg
główny na 6 km i 750 m.
Będą też inne atrakcje, a wszystko to
na Stadionie Miejskim w Sianowie.

Nowy chodnik 
w Węgorzewie

Do sierpnia tego roku potrwają prace
przy budowie chodnika we wsi Węgo-
rzewo (II etap). Powstanie kolejny
fragment chodnika – od budynku
biblioteki do posesji nr 11 (od działki
nr 156/3 – zaczynając od wjazdu do
działki 371 – włącznie z wjazdem).
Projekt realizowany jest w związku 
z porozumieniem zwartym pomiędzy

powiatem koszalińskim, a gminą
Sianów 20 kwietnia. Wykonawcą
wyłonionym w przetargu jest Przed-
siębiorstwo Projektowo Wykonawcze
„Tebra” z Koszalina. Koszt inwestycji
to ponad 207 tys. zł, 104 tyś zł. dołożył
Powiat Koszaliński. 

Rekrutacja na szko-
lenia komputerowe

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w projekcie „E-obywatel Nowe Umie-
jętności Cyfrowe”. W ramach projek-
tu zaplanowano darmowe szkolenia
dla mieszkańców gminy w zakresie
takich umiejętności cyfrowych, jak
m.in.: obsługa komputera i Internetu;
nauka korzystania z elektronicznych
usług publicznych; edukacja 
i zarządzanie finansami przez Inter-
net; odpoczynek i hobby; poszukiwa-
nie pracy i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych; zakupy online; korzy-
stanie z systemu opieki zdrowotnej. 
Zapraszamy osoby dorosłe, w szcze-
gólności osoby powyżej 65. roku życia
i osoby z niepełnosprawnością.
Formularze rekrutacyjne można
pozyskać w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30 
pok. nr 7. Więcej o projekcie na
www.eobywatel.kig.pl
Liderem Projektu jest Krajowa Izba
Gospodarcza. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

w skrócie

z godnie z art. 45 ustawy
„zabrania się wypalania
roślinności na łąkach,

pastwiskach, nieużytkach, rowach,
pasach przydrożnych, szlakach
kolejowych lub w strefie oczeretów
i trzcin” oraz art. 59 „kto wypala
roślinność na łąkach (…) podlega
karze aresztu lub grzywny”, grzyw-
na ta zgodnie z kodeksem wykro-
czeń może sięgać nawet do 500 zł.

Niestety nadal funkcjonuje mit,
że wypalanie traw i słomy poprawia
jakość gleby i jest to pewnego rodza-
ju sposób nawożenia i użyźniania.
To całkowicie nieprawda! Ogień nie
tylko zabija żyjące w trawie zwie-
rzęta i mikroorganizmy, ale także
wyjaławia glebę, która ostatecznie
ubożeje.

Podpalanie łąk jest nie tylko
nieekonomiczne, niszczy przyrodę,
ale przede wszystkim zagraża
bezpieczeństwu ludzi, ponieważ
ogień jest żywiołem niezwykle trud-
nym do opanowania, a jego skutki

są nieprzewidywalne. Jak mówi
hasło jednej z kampanii ochrony
przeciwpożarowej Lasów Państwo-
wych – „Łza nie ugasi pożaru”. 

Zbliża się niebezpieczny czas,
gdy zagrożenie pożarowe lasu
będzie bardzo duże. To właśnie
wczesną wiosną w lesie występują
duże ilości łatwopalnych materia-
łów, takich jak opadłe listowie,
chrust, sucha roślinność dna lasu.
Za ponad 90 proc. pożarów w lesie
odpowiadają ludzie, a jedną z ich
głównych przyczyn jest wypalanie
łąk i pastwisk, sąsiadujących 
z leśnymi kompleksami.

Na koniec warto wspomnieć,
że podpalanie łąk jest ponoć „typo-
wo polskim” zwyczajem, takie
postępowanie w ogóle nie ma miej-
sca w Zachodniej Europie. Jest to
wynik nie tyle wiedzy na temat
środowiska, co umiejętność liczenia
skutków finansowych takich dzia-
łań.

To zabronione – mówi o tym ustawa o ochronie przyrody. Sankcją jest grzywna.

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

Konkurs

Zabierz torbę 
na wyprawę!

Trwa konkurs „Sianów vs
Świat” i już otrzymujemy pierwsze
prace. Przypominamy, że trzeba
przesłać lub przynieś nam zdjęcie
wyjazdowe, na którym jest torba 
z grafiką „Jestem z Sianowa”. Auto-
rzy najbardziej kreatywnych zdjęć
lub tych z najdalszych zakątków
świata zostaną nagrodzeni. Zdjęcia
można wysyłać do końca września.
Jeżeli chcecie wziąć udział w kon-
kursie zapraszamy, do Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie po torbę
(pokój nr 13). Zdjęcia można prze-
syłać na adres poczty elektronicz-
nej promocja@sianow.pl lub wysłać
na adres Urzędu. Nie zapomnijcie
zabrać torby na majówkę!

Maciej buczek odwiedził Maroko.
Fot. archiWum macieja BuczKa

Nie wypalaj
traw!

Rekreacja

Wiata w Suchej gotowa!



U tworzenie Domu „Senior+”
było odpowiedzią na
rosnącą liczbę seniorów,

w tym osób z chorobami wieku
senioralnego. Swoją ofertę kieruje on
do mieszkańców w wieku 60 lat 
i więcej, nieaktywnych zawodowo,
w tym cierpiących na różne scho-
rzenia. Po trzech miesiącach funk-
cjonowania w domu przebywa
kilkunastu seniorów. Realizują 
tu swoje pasje, otrzymują opiekę.
Większość podopiecznych na zapi-
sanie się do Domu została namówio-
na przez najbliższych, za co są im
bardzo wdzięczni. Jeśli zastanawia-
cie się, jak działa placówka, w naj-
bliższym miesiącu przyjdźcie na
Dzień Otwarty Dziennego Domu!
Serdecznie zapraszamy. 

Osoby starsze często zamiesz-
kują samotnie, a ich sytuacja zdro-
wotna i ekonomiczna nie pozwala im
na czynne uczestnictwo w kulturze 
i innych formach życia społecznego,
przez co narażone są na społeczne
wykluczenie. W szczególnej sytuacji
są seniorzy, u których występują
schorzenia neurodegeneracyjne (np.
choroba Alzheimera). Wraz z pogar-
szająca się sprawnością umysłową
wycofują się oni z dotychczasowych
aktywności i życia towarzyskiego.
Postępująca choroba pogłębia niesa-
modzielność, co jest obciążające dla
rodzin chorującego. Wczesna inter-
wencja w postaci stymulacji poprzez
kontakty społeczne, treningi umysłu
czy aktywność ruchową daje szansę
na opóźnienie postępu choroby a tym

samym samodzielne funkcjonowa-
nie seniora.

Działania Dziennego Domu
„Senior+” zostały zaprojektowane
tak, aby służyły aktywizacji senio-
rów, samopomocy, integracji ze
społecznością lokalną i wzmacnia-
niu sił witalnych uczestników.
Oferta Domu obejmuje m.in.:
wsparcie opiekunki socjalnej,
pomoc pielęgniarską, wsparcie
psychologiczne, zajęcia rekreacyjne
służące aktywnemu odpoczynkowi
i wzmacnianiu więzi społecznych,
ćwiczenia rehabilitacyjno-gimna-
styczne z elementami kinezyterapii,
treningi umysłu, zajęcia artystycz-
ne: taneczne, plastyczne, spotkania
międzypokoleniowe, dyskusje,
wyjścia do miejsc kultury, codzienny

obiad, spotkania psychoedukacyjne.
Wszystkie zajęcia są prowadzone
przez wykwalifikowaną i doświad-
czoną kadrę, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb uczestni-
ków, w przyjaznej atmosferze. 

W ramach zajęć seniorzy mają
do dyspozycji liczne pomieszczenia,
w tym salę spotkań, jadalnię, kawia-

renkę, salę telewizyjną, pokój odpo-
czynku, salę ćwiczeń, kuchnię,
toalety z prysznicami, sale kompu-
terową, gabinet kinezyterapii, gabi-
net pielęgniarski a także przyległy
do budynku teren zielony.

Milena sZcZePańska-

-ZakRZeWska, kieRoWnik 

DZiennego DoMu senioR+
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Do programów zapisało się 
155 osób. Pomimo tak dużego 
zainteresowania, zostały jeszcze
wolne miejsca m.in. na zajęcia
komputerowe, obsługi urządzeń
mobilnych czy jogi. 

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora oraz Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych 
w Kędzierzynie rozpoczęły realiza-
cje projektów finansowanych ze
środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz
Województwa Zachodniopomor-
skiego. Oba projekty zakładają akty-
wizację osób w wieku powyżej 60.
roku życia do udziału w życiu

publicznym oraz integrację między–
i wewnątrzpokoleniową.

Dzięki pozyskanym środkom 
– łącznie ok. 380 tys. zł, organizo-
wane są cotygodniowe zajęcia w 25
różnych przedmiotach tj. zielarstwo,
rękodzieło, joga, hydrocykling, kuli-
naria, obsługi urządzeń mobilnych,
język angielski, teatr, plastyka,
komputer, rekreacja czy gry plan-
szowe. Seniorzy powołali ponadto
klub filmowy, uczestniczą w wykła-
dach tematycznych, spotkaniach 
w ramach akcji „bezpieczny senior”,
wyjściach do kina, teatru czy filhar-
monii. Dla spragnionych poznania
walorów krajoznawczych zaplano-
wano ponadto organizację sześciu
wycieczek tematycznych m.in. 

w Bieszczady, Warmię i Mazury,
Kotlinę Jeleniogórską itp. 

Tak szeroka oferta odbiła się
szerokim echem wśród mieszkań-
ców, którzy chętnie uczęszczają na

zajęcia. Informujemy, iż pozostały
jeszcze pojedyn-
cze miejsca na
zajęcia. Chętne
osoby prosi się 

o kontakt w Referacie Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
(pok. nr 13 i 14).

W ramach uzyskanej dotacji
Stowarzyszenie Sianowska Akade-
mia Seniora realizuje projekt
„Akademia Seniora 60+”, który
finansowany jest ze środków rządo-
wego programu ASOS 2014 – 2020
oraz budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego. Stowarzy-
szenie Inicjatyw Społecznych wdra-
ża program „Aktywny Senior 60+”
finansowany ze środków rządowe-
go programu ASOS 2014 – 2020.

Rozpoczęły się projekty dla seniorów. Zostało kilka wolnych miejsc

chcemy dzielić się życiem!
W Polsce co
godzinę jedna
osoba dowia-
duje się, że
ma nowotwór
krwi. chorują
dzieci, mło-
dzież, dorośli,
seniorzy, dla
wielu jedynym
ratunkiem jest przeszczep. sianowska akademia seniora aktywnie
włączyła się w kampanię społeczną rejestracji potencjalnych dawców
szpiku Fundacji DkMs. Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

Fot. Waldemar KosoWsKi

To drugi dom seniorów
W styczniu tego roku otwarto w Sianowie Dzienny Dom „Senior+”. Tutaj 
seniorzy z gminy i miasta Sianów znajdują swój „drugi dom”!

Dzienny Dom Senior+ działa w dni powszednie w godz. 7-15 w budynku przy 
ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie. Jest to wyremontowany w najwyższym stan-
dardzie budynek po Szkole Podstawowej nr 1, przystosowany do użytkowania przez
osoby niepełnosprawne. Fot. Waldemar KosoWsKi

Członkowie Sianowskiej 
Akademii Seniora po raz kolejny
mieli okazję wziąć udział 
w spotkaniu wykładowym 
poświęconym historii Sianowa
pod hasłem „Sianów i jej miesz-
kańcy na przestrzeni 675 lat”. 

Spotkanie było kolejnym
elementem programu „Akademia
Seniora 60+”, wdrażanym przez
Stowarzyszenie Sianowska Akade-
mia Seniora dzięki środkom pozy-
skanym z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Rządowego Programu
ASOS 2014 – 2020. Zaprezentowany
wykład dotyczył tematyki Sianowa
w czasach nowożytnych.

Przed wykładem Akademicy
spotkali się, aby podsumować rok
2017, w którym na swoją działalno-
ść wydali blisko 177,5 tys. zł. Tak
dobry wynik finansowy spowodo-
wany był dotacją z Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w kwocie 167 tys. zł oraz składkami
i darowiznami od osób fizycznych.
Po przedstawieniu sprawozdania
finansowego i merytorycznego
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Barbara Pyczek (prezes), Krystyna
Labuda (zastępca prezesa), Regina
Siłakowska (zastępca prezesa), Boże-
na Horbacz-Kolisz (sekretarz), Maria

Kowalewska-Rojek (skarbnik) oraz
Irena Lehner i Stanisław Kuźma
(członkowie zarządu), otrzymał
absolutorium i mandat do prowa-
dzenia działalności na kolejny rok. 

Warto zaznaczyć, iż Sianowska
Akademia Seniora na bieżącą dzia-
łalność pozyskała już 217 tys. 450
zł, z czego 184 050 ze środków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej oraz 33 tys. 400 zł ze
środków Województwa Zachod-
niopomorskiego. Środki wykorzy-
stywane będą na organizację coty-
godniowych zajęć ćwiczeniowych
dla 18 grup 10-15 osobowych,
spotkania wykładowych, wyjścia do
kina, teatru, filharmonii czy na
wycieczki krajoznawcze. 

ToMasZ TesMeR 

Słuchali o dziejach Sianowa

Wykładu z zainteresowaniem wysłuchało ponad 100 osób. Fot. Waldemar KosoWsKi



P rzybyli goście mieli szan-
sę wesprzeć Konrada,
kupując ciasto, sałatkę

lub ozdoby wielkanocne, wziąć
udział w loterii fantowej czy zagrać
w charytatywnym turnieju koszy-
kówki, podczas którego wszyscy
byli zwycięzcami. W przerwach
między rozgrywkami goście wyda-
rzenia mili przyjemność obejrzeć, 
a nawet wziąć udział w pokazie
tanecznym grupy Zumba pod
kierownictwem Dawida Tokarczy-
ka. Dodatkowymi atrakcjami impre-
zy były: stoisko medyczne, gdzie
można było sprawdzić parametry
zdrowotne oraz warsztaty plastycz-
ne dla dzieci.

Samorząd Uczniowski bardzo
dziękuje Nauczycielom, Pracowni-
kom Obsługi, Zaproszonym Insty-
tucjom, Rodzicom, Manufakturze

Twórczości działającej przy
Centrum Kultury, Sianowskiej
Akademii Seniora, grupie Zumba,
a przede wszystkim uczniom,
którzy się zaangażowali w organi-
zację spotkania.

Kamil Urbański, Przewodni-
czący Samorządu Uczniowskiego

Fot. Waldemar KosoWsKi

Charytatywnie, by pomóc Kamilowi
24 marca odbyła się planowana od początku roku impreza, która miała na celu zebranie funduszy na rehabilitację i rekonwale-
scencję absolwenta Gimnazjum Gminnego w Sianowie, Konrada Bodysa, który wygrał walkę z białaczką.

fotorelacja
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Któż, jak nie leśnicy, najlepiej zna
las! często ich zachwyt wzbudza rzecz,
która dla większości osób jest niezau-
ważalna. Pokazują to choćby zdjęcia,
ukazujące zamarzniętą kroplę wody 
na młodej sośnie, splątane konary
drzew, „leśnego czarnoksiężnika”,
czaple – tancerki, czy młode wilki.

– dzień, noc, słońce czy deszcz 
– każda pora dnia, każda aura jest 
odpowiednia by wybrać się do lasu 
– zachęcają leśnicy.

zdjęcia wykonali leśnicy ama-
torzy, dla których fotografia jest
pasją. Wystawa potrwa do 14
czerwca. Zapraszamy!

Fot. Waldemar KosoWsKi

Mieszkańcy lasów i rośliny na pięknych zdjęciach leśników
W czwartek, 12 kwietnia, w galerii kina Zorza, odbył się wernisaż wystawy prac uczestników konkursu organizowanego przez
lasy Państwowe pn. „ las w obiektywie leśników”.

3 402
złotych

Tyle udało się zebrać
podczas akcji. Pieniądze

zostały przekazane 
28 marca.
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W części dla najmłodszych
użytkowników placu
znajdą się m.in.: huśtaw-

ka z bocianim gniazdem, trampolina
gruntowa, tablice interaktywne
dźwiękowe, duża piaskownica 
z zestawami zabawowymi. Strefa
relaksu na terenie zielonym wypo-
sażona zostanie w hamaki.

Strefa dla dzieci starszych to
przede wszystkim strefa aktywna 
o bezpiecznej piaszczystej nawierzch-
ni, na której zlokalizowane będzie
drzewo wspinaczkowe – ptasie
gniazdo o wysokości aż sześciu
metrów oraz zjazd linowy. Powstanie

labirynt z krzewów, we wnętrzu
którego znajdować się będzie
urządzenie dźwiękowe – dzwony.
Całość placu uzupełnią rożnego
rodzaju nawierzchnie – piaskowe,
poliuretanowe i żwirowe. 

Pojawią się nowe ławki i kosze.
Teren zostanie ogrodzony.

Przebudowę placu zabaw reali-
zuje firma „Torakol” Rajmund
Zalewski z miejscowości Koszcza-
ły, wyłoniona w postępowaniu
przetargowym. Termin zakończe-
nie prac przypada na maj. Koszt
realizacji zadań to ponad 520 tys. zł.

Fot. Waldemar KosoWsKi

Już wkrótce otworzymy plac zabaw!
Trwają prace przy przebudowie placu zabaw 
w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich 
w Sianowie. Powstanie nowoczesny i bezpieczny
plac zabaw dla dzieci z podziałem na strefy – dla
dzieci młodszych i starszych. 

XII Wiosenny Festiwal Kultury
Ekologicznej, przygotowywany 
w ramach obchodów Dnia Ziemi,
już za nami. Było wesoło i kolo-
rowo. 

W festiwalu uczestniczyły
grupy z Przedszkola nr 3, 15 i 16 
z Koszalina, Przedszkole „Promyk
Bałtyku” z Mścic, oddziały przed-
szkolne przy Szkołach Podstawo-
wych nr 1 i nr 2 w Sianowie oraz
grupa taneczna „Bąbelki” z Przed-
szkola Gminnego w Sianowie. 

Każda placówka biorąca
udział w części konkursowej
przedstawiła układ taneczny lub
improwizację muzyczną o zwie-
rzętach. Dzieci na scenie prezento-
wały swoje umiejętności. Piękne
stroje, muzyka, dopracowane
choreografie i uśmiech na twarzach
występujących dzieci spowodowa-
ły, że było to niezwykłe widowi-
sko. Placówki przygotowały wspa-
niałe układy taneczne. Na scenie
pojawiły się: brzydkie kaczątko 
i piękne białe łabędzie, niedźwie-
dzie tańczące z pszczołami, koty
figlujące z myszkami, wesołe żabki

i dostojne bociany. Poznaliśmy
nawet najskrytsze tajemnice lasu 
i jego mieszkańców.

Dodatkową atrakcją były
występy gościa specjalnego.
Konkursowe zmagania umilała nam
grupa taneczna FRESH DANCE ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siano-
wie, która zaprezentowała nam
cztery układy taneczne. Zanim
komisja ogłosiła werdykt wszyscy
uczestnicy oraz ich opiekunowie 
i zgromadzona widownia wykona-
li wspólny taniec do piosenki „Mały
miś”. 

Tradycyjnie komisja nie była 
w stanie wyłonić jednego zwycięz-
cy, wiec wszystkie grupy otrzyma-
ły I miejsce.

Dla uczestników przygotowa-
ne zostały atrakcyjne upominki,
dyplomy i podziękowania dla opie-
kunów za trud włożony w przygo-
towanie występów.

Całości towarzyszyła ciekawa
oprawa muzyczna oraz przepiękna
barwna scenografia wykonana
przez nauczycielki z Przedszkola
Gminnego w Sianowie.

MagDalena golubska

Przedszkolaki chcą być ekologiczne 
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Po ulicach Sianowa w sposób
brawurowy poruszał się bordowy
samochód marki mitsubishi, ozna-
czony niemieckimi numerami reje-
stracyjnymi. W trakcie swojego
„rajdu” kierowca tego pojazdu nie
stosował się do znaków drogowych.
Z dużą prędkością wjechał na
parking przed kinem Zorza 
i uderzył w znajdującą się tam
pergolę. Po tym wyczynie kierowca
natychmiast odjechał z miejsca
zdarzenia i nadal kontynuował

brawurową jazdę, czym wzbudził
zainteresowanie wspólnego patro-
lu Straży Miejskiej i policji. Patrol
natychmiast podjął pościg i po
kilkuset metrach ujął kierującego.
W trakcie kontroli okazało się, iż był
nim obywatel Ukrainy, a jego „rajd”
ulicami Sianowa wynikał z faktu, 
że znajdował się on pod znacznym
wpływem alkoholu. Dalsze
postępowanie w tej sprawie prowa-
dzą policjanci z posterunku 
w Sianowie.

Pijany rajd obywatela
Ukrainy
Wjechał w pergolę. Odpowie za zniszczenia.

Mężczyzna zniszczył porastające pergolę ozdobne krzewy. Fot. straŻ miejsKa sianóW

Na tarasie przedszkolnym
dzieci stworzyły kącik ogrodnika 
– ustawiły doniczki, przygotowały
ziemię, wodę w konewce oraz
nasiona i cebulki roślin. Po krótkiej
prezentacji, dzieci posiały nasiona
rzodkiewki i sałaty oraz posadziły
cebulę. – Po zajęciach praktycznych
udaliśmy się do sali i umyliśmy
rączki. Następnie mali ogrodnicy

mieli zadania przy stolikach: kolo-
rowali, wycinali i układali historyj-
kę obrazkową dotyczącą rozwoju
rośliny, z którą świetnie sobie pora-
dzili. Nasze wysiewy nie pozostaną
jednak bez opieki. Teraz będziemy
obserwować ich wzrost, podlewać 
i plewić w razie potrzeby. A kiedy
wyrosną, będziemy degustować! 
– relacjonuje Róża Mural.

Mali ogrodnicy w akcji
„Co z tego wyrośnie?” Zajęcia w grupie „Żabki”.

Dzieci z zaangażowaniem oddały się pracom ogrodniczym.
Fot. PrzedszKole W sianoWie

4 kwietnia odbyły się wybory
sołtysa w sołectwie Sieciemin. Sołty-
sem wybrana została pani Beata
Rudzka natomiast w sołectwie
Karnieszewice funkcję sołtysa
mieszkańcy powierzyli pani
Mariannie Merker-Krakowskiej. 
5 kwietnia odbyły się wybory sołty-
sa w Sołectwie Grabówko sołtysem
została pani Zuzanna Apanel.

Wśród sołtysów w naszym
regionie jest wielu prawdziwych
społeczników. Poświęcają swój
wolny czas i siły, aby działać 
i zachęcać do działania innych.
Nowym sołtysom życzymy satys-
fakcji z pracy i wielu sukcesów!

Nowi gospodarze sołectw

Wybory sołtysa w Siecieminie,
Karnieszewicach i Grabówku.

Rola sołtysów jest bardzo ważna, bo to właśnie oni są najbliżej mieszkańców – bliżej
niż inni samorządowcy i parlamentarzyści. Fot. archiWUm

Ż yczenia wielkanocne
złożyli ks. proboszcz
Zbigniew Waszkiewicz,

Maciej Berlicki – burmistrz gminy 
i miasta Sianów, Halina Iwanisik 
– kierownik MGOPS oraz Milena
Szczepańska-Zakrzewska, kierow-
nik Dziennego Domu Senior+.

W tym roku wyjątkowo na
wielkanocną ucztę zostali zaprosze-
nie podopieczni Dziennego Domu
Senior+. Domownicy wspólnymi
siłami udekorowali ośrodek oraz
zgodnie z tradycją przygotowali
świąteczny stół, na którym nie
zabrakło żurku, białej kiełbasy, sała-
tek, jaj oraz różnych ciast. W miłej,
świątecznej atmosferze po podzie-
leniu się jajkiem i złożeniu życzeń

ucztowali przy wspólnym stole.
Zresztą ostatni czas upłynął

uczestnikom ŚDS „Szansa: w Siano-
wie w iście smakowitym tonie. Mieli
okazję uczestniczyć w warsztatach
zdrowego żywienia, przygotowa-
nych przez pracowników Banku
Żywności, które odbyły się u przy-
jaciół w ŚDS Będzino. – Pokazano
nam jak wykorzystywać wszystkie
dary, jakimi obdarza nas ziemia
począwszy od wiosny do jesieni
oraz jak łączyć ze sobą produkty,
by stworzyć pełnowartościowe 
i smaczne posiłki – relacjonują
podopieczni „Szansy”. – Natomiast
w naszym ŚDS 19 kwietnia odbyły
się „Warsztaty kulinarne”, których
tematem przewodnim była kuchnia

włoska. Zaproszeni goście ze Środo-
wiskowych Domów z Będzina,
Białogardu i Biesiekierza przygoto-
wali swoje dania konkursowe. Były
to: spaghetti carbonara, cannelloni
nadziewane mięsem mielonym 
i pizza. My wykonaliśmy nasze
popisowe spaghetti bolognese.

Wszystkie potrawy były prze-
pyszne. Jury jednogłośnie uznało, że
każdy ŚDS zasługuje na I miejsce. 
– Spędziliśmy ten czas w bardzo
przyjemnej atmosferze dodatkowo
bawiąc się przy muzyce i zajadając
łakocie – zapewniają uczestnicy zajęć.

Smacznie i z życzeniami
28 kwietnia odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie.

Śniadanie Wielkanocne w „Szansie” upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Fot. Waldemar KosoWsKi

Tematem przewodnim warsz-
tatów kulinarnych była kuchnia
włoska. Fot. Śds W sianoWie 

Wizyta w galerii
16 kwietnia uczestnicy ŚDS „Szansa” udali się do kina Zorza na

wystawę zdjęć konkursowych „Las w obiektywie leśników”.
Uchwycone przez leśników kadry bogatej fauny i flory polskich
lasów zrobiły na odwiedzających wystawę duże wrażenie. Opisy

okoliczności, w jakich zostały utrwalone migawki leśnej przyrody
dopełniły odbiór ekspozycji. – Wybrane prace konkursowe można

podziwiać do 14 czerwca. Polecamy tę urzekającą wystawę
wszystkim mieszkańcom naszej gminy – zachęcają do wizyty 

w Galerii podopieczni SDŚ.



o d 8 do 15 maja odbędzie
się XV edycja programu
Tydzień Bibliotek. Jego

głównym celem jest podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie
jakości życia, edukacji oraz zwięk-
szenie prestiżu zawodu biblioteka-
rza i zainteresowania książką szero-
kich kręgów społeczeństwa. 

Hasło Tygodnia Bibliotek 2018
brzmi „(Do)Wolność Czytania”. 
W dosłownym znaczeniu słowa
„dowolność" oraz w sensie ukry-
tym. Hasło to rozumiemy, jako zale-
żne, wyłączne od własnej woli,
nieskrępowane nakazami, przepi-
sami, swobodne, wolne czytanie
oraz nieograniczony dostęp do
książki w różnym formacie (książka
tradycyjna, elektroniczna, audiobo-
ok), a co za tym idzie również do
biblioteki. „(Do)Wolność Czytania”
pozwala nam rozwijać się umysło-
wo, kulturalnie, poznawać różne
poglądy, nieć nieograniczone możli-
wości.

Hasło nawiązuje także do

obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości – wszak
czytanie było ważnym elementem
zachowania tożsamości, historii,
tradycji i kultury narodu. 

We wszystkich bibliotekach
gminy Sianów będzie się działo, na
wszystkich użytkowników, którzy
w tych dniach do nas zajrzą, będą
czekały pasjonujące lekcje biblio-
teczne, głośne czytanie, zabawy 
z książką. Szczególnie zapraszamy
do biblioteki w Sianowie 8 maja 
o godz. 19 na spotkanie z Toma-
szem Sekielskim, dziennikarzem
śledczym, reporterem, korespon-
dentem, pisarzem i reżyserem.
Obecnie również wydawcą. Jest
twórcą wielu programów telewizyj-
nych (m.in. Prześwietlenie, Teraz
My!, Czarno na białym, Po prostu),
a także filmów dokumentalnych
(m.in. Władcy marionetek). Jest
autorem bestsellerowej trylogii
„Sejf” oraz trylogii „Susza”, której
ostatnia część ukaże się w maju.

9 maja zapraszamy ponownie

do sianowskiej biblioteki, gdzie 
o godz. 12 odbędzie się spotkanie 
z Grzegorzem Kasdepke. Tego
samego dnia zapraszamy do biblio-
tek w Węgorzewie na spotkanie 
z Czesławem Bojarem-Fijałkow-
skim, do biblioteki w Karnieszewi-
cach, gdzie odbędzie się ciekawa
pogadanka o książce „List w butel-
ce. Opowieść o Irenie Sendlerowej”.
W Skibnie odbędą się zabawy
edukacyjne z książką pt. „Skocz po
rozum – wypożycz książkę”. 11
maja zapraszamy do biblioteki 
w Osiekach na zajęcia skierowane
dla całej rodziny pt. „Książka jest
ok”. 12 maja na zajęcia ph. „Arcy-
palce, czyli zabawa w odciskanie”
zaprasza biblioteka w Sierakowie.
Tydzień Bibliotek zakończymy 
w Siecieminie 15 maja podwieczor-
kiem z książką.

Szczegółowy plan imprez
dostępny jest we wszystkich biblio-
tekach, zapraszamy do bibliotek!

Monika olsZak

Przed nami Tydzień Bibliotek
Hasłem Tygodnia Bibliotek w tym roku jest „(Do)Wolność Czytania”.

Od dwóch lat biblioteka 
w Sianowie organizuje wydarzenia
poświęcone tematyce Powstania 
w getcie warszawskim. W tym roku
przypada 75. rocznica wybuchu
powstania. Wraz z Muzeum POLIN
zachęcaliśmy do udziału w akcji
„Żonkil”. Dlaczego żonkile? Jednym
z ocalałych z getta był Marek Edel-
man, ostatni przywódca powstania
w getcie warszawskim. 19 kwietnia,
w rocznicę powstania, składał pod
Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie bukiet żółtych kwiatów.
Muzeum POLIN kontynuuje tę
tradycję, rozdając podczas każdych
obchodów rocznicy powstania 
tysiące papierowych żonkili.

– Sianowska biblioteka zorga-
nizowała cykl zajęć edukacyjnych
dla wszystkich chętnych. W dniach
19 – 20 kwietnia można było wziąć

udział w zajęciach manualnych,
każdy uczestnik miał szansę wyko-
nać papierowego żonkila lub
żonkilową zakładkę do książki.
Natomiast 21 kwietnia zaprosili-

śmy mieszkańców na film doku-
mentalny pt. „Nie było żadnej
nadziei. Powstanie w getcie
warszawskim 1943” – informuje
Monika Olszak.

Żonkile – papierowe i na zakładce
Akcja społeczno-edukacyjna, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim.

działo się
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W spektaklu brali udział aktorzy amatorzy – seniorzy z dużą praktyką teatralną. 
Fot. mareK jacKoWsKi

6 kwietnia w kinie Zorza 
w Sianowie gościnnie wystąpił
Teatr „Zwierciadło” przy CK 105
w Koszalinie, w spektaklu wg
prozy Magdaleny Samozwaniec
„Mariaż” pod kierownictwem Ewy
Czapik-Kowalewskiej. Spektakl

przedstawiał sceny z życia kobiet
oraz mówił, jak postępować 
z mężczyznami w sposób pół
żartem, pół serio. Zarówno widzo-
wie jak i aktorzy wspólnie dobrze
się bawili.

bożena kolisZ

Teatr

„Zwierciadło” w kinie Zorza.

7 kwietnia świetlice z Centrum
Kultury w Sianowie spędzały czas
w Gdyni. 

– Podczas zwiedzania na Skwe-
rze Kościuszki pan Kazimierz
opowiedział historię Okrętu Błyska-
wica. Następnie zwiedziliśmy pano-
ramę Gdyni z Piaskowej Góry, skąd

rozciągał się niesamowity widok.
Po zwiedzaniu udaliśmy się na
posiłek, a następnie poszliśmy do
Teatru Muzycznego na spektakl pt.
„Piotruś Pan” w 3D. Widowisko
„zapierało dech w piersiach”. Zado-
woleni późnym wieczorem wrócili-
śmy do domów.

Relacja

„Piotruś Pan” w 3D

Dzieci były zachwycone występem małych aktorów, piosenkami i choreografią. 
Fot. renata GrosiaK

symbolem obchodów rocznicy Powstania w getcie warszawskim był żonkil – kwiat,
którego płatki układają się w kształt sześcioramiennej gwiazdy. Fot. moNiKa olszaK

Powiatowa Dziecięca Sesja 
Naukowa w Koszalińskiej 
Bibliotece Publicznej.

„Podróż w kapeluszu za 100
tysięcy przez życie Adama Bahdaja”
– pod takim tytułem odbyła się XV
Powiatowa Dziecięca Sesja Nauko-
wa w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej. Jest to cykliczna impre-
za, w której dzieci występują w roli
wykładowców. Sesja połączona
została z rozstrzygnięciem konkur-
su plastycznego również doty-
czącego twórczości Adama Bahdaja.
Naszą gminę reprezentowały 
w rolach profesorek Aleksandra
Andrzejczyk z Filii Bibliotecznej 
w Węgorzewie, Paulina Mularczyk,
Zuzanna Bryda i Lena Łojewska 
z Filii Bibliotecznej w Siecieminie.
Natomiast laureatami konkursu
zostali Dominika Andrzejczyk 
i Aleksandra Andrzejczyk z Filii
Bibliotecznej w Węgorzewie oraz
Wojciech Wróblewski z Filii Biblio-
tecznej w Sierakowie.

Ideą sesji jest promowanie
czytelnictwa i książki dziecięcej 
w formie uczonych wykładów przy-
gotowanych i przedstawianych
przez dziecięcych profesorów dla
dziecięcej publiczności. Każdego

roku temat spotkania jest inny, ale
zawsze związany z literaturą i tema-
tyką powiatowego konkursu
plastycznego, który towarzyszy
sesji.

bogusia ŁojeWska

Dzieci w roli nauczycieli

Powiatowa dziecięca sesja naukowa jest cykliczną imprezą odbywająca się co roku
na początku kwietnia. Organizowana jest od 2004 roku z okazji Międzynarodowego
Dnia Książki dla Dzieci. Fot. KoszalińsKa BiBlioteKa PUBliczna
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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 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).

informator

Każda kategoria wiekowa grała
w inny dzień kolejno U-12 U-10 
U-8. Drużyny zostały podzielone 
na grupy. Następnie grano mecze
ćwierćfinałowe, półfinałowe i fina-
łowe. Czas gry: 2x10 minut zarówno
u chłopców jak i dziewcząt.

Nasze młode piłkarki wystar-
towały w kategorii U-12 , która grała
11 kwietnia i spisały się bardzo
dobrze. W fazie grupowej pokonały
kolejno UKS Lubiana 9:1 (Pilarska 5,
Małolepszy, Zbrzeźniak, Kujko,
Jaramkowicz), UKS Lejkowo 4:3
(Małolepszy 2, Czubaj, Pilarska).
Dziewczynki wyszły z grupy 
z 1 miejsca i w ćwierćfinale zagrały
z Błękitni Ostrowice 10:0 (Małolep-
szy, Zbrzeźniak, Czubaj, Pilarska7).

W półfinale piłkarki trafiły na
Czwórkę Świnoujście wygrywając
2:0 (Małolepszy, Pilarska). Grając 
w finale o wyjazd do Warszawy
młode piłkarki trafiły na zespół UKS
Olimpia Szczecin i po bardzo
dobrym meczu w którym padł
remis 1:1 (Czubaj). Odbyły się rzuty
karne i tu drużyna ze Szczecina była

lepsza – wygrała 2:1 i jedzie do
Warszawy.

W zespole Victorii SP2 zagrały:

Maja Malczewska, Daria Zbrzeź-
niak, Maja Czubaj, Kaja Jarmako-
wicz, Hanna Kozłowska, Katarzy-

na Kujko, Klaudia Januszewska,
Wiktoria Matusiak, Aleksandra
Małolepszy, Weronika Pilarska.
Dziewczęta dostały medale, paczki,
puchar, piłki. Nasza zawodniczka
Weronika Pilarska została najlepszą
zawodniczką turnieju.

W drugim dniu imprezy, 12
kwietnia, walczyć pojechały dziew-
czynki Victorii SP 2 w kategorii 
U-10.W tej kategorii grano mecze 
w fazie grupowej potem od razu
meczu półfinałowe i finałowe. W fazie
grupowej grały kolejno z SP2 Trze-
biatów, wygrywając 8:0 (Jabłońska 6,
Bocian, Synówka), Błonie Barwice
przegrywając 2:3 (Jabłońska 2) 
i w ostatnim meczu decydującym 
o wyjście z grupy wygrały z UKS
Orzeł Wałcz 3:0 (Synówka, Jabło-
ńska2) i wyszły z grupy z 1 miejsca.
W meczu półfinałowym przegrały 
z UKS Lubiana 2:1 (Jabłońska) po
bardzo zaciętym i wyrównanym
meczu i walczyły o 3 miejsce, spoty-
kając się z UKS Orzeł Wałcz, niestety
również przegrywając 2:1 (Bocian) 
i uplasowały się na 4 miejscu w całym

turnieju. Zawodniczki otrzymały
pamiątkowe medale, paczki i dyplom.

W ocenie trenerki Klaudia Saga-
nowskiej dziewczynki dzielnie
walczyły i pokazały się z dobrej stro-
ny. Zabrakło trochę siły i szczęścia.
Za rok powalczymy o jeszcze lepsze
miejsce. Skład sianowianek: Maria
Warsińska, Alicja Kosowska, Rozalia
Sławińska, Nikola Bocian, Nikola
Synówka, Aleksandra Jabłońska,
Natalia Leśnicka, Aleksandra
Okińczyc, Jagoda Knieć, Anna
Zasztoft.

W trzecim dniu w kategorii 
U-8 nasze najmłodsze zawodniczki
zajęły 2 miejsce, a Milena Waleńska
została wybrana najlepszą zawod-
niczką turnieju. Trenerką zespołu
była Dorota Bindas -Burdzik.

PODZIęKOWANIA
Wyjazd piłkarek z Sianowa 

na turniej doszedł do skutku dzięki
Starostwu Koszalińskiemu, który
zapewnił środki na transport
Serdecznie dziękujemy.

UKS Victoria SP2 w finale Tymbarka
W Szczecinku na stadionie OSiRU odbyła się trzydniowa XVIII edycja finału województwa zachodniopomorskiego Ogólnopolskiego Turnieju 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Zawodniczki wróciły z turnieju z nagrodami i mnóstwem wrażeń. Fot. archiWUm

s ianowianki dobrze rozpo-
częły mecz, bo już w 6
minucie po ładnym zagra-

niu Klaudii Saganowskiej urwała się
obrończyniom Fali Malwina Grze-
lak i było 1:0 dla Victorii SP2.
Rozluźnione i zadowolone z prowa-
dzenia sianowskie piłkarki o mało
co, bo już w 8 minucie, nie straciły
bramki. Dobra akcja Fali skończyła
się jednak na dobrze dysponowanej
bramkarce gości Oktawii Kaszew-
skiej. W 22 minucie sianowianki
powinny prowadzić 2:0. Po rogu
bitym przez Klaudię Saganowską 
z bliska do bramki nie trafiła Izabe-
la Pawłowska. 

Piłkarki Fali, mimo straty
bramki, dzielnie walczyły o zmianę
niekorzystnego wyniku. W 29
minucie jedna z piłkarek Fali ograła
sianowskie obrończynie, ale strze-
liła obok bramki. W 28 minucie
świetną okazję miała Malwina Grze-
lak, ale nonszalancko strzelona piętą
piłka nie trafiła do bramki gospo-
dyń.

W 44 i 45 minucie dwie dobre
akcje sianowianek niestety nie
zostały wykorzystane.  W 52 minu-
cie, po rzucie rożnym Klaudii Saga-
nowskiej z bliska strzeliła Izabela
Pawłowska i sianowianki prowa-
dziły 2:0 . Iza zrehabilitowała się za
poprzednie pudło.  

W 52 minucie znów było
groźnie pod bramką Victorii SP 2,
ale na posterunku była Oktawia
Kaszewska. W 63 minucie z 40
metrów bomba Karoliny Wieczorek
trafiła w poprzeczkę Fali. W 69
minucie w jednej akcji sianowianki
miały aż 4 okazje do podwyższenia

wyniku. Skończyło się na słupku 
i poprzeczce.

Piłkarki z Międzyzdrojów
pomimo straty dwóch bramek nie
poddawały się i dzielnie walczyły 
o zmianę wyniku. W 73 minucie
kontaktową bramkę z rzutu wolne-
go z 20 metrów zdobyła niezawodna
Katarzyna Wojciechowska. W 75
minucie z boiska zeszła Karolina
Struszczyk z czerwoną kartką (nie
bezpośrednią, ale za drugą żółtą

kartkę; pierwsza za nierozważny
atak na nogi przeciwniczki w 72
minucie, a druga za trzymanie
zawodniczki za koszulkę). Po zejściu
Karoliny obydwie drużyny jeszcze
próbowały zmienić wynik meczu,
ale rezultat już się nie zmienił.

Trener Victorii SP 2 Sianów
Jędrzej Bielecki  był zadowolony 
z wygranej, która w bardzo istotny
sposób przybliżyła jego zespół do
awansu do II ligi . Pogratulował

zawodniczkom i stwierdził, że było
to zasłużone zwycięstwo.

Sianowianki grały nierówno.
Obok bardzo dobrych momentów 
i pełnej kontroli nad meczem miały
okresy słabszej gry co skrzętnie
wykorzystywały piłkarki Fali. Nasze
piłkarki powinny wygrać zdecydo-
wanie wyżej, ale zmarnowały sporo
dobrych okazji. Fala nie była słaba,
ale piłkarki reprezentują jednak
wyższe umiejętności. Na dodatek 

w tak ważnym meczu zabrakło 
w naszym zespole trzech podstawo-
wych zawodniczek: Marty Krakow-
skiej, Doroty Kornackiej i Wiktorii
Mąki, co odbiło się na poziomie gry
sianowianek, ale  jednak nie prze-
szkodziło w wygraniu spotkania.

Krok w stronę awansu
Piłkarki sianowskiej Victorii SP2 zrobiły milowy krok na drodze do awansu do II ligi kobiet. Zagrały na
wyjeździe w Międzyzdrojach i pokonały wicelidera rozgrywek Falę 2:1. 

Zwycięstwo zwiększyło przewagę nad Falą do 6 punktów co daje duży spokój przed następnymi meczami w iii lidze. Fot. archiWum

Skład Victorii SP 2
Sianów

Oktawia Kaszewska, Dag-
mara Petrus, Karolina
Struszczyk (72 min. ż.k 

i 75 min. druga ż.k i w konse-
kwencji czerwona), Karolina

Wieczorek, Karolina Ka-
wałek, Wiktoria Ostróżka,
Wiktoria Kaszyńska (kon-
tuzja 64 Weronika Placek),
Klaudia Saganowska, Wik-

toria Robakowska (73 Oliwia
Żywanowska), Izabela 
Pawłowska, Malwina

Grzelak. Na ławce pozostały
Wiktoria Studzińska i Alicja

Wojciechowska.


