Jak się bawić to... w Sianowie!
Za nami 32. Dni Ziemi Sianowskiej. Po raz kolejny nasze święto wpisało
się w kalendarze największych i najciekawszych imprez Pomorza Środkowego w czerwcu. A już w lipcu zaznaczymy swoją obecność Folk Film
Festiwalem!
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5. Folk Film Festiwal
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„POZNAJ AKTYWNIE
MAGICZNY ŚWIAT
HOBBITÓW”
Biegi przełajowe, nordic
walking oraz wyścigi
rowerowe w Świecie
Hobbitów Sierakowo
Sławieńskie

1SierPniA
75. rocznica wybuchu
Powstania
Warszawskiego

ierwszy dzień święta
sianowskiej ziemi przyniósł zmagania sportowe.
Doroczne starcie na murawie
– Rzemieślnicy kontra Urzędnicy.
Mecz wygrali Rzemieślnicy wynikiem 6:5. W piątek, 7 czerwca, na
scenie na Stadionie Miejskim
wystąpiły zespoły News, Top Girls
oraz Boys. Podziwialiśmy też
występ zespołu Danza, działającego
przy Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta, prowadzony przez Dawida Tokarczyka.
Zaprezentowali się również wokaliści wychowankowie CKiBP.
W sobotę, 8 czerwca, odbył się
turniej „Potyczki sportowe na wesoło" z udziałem organizacji pozarządowych. Zgłosiło się osiem sześcioosobowych drużyn. Była zabawa,
śmiech i nutka rywalizacji.
Uczestnikom zabawy gratulujemy poczucia humoru, dystansu
i dziękujemy za dobrą zabawę
i chęć uczestniczenia w organizowanych przedsięwzięciach.
W sobotni wieczór odbył się
koncert zespołu Piersi i gwiazdy
32. Dni Ziemi Sianowskiej Michała
Szpaka wraz z zespołem. Na zakończenie mogliśmy zboczyć zapierającym dech w piersiach pokaz sztucznych ogni.
Tradycyjnie Dniom Ziemi
Sianowskiej towarzyszyły warsztaty
czytelnicze, na które młodych
czytelników zaprosiły bibliotekarki
z gminy Sianów. 7 i 8 czerwca dzieci
wzięły udział w zabawie w kolory.
Na bibliotecznym stoisku można
było wykonać według własnego
pomysłu kolorową opaskę na włosy.
Hitem było malowanie parasolek
– stały się tłem, na którym powstały

Laureaci turnieju
„Potyczki
sPortowe
na wesoło”
I miejsce – nagrodę – 700 zł
otrzymało Stowarzyszenie
Ekologiczny Rozwój Wsi Kłos
II miejsce – nagroda w wysokości 500 zł trafiła do Stowarzyszenia Rodziców Uczniów
Szkoły Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej
III miejsce – nagrodę w wysokości 300 zł wywalczyło
Stowarzyszenie Hobbiton
z Sierakowa Sławieńskiego

przepiękne obrazy. Co ważne, każdy
mógł wygodnie usiąść na leżaku
i delektować się lekturą!
Serdecznie dziękujemy organizatorom, partnerom oraz patronom
medialnym – to wasza pomoc
i wszechstronne wsparcie pozwoliły
na profesjonalne przygotowanie
i realizację wszystkich zamierzonych działań i pomysłów.

Dziękujemy również publiczności – w tym roku według szacunków policji było nas około 6 tysięcy
osób! Wasza obecność jest dowodem na to, że praca przy organizacji
tego wydarzenia ma sens. Zapraszamy za rok!
Waldemar KosoWsKi

Więcej na str. 4-5

na stadionie Miejskim w sianowie bawiło się około 6 tysięcy osób!

Gwiazdą 32. Dni ziemi sianowskiej był Michał szpak.
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nasi prymusi nagrodzeni
czerwiec to czas podsumowań pracy w szkołach. Zgodnie z tradycją najlepsi
absolwenci sianowskich szkół zostali wyróżnieni przez władze gminy.

17

czerwca w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie burmistrz

Sianowa Maciej Berlicki spotkał się
z wyróżniającymi się absolwentami
sianowskich szkół. W obecności rodzi-

ców uczniów, wychowawców i dyrektorów szkół burmistrz wręczył uczniom
listy gratulacyjne oraz nagrody za

b

najlepsze wyniki w nauce, za aktywność w życiu szkoły i gminy. Serdeczne
podziękowania burmistrz Maciej
Berlicki złożył również rodzicom
– w uznaniu za wspaniałe wychowanie
dzieci. Były też życzenia – włodarz
gminy życzył wszystkim kolejnych
sukcesów szkolnych, wytrwałości
w odkrywaniu nowych obszarów wiedzy
i nauki, odwagi w pokonywaniu wszelkich trudności i powodzenia w realizacji
własnych marzeń i planów.

naGroDzeni
absoLwenci:

P

Gimnazjum Gminne w Sianowie
– adrianna banasiak
Gimnazjum w Dąbrowie
– aleksandra struzik
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie – Mateusz jankowski
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie – karolina Podlas
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
– jakub szmajdziński
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie – Marta Gawrońska
Szkoła Podstawowa w Suchej
Koszalińskiej – Marcelina
Gomolińska
Szkoła Podstawowa w Iwięcinie
– Dagmara Miękus

rzy zmianie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego
po raz pierwszy na czerwcowej

sesji przygotowany został „Raport
o stanie Gminy Sianów”. Jest to dokument, który powinien w prosty ale
kompleksowy sposób opisywać praktycznie wszystkie dziedziny życia
gminy. I chociaż Sianów nie jest

w tym roku nagrody burmistrza otrzymało ośmioro absolwentów.

Fot. WalDEmaR KoSoWSKI

gmina zamożną czy nawet średnią
pod kontem dochodów samorządu
terytorialnego, to jednak w raporcie
mamy się czym chwalić. Nie będę
pisał o szczegółach, gdyż dokument
ten jest dostępny, jednak warto
podziękować wszystkim, którzy na
taki stan gminy mają wpływ, czyli
pracownikom ratusza i jednostek
podległych ratuszowi, radnym, sołtysom, członkom organizacji pozarządowych czy tez po prostu każdemu
mieszkańcowi. Dziękuję!
Na tej samej sesji otrzymałem
również jednogłośnie absolutorium
z wykonania budżetu za rok 2018.

CieKaWe ZajęCia Dla SeNioRóW
dzięki dotacji pozyskanej z rządowego Programu asos 2014 – 2020,
62 seniorów aktywnie spędza swój
wolny czas.
Projekt „Dajmy szczęście niech
przenika” to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, skierowane do osób powyżej 60 roku życia.
Założeniem projektu wdrażanego od
marca bieżącego roku jest aktywizacja
osób w wieku 60+ poprzez organizację
cotygodniowych zajęć obejmujących
warsztaty: obsługi komputera, gry planszowe, kulinarne, filmowe, jogi, obsługi

urządzeń mobilnych, basenowe. Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych tj. wyjścia do kina, teatru,
filharmonii. Planowane jest także wdrożenie kampanii pod hasłem „bezpieczny
senior” obejmującej spotkania z policjantem, Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz przedstawicielami Straży Pożarnej. osoby najbardziej aktywne
przejdą też szkolenie z zakresu edukacji
nieformalnej opiekunów osób starszych, dzięki czemu przygotowani będą
do samodzielnego wdrażania kolejnych
programów kierowanych do seniorów.

to nowość – seniorzy biorą udział m.in. w zajęciach jogi.

Fot. mat. StoWaRzySzEnIa

Dokument ten pokazuje jak wykonaliśmy wspólnie budżet w wieloma
zadaniami i że zrobiliśmy to zgodnie
z prawem.
Te kilka zdań które napisałem
wyżej można podsumować jeszcze
krócej. Jesteśmy w solidnej sytuacji
finansowej, mamy perspektywy na
następne zadania a jednocześnie
skutecznie pozyskujemy środki
i współpracujemy z organizacjami

inicjatywa

osiecki ogród spotkań
Dzięki staraniom grupy nieformalnej na czele z Grzegorzem
Kowalczykiem, sołtysem wsi
Osieki, w lipcu rozpoczną się
prace nad zagospodarowaniem
przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Osiekach.

pozarządowymi. I oby tak dalej.
Celem inicjatywy jest wzrost
aktywności społecznej mieszkańców
sołectwa osieki poprzez zaangażowanie
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Zebranie
TPZs
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
sianowskiej zaprasza Członków
stowarzyszenia na zwyczajne walne
zebranie, które odbędzie się
w sianowskim inkubatorze organizacji Pozarządowych (sioP), przy
ul. armii Polskiej 23 w Sianowie, 18
lipca o godz. 18. W programie m.in.
przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za rok 2018, wybory
Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.

PomoC
żyWnośCioWa
miejsko-Gminny ośrodek Pomocy
społecznej w sianowie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
– 2020 europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. Skierowania wydawane są w siedzibie
ośrodka w pokojach 1 i 6. Miejsce
wydawania żywności: PCK Koszalin
Uprawnionymi do otrzymywania
bezpłatnej żywności są osoby i rodzi-

w tworzenie „osieckiego ogrodu spotkań”. Grupa mieszkańców sołectwa,
przy patronacie ochotniczej Straży
Pożarnej w osiekach, pozyskała na ten
cel środki w ramach konkursu „Społecznik na lata 2019-2021 – Program
Marszałkowski”.
Serdecznie zapraszamy osoby chętne do podjęcia wspólnej pracy nad
uporządkowaniem ogrodu do kontaktu
z sołtysem wsi. Każdy z nas może być
twórcą tego miejsca!
Na przestrzeni lipca i października odbędą się trzy spotkania wolontariackie. Ważnym wydarzeniem projektowym będzie spotkanie integracyjne,
podsumowujące pracę ochotników

i otwierające uroczyście ogród. Na
spotkanie finałowe przewidziano grill,
zabawy i gry rodzinne oraz pokaz strażacki. Dzięki środkom zewnętrznym
w wysokości 4 tysięcy złotych, zakupione zostaną krzewy do posadzenia
w ogrodzie oraz niezbędne na potrzeby organizacji spotkań integrujących
mieszkańców: stoły, ławki i sprzęt
kuchenny.
efektem realizacji projektu pn.
„osiecki ogród spotkań” będzie m.in.
podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców, ożywienie przestrzeni
publicznej oraz wzrost poczucia przynależności mieszkańców do społeczności lokalnej.

ny, których dochód na osobę samotnie
gospodarującą nie przekracza 1 tys.
402 zł netto, dla rodzin – na jednego
członka rodziny nie przekracza kwoty
1 tys. 56 zł netto.

ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a zgodnie
z harmonogramem.
Szczegółowy harmonogram spotkań
ze specjalistami na stronie
www.mgops.sianow.pl.
osoba do kontaktu: Katarzyna
Mackiw tel. 94 31 85 512 wew.38
e-m: k.mackiw@mgops.sianow.pl

WsParCie
sPeCjalisTóW
W czerwcu ruszyła bezpłatna pomoc
specjalistów w ramach projektu
„równość szans w Gminie sianów”.
Proponujemy wsparcie prawnika,
psychologa, pedagoga i mediatora.
Wszystkie dyżury będą odbywały się
w siedzibie Miejsko-Gminnego
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arCyCieKaWe
sPoTKania Z żyWą
hisTorią
dzięki środkom pozyskanym przez
stowarzyszenie historyczne Pochodnia z sianowa w sianowskich szkołach od maja organizowane są lekcje
żywej historii. Dotacja z Funduszu
inicjatyw obywatelskich pozwoliła na
realizację projektu pn. „Patriotyzm
w młodych sercach – historia, pasja,
edukacja”.
Cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych zatytułowanych „Ku chwale
oręża polskiego...”, koncentruje się na
wybranych epizodach z czasów ii
wojny światowej i docelowo ma rozbudzić świadomość historyczną młodego
pokolenia oraz skłonić do refleksji nad
tym, czym we współczesnym świecie
są takie hasła, jak honor czy poświęcenie dla ojczyzny. jest to również kolej-

na okazja do zaszczepienia w dzieciach i młodzieży pierwiastka wychowania patriotycznego i proobronnego.
W ramach cyklu planowana jest realizacja pięciu modułów. Dodatkowo
w ramach projektu 120-osobowa
grupa sianowskiej młodzieży skorzysta z dwóch wycieczek edukacyjnych
do muzeów w Gdańsku i Kołobrzegu,
weźmie aktywny udział w ważnych
uroczystościach patriotycznych oraz
w konkursie poezji patriotycznej.
Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 uczniów z gminy
Sianów oraz podniesienie w ten
sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne
inicjatywy lokalne skupione wokół
historii regionu.

rozbujaliśmy park.
nie na długo...
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bliżej ludzi

Z okazji 32. Dni Ziemi Sianowskiej w Parku im. Powstańców Warszawskich
w Sianowie zainstalowane zostały hamaki miejskie.

H

amaki miejskie to element
wyposażenia parków, który
funkcjonuje w kilku miejscach w Polsce i jest coraz bardziej popularny. Przestrzeń parku to idealna strefa
wypoczynku dla mieszkańców, a hamaki miejskie to świetna alternatywa dla
zwykłych ławeczek, ale też innowacyjne
miejsce, stanowiące fantastyczną atrakcję dla mieszkańców i turystów.
Niestety, ten pilotażowy projekt nie
sprawdził się w sianowskim parku.
W krótkim czasie hamaki zostały
zdewastowane. jest to moment,
w którym zastanowić się powinniśmy
co zrobić, aby hamaki mogły funkcjonować w naszym parku bez „szwanku”.
jesteśmy otwarci na Państwa sugestie.

Hamaki zamontowane były przy placu zabaw i fontannie. czy będzie to atrakcja parku?
Fot. WalDEmaR KoSoWSKI
to zależy od mieszkańców...

rodzinnie w Parku
zDjęCIE ŁUKaSz GŁaDySIaK

niGdy nie jesT
Za Późno na sZTuKę
Zajęcia stowarzyszenia sianowska
akademia seniora to przedsięwzięcie
skierowane do osób powyżej 60. roku
życia. dzięki dotacji pozyskanej
z rządowego Programu asos 2014
– 2020 oraz budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego, 135 seniorów
aktywnie spędza swój wolny czas.
Założeniem projektu wdrażanego od
marca bieżącego roku jest aktywizacja
osób w wieku 60+ poprzez organizację
cotygodniowych zajęć obejmujących
m.in. warsztaty plastyczne na których
chętni seniorzy mogą rozwijać swoje
talenty oraz odnajdywać nowe umiejętności. Pomaga im w tym mgr sztuki
Milena Szczepańska-Zakrzewska
nauczyciel malarstwa. Podstawowym
zamierzeniem zajęć jest ćwiczenie
w rysunku i malarstwa w oparciu
o wnikliwą i pogłębioną obserwację

rzeczywistości. Celem ćwiczeń jest
zaznajomienie z bogactwem technik
rysunkowych i malarskich oraz abecadłem form, które pozwolą wyrazić
bogactwo wewnętrznych przeżyć
i emocji oraz uwrażliwić na piękno
i jego kontemplację. efekty zmagań
onieśmielają nie tylko obserwujących,
ale i autorów prac.
Miłośników sztuki oraz ciekawych artystycznych poczynań sianowskich seniorów już dziś zapraszamy na wernisaż
wystawy malarstwa we wrześniu
w Starostwie Powiatowym w Koszalinie.

1 czerwca w sianowskim Parku
miejskim im. Powstańców Warszawskich panowała wyjątkowo rodzinna
atmosfera. stowarzyszenie somgorsi,
przy współpracy z Zarządami osiedli
nr 1 i 2 w sianowie, zaprosiło mieszkańców na dzień dziecka.
W parku spotkały się całe rodziny.
Na wszystkich czekały ciekawe gry
i zabawy, a także mały poczęstunek.
Spotkanie odbyło się dzięki środkom
pozyskanym z Programu Fundusz
inicjatyw obywatelskich w ramach
konkursu Mikrodotacje 2018. Było to
pierwsze wydarzenie z cyklu trzech
spotkań, których celem jest integracja
rodzin, czerpanie przyjemności ze
wspólnego spędzania czasu oraz poprawa relacji rodzinnych.
Serdecznie podziękowania dla
wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w organizację rodzinnego Dnia
Dziecka: wolontariuszy, Zarządów osiedli
nr 1 i 2 w Sianowie, Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów
oraz Straży Miejskiej w Sianowie.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz inicjatyw obywatelskich
Fot. anDRzEj DanIElEWICz

Szansa na dotację

ProGram anTysmoGoWy – Zmiana sPosobu oGrZeWania
Gmina sianów planuje aplikować
do konkursów ogłoszonych w ramach
regionalnego Programu operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020, oś Priorytetowa ii
– Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza
–Zachodniopomorski Program antysmogowy oraz działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych –Zachodniopomorski Program
antysmogowy. W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania
w ramach działania 2.14, wsparcie
w wysokości 7 500 zł (kwota ryczałtowa
na jedno gospodarstwo domowe) na
likwidację źródła ciepła opartego
o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy)
i podłączenie do istniejącej sieci
ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwa-

rzania energii cieplnej (w pierwszej
kolejności na jednostkę wytwarzającą
energię ze spalania gazu, dotyczy to
obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie
korzystanie z energii gazowej jest
uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej
kolejności inne źródła ciepła spełniające
normy), będą mogły uzyskać osoby
fizyczne będące właścicielem domów
jednorodzinnyc; będące właścicielem
mieszkań w domach wielorodzinnych;
będące najemcą mieszkań w domach
wielorodzinnych (posiadający tytuł do
lokalu mieszkalnego oraz prawo do
dysponowania lokalem na cele projektu
w okresie realizacji i trwałości projektu).
W przypadku otrzymania przez
Gminę dofinansowania w ramach działania 2.15, właściciele budynków jednorodzinnych będą mogli uzyskać:

– 25 tys. zł na jedno indywidualne
gospodarstwo domowe w przypadku
termomodernizacji częściowej wraz
z trwałą zmianą systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym;
– 50 tys. zł na jedno indywidualne
gospodarstwo domowe w przypadku
termomodernizacji pełnej wraz z trwałą
zmian systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym.
likwidacji podlegać będą jedynie
instalacje w lokalach mieszkalnych.
Zastąpienie starego źródła ciepła
nowym będzie możliwe jedynie
w przypadku, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie
będzie uzasadnione ekonomicznie.
jeśli nowym źródłem ciepła w lokalu
mieszkalnym będzie dofinansowany
kocioł, to musi on być wyposażony
w automatyczny podajnik paliwa (nie

dotyczy kotłów zgazowujących) i nie
posiadać rusztu awaryjnego, ani
elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
Przeprowadzenie wymiany źródła
ciepła/prac termomodernizacyjnych
będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał normy energetyczne
spełniał/zakładał minimalne wymogi
w zakresie efektywności energetycznej
tj. ePH+W nie więcej niż 150 kWh/m2
na rok. W tym celu w zgłoszonym do
projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu
podmiotowi
wykonanie
świadectwa charakterystyki energetycznej.
Zgłoszenie źródła ciepła opartego
o spalanie węgla w indywidualnym
gospodarstwie domowym nie gwaran-

tuje otrzymania wsparcia na działanie
objęte projektem.
Z udziału w projekcie wykluczeni
są beneficjenci Programu Czyste
Powietrze oraz lokale, w których cześć
jest wydzielona pod działalność gospodarczą.
osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej udzielania
wsparcia na wymianę kotłów i pieców
węglowych i/lub termomodernizację
budynków na obszarze Gminy i Miasta
Sianów. ankieta dostępna jest w Referacie Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie (ul. armii Polskiej 30, pokój
nr 7). osoba do kontaktu: aleksandra
Dębowska, tel. 94 34 69 513, e-mail:
projekty@sianow.pl
Termin naboru ankiet: 5 lipca.
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32. Dni Ziemi SiAnOWSKieJ

– bawiło się 6 tysięcy osób!

Świetna zabawa, fantastyczna muzyka, rywalizacja sportowa, pełne humoru
potyczki nGO’s, prezentacja talentów naszej zdolnej młodzieży, akcja charytatywna, promocja czytelnictwa, sztuczne ognie nad miastem – tak w skrócie opisać można święto sianowskiej ziemi.

P

rogram imprezy był bogaty,
znów do Sianowa przyjechały
gwiazdy różnych gatunków
muzyki, dlatego 32. Dni Ziemi Sianowskiej cieszyły się fantastyczną frekwencją. Wystąpili: News, Top Girls, Boys,
Piersi, Michał Szpak z zespołem, dzieci
z sekcji wokalnej CK w Sianowie, Zespół
Danza i tancerze ze Studia Tańca Pasja.
Była moc zabawy, ale Dni Ziemi
Sianowskiej są też od lat okazją do przeprowadzenia okolicznościowych akcji
pomocowych. liderem tych działań
pozostaje niezmiennie Sianowska Fundacja „jesteśmy Razem”. Przez dwa dni
– 7 i 8 czerwca – pod gościnnym dachem
namiotu Fundacji, do stolika zapraszali
wolontariusze akcji „Zostań Dawcą Szpiku – Możesz Uratować Komuś Życie”. Do
akcji włączyli się również pracownicy
MGoPS w Sianowie.
Fundacja rozliczyła też zbiórkę na
leczenie Marysi – udało się zebrać 10
tysięcy 59 złotych 24 grosze, 22 dolary,

9,57 euro i 20 pensów. Zbiórce towarzyszył konkurs z nagrodami, kiermasz
produktów regionalnych.
Dni Ziemi Sianowskiej miały też
akcenty sportowe. ich obchodom towarzyszą niezmiennie mecze Urzędników
z Rzemieślnikami. Nie inaczej było
6 czerwca. o godz. 17 na głównej płycie
Stadionu Miejskiego w Sianowie rozegrano kolejny, ciekawy pojedynek kolegów z pracy i boiska, który wzbudził
spore emocje licznie zgromadzonych
widzów.
– lepiej weszli w niego podopieczni
Krzysztofa Gorta (Rzemieślnicy), którzy
zdobyli bramkę w 15 minucie spotkania
autorem trafienia był Piotr Motyl. Trzy
minuty później, było już jednak 1:1.
odpowiedział – podopieczny Macieja
lewandowskiego (Urzędnicy) – Sebastian Wroński. System „bramka za bramkę”, obowiązywał do 62. minuty. i tak:
30 minuta – 1:2, bramkę strzela Piotr
Kierzek (Rzemieślnicy); 32 minuta – 2:2,

odpowiada – Sebastian Kulesza (Urzędnicy); 40 minuta – 3:2, bramkę strzela
Maciej lewandowski (Urzędnicy) – relacjonuje Ryszard Wątroba, komentator
meczu.
Po przerwie – zespoły umówiły się
na 40-minutowe połowy – ma miejsce
rzut karny dla Urzędników. Szansy na
podwyższenie prowadzenia, nie wykorzystuje Waldemar Grześczak!
45 minuta – 3:3, drugi gol Piotra
Kierzka (Rzemieślnicy); 53 minuta – 4:3,
bramkę strzela Waldemar Grześczak
(Urzędnicy); 61 minuta – 4:4, gol Łukasza
Berkowskiego (Rzemieślnicy); 62 minuta – 4:5, bramkę strzela Krzysztof
Miętek (Rzemieślnicy); 64 minuta – 4:6,
trzeci gol Piotra Kierzka (Rzemieślnicy).
ostatnie słowo w tym spotkaniu
należało do Urzędników – bramkę strzelił Waldemar Grześczak. Trafienie nie
odebrało jednak zwycięstwa Rzemieślnikom – 6:5!
Fot. WalDEmaR KoSoWSKI

PoDziękowania
Dziękujemy naszym partnerom:
arka Sianów
Globmetal Sianów
Ganc Izolacje Sianów
Dadoń Gospodarstwo Rybackie
Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank
Spółdzielczy w Sławnie
Dajar
Dega Spółka akcyjna
nadleśnictwo Karnieszewice
mer Kurier
Bokaro
Wanda i Stanisław Grzywacz
matysz Drew tartak Skibno
marina mielno
mPS International Sp. z o.o Koszalin
Park Pomerania Fun Park

Z oKaZji DNia DZieCKa Do SiaNoWa
PRZyjeCHali FilHaRMoNiCy
Z inicjatywy Stowarzyszenia Klubu rodziny
i w partnerstwie z centrum Kultury
i Biblioteką Publiczną Gminy i miasta
Sianów odbył się koncert Filharmonii
Koszalińskiej pod batutą Klemensa
Starybrata. Był to muzyczny prezent
dla wszystkich – tych młodszych i tych
starszych dzieci, które 1 czerwca przybyły
do Kina Zorza w Sianowie.

en niepowtarzalny i na najwyższym
T
poziomie występ artystyczny, był zrealizowany w ramach projektu „Niepodległa to My”

i dofinansowany przez Fundusz inicjatyw obywatelskich 2018-2019. Uczta muzyczna to element
popularnego cyklu Familijny Park Sztuki pt.
„elementarz dobrego melomana, czyli jak zachowywać się na koncertach”. Sianowscy melomani
usłyszeli serenadę Mozarta „eine Kleine
Nachtmusick” i symfonię G-mol KV550, uwerturę
„Dziadka do orzechów” Czajkowskiego, mistrza

Bethowena i jego V Symfonię, Polkę Pizzicato
Straussa i Marsz Radetzky’ego.
Gra orkiestry była przeplatana występami
konferansjera Wojciecha Bałdysa i animatorki
koncertów iwony Wyszyńskiej. Zgromadzona
publiczność w przezabawny sposób zostawała
wyedukowana o zachowaniu podczas występów.
Całość dopełniała choreografia postaci oraz pokaz
multimedialny.
W trakcie koncertu dzieci i publiczność żywo
reagowały na kolejne występy, a zaangażowana
przez prowadzących widownia klaskała i bawiła
się muzyką.
Występ Filharmonii Koszalińskiej w kinie
Zorza dla dzieci był nie tylko pierwszym występem orkiestry w historii obiektu, ale również
pierwszym dla wielu przybyłych. Gromkie brawa,
którymi nagrodziła publiczność występujących,
były w pełni zasłużone.
Na zakończenie delegacja dzieci podziękowała za koncert i wręczyła Wojciechowi Bałdyso-

wi własnoręcznie wykonany obraz z dedykacją.
Dzieci przygotowały to podziękowanie na zajęciach „Detektywi Historii” pod okiem Moniki
olszak.
Radość i uśmiech na twarzach młodych
słuchaczy był największą nagrodą dla wszystkich,
zarówno występujących, jak i organizujących
wydarzenie. Dla Stowarzyszenia Klub Rodziny to
jeszcze większa motywacja do pracy i dowód, jak
bardzo potrzebne są takie inicjatywy.
Ten niepowtarzalny koncert nie odbyłby się,
gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu ludzi
i instytucji, a szczególności dyrektor aleksandry
Kowalczyk i pracowników Centrum Kultury oraz
członków Klubu Rodziny, którzy bezinteresownie
włączyli się w organizację tego wydarzenia kulturalnego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz inicjatyw obywatelskich.
KaTarZyna GrudZień-KuśKa
Fot. WalDEmaR KoSoWSKI
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orGanizatorzy
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i miasta Sianów
Gminna organizacja turystyczna
w Sianowie
Gmina Sianów

skłaDy Drużyn
urzędnicy: Dawid Kalinowski, adam Cygan, Waldemar Grześczak, józef
Hryckowian, Robert Kowalczyk, Sebastian Kulesza, maciej lewandowski
– kierownik drużyny, Rafał Palkowski, tomasz Skupiński, Piotr Starzecki,
Bartłomiej Suchorski, marek Walker i Sebastian Wroński.
rzemieślnicy: jacek Surówka, Łukasz Berkowski, Łukasz Chotkowski,
Krzysztof Gort – kierownik drużyny, Piotr Kierzek, marek Kocaba, Krzysztof
miętek, Piotr motyl, andrzej Pawłowski, Łukasz Podsiadło, Krzysztof
Rzeszutek, mariusz tuziemski i Robert Urban.
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Wiersze pana Mariusza
12 czerwca w sianowskiej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Wtorkowe spotkania z autorem”.
Było ono okazją do zaprezentowania twórczości poety Mariusza Pikulskiego.
Podczas spotkania autor zaprezentował swoje wiersze z tomików: „Spod skrzydeł
nocy”, „W cieniach nocy”, „Pod maską nocy”, „Szeptem”, „Łza” oraz „Słowa”.
Serdecznie dziękujemy Mariuszowi Pikulskiemu za to, że zechciał podzielić
się z nami swoją twórczością. Dziękujemy za dostarczenie niesamowitych wrażeń
oraz przybliżenie pisarskiego dorobku.

autor Mariusz Pikulski (pseudonim Green Green) urodził się w 1967 roku w koszalinie.
Mieszka od lat w bobolicach, lubi metafory i magię poezji.
Fot. monIKa olSzaK

czytaj i dyskutuj
są KsiążKi TaK dobre,
że WarTo o niCh
roZmaWiać!
19 czerwca miłośnicy dobrej książki
spotkali się w ramach działającego
w sianowskiej bibliotece dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmowy były
burzliwe i pełne emocji, a dotyczyły
książki jacka Hugo-Badera
„Długi film o miłości” i opowiadań

antoniego Czechowa.
„Długi film o miłości” opowiada o czterech uczestnikach zimowego ataku na
Broad Peak, którzy chcieli przekroczyć
granicę strachu. Dwóch przekroczyło
granicę życia i śmierci. Co było przyczyną tragedii? Komisja powołana
przez Polski Związek alpinizmu
o tragiczne skutki wyprawy obwinia
tylko adama Bieleckiego. ale czy to
możliwe, aby błąd jednego człowieka
przesądził o wszystkim? Tego dowiecie
się z książki.

jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniach lub zainteresowała cię omawiana książka – zaFot. monIKa olSzaK
praszamy do biblioteki!

w obiektywie
brawo bursztyny!

zespół bursztyny odniósł kolejne sukcesy. tym razem jest to i miejsce zdobyte 1 maja w Dobrzycy na X Powiatowym Przeglądzie solistów kapel i zespołów Ludowych. tym samym zespół będzie reprezentował powiat koszaliński na wojewódzkim Przeglądzie w łobzie w 2020 roku. 9 czerwca zespół
zdobył i miejsce w koszalinie na Xiii Letnich spotkaniach z Folklorem. te zaszczytne nagrody są wielkim wyróżnieniem dla zespołu i motywacją do dalszej pracy i godnego reprezentowania sianowa.
KrysTyna labuda
Fot. mat. zESPoŁU

b

mistrz kryminałów
18 czerwca w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie
z marcinem Wrońskim.

K

ameralne spotkanie odbyło
się w luźnej i sympatycznej
atmosferze. jego uczestnicy
byli bardzo zainteresowani twórczością
pisarza, toteż do autora mieli wiele
pytań. Marcin Wroński (ur. 1972)
to lubelski pisarz i redaktor. Ten
z wykształcenia polonista, od połowy
lat 80. aktywny pisarz, początkowo
tworzył fantastykę, by w latach dziewięćdziesiątych zająć się literaturą trzeciego obiegu, zaś największe zainteresowanie czytelników przyniósł mu cykl
retro kryminałów z komisarzem
Zygmuntem Maciejewskim, rozpoczęty
w 2007 roku „Morderstwem pod cenzurą”, a zakończony „Glinami z innej
gliny” (2018). Realia tej serii osadzone
są w lublinie i Zamościu lat 30. i 40. Za
„Pogrom w przyszły wtorek”, pierwszy
w historii Nagrody Wielkiego Kalibru,
otrzymał zarówno nagrodę jurorów, jak
też po raz drugi nagrodę czytelników
(2014).
Marcin Wroński był zasypywany
pytaniami. jedno z nich dotyczyło tego,

w 2009 roku wroński za wkład jego książek w promowanie i budowanie wizerunku
Lublina otrzymał honorowy tytuł „bene Meritus terrae Lublinensi” (Dobrze zasłużony
Fot. EDyta RoBaKoWSKa-IWanIEC
dla ziemi Lubelskiej).
jak postrzega samego siebie i swoją rolę
w historii literatury. Zaprzeczył, jakoby
był wybitnym pisarzem, który przeciera
nowe szlaki i kształtuje nowe nurty.

Porównał się do kogoś pomiędzy
rzemieślnikiem a artystą.
Zapraszamy do Biblioteki po książki autorstwa naszego gościa.

Czytelnicy na wycieczce
Od 14 do 15 czerwca Biblioteka Publiczna Bornem Sulinowie była organizatorem „Gościnnej nocy Bibliotek”.
wydarzeniu tym wzięli udział
czytelnicy z Filii BiblioteczW
nych w Skibnie, Siecieminie i Sierakowie Sławieńskim oraz z bibliotek partnerskich z Barwic i Domasłowic.
– Po przywitaniu i rozpakowaniu
udaliśmy się na spacer z panią przewodnik, która opowiedziała nam piękną
i ciekawą historię tego miasta, jak
i również oprowadziła nas po miejscach
wartych uwagi – relacjonuje edyta
Robakowska – iwaniec. Następnie odbył
się konkurs „Spotkanie z Panem andersenem”, kolacja i nocny seans filmowy.
– Następnego dnia czekały na nas
kolejne atrakcje, które przygotowali dla
nas gospodarze. Były to gry w bule
i paintball. Dostarczyły dzieciom wiele
emocji i wrażeń. Na zakończenie było
wspólne ognisko z kiełbaskami. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Bornem Sulinowie za gościnę noc
i wspaniałe atrakcje – podsumowuje
Bogusia Łojewska.

Młodzi czytelnicy z sianowa mieli okazję zobaczyć przepiękne tereny i zmierzyć się
Fot. janIna KUlon
m.in. w bule i paintball.

Wyróżnienia dla „książkowych moli”
30 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się Powiatowe Święto czytelnika Dziecięcego.
jak co roku nagrodzeni zostali
najaktywniejsi czytelnicy z powiatu
koszalińskiego. Tegoroczną uroczystość,
oprócz nagród książkowych i dyplomów, uświetniło wyjście do Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego na przedstawienie pt. „Strażniczka magicznego lasu”.
Naszą gminę reprezentowało 14
czytelników: janek Fidór i Maja Cieślik
ze Skibna, ola i Dominika andrzejczyk
z Węgorzewa, Marianna i Sandra
Hejnowskie z Sierakowa, julia Winnicka i Dominika Karpowicz z osiek,
Kamila Piłat i Bartosz Głąb z Wierciszewa, Martyna Gawrońska i Klaudia
opioła z Karnieszewic oraz Katarzyna
i jakub Wrona z Sieciemina.

wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy, aby zamiłowanie do książek nigdy nie
Fot. BoGUSŁaWa ŁojEWSKa
minęło!
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XXiii Ogólnopolski Turniej Judo pamięci ewy larysy Krause w Dąbrowie
Już po raz dwudziesty trzeci Uczniowski Klub Sportowy TOri oraz Szkoła Podstawowa w Dąbrowie byli organizatorami Ogólnopolskiego
Turnieju Judo. Od siedmiu lat do rywalizacji o medale przystępują również młodzicy i młodziczki w ramach Pucharu Polski.

D

ąbrowski turniej poświęcony
jest pamięci larysy ewy
Krause, tragicznie zmarłej
judoczki, piątej zawodniczki igrzysk
olimpijskich w atlancie, współzałożycielce UKS „ToRi” oraz patronce szkoły.
W roku stulecia PKol impreza podkreśliła rangę patronki oraz polskiego judo
w igrzyskach olimpijskich.
W tym roku patronat nad imprezą
objął Urząd Gminy w Sianowie, Zachodniopomorska Rada olimpijska oraz
Zachodniopomorska Federacja Sportu.
Wśród przybyłych gości byli m.in.: Stanisław Kopeć – prezes Zachodniopomorskiej Rady olimpijskiej i jarosław
Choziak – wiceprezes Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Honorowymi
gośćmi byli medaliści i uczestnicy
igrzysk olimpijskich: Ryszard Fornalczyk – czterokrotny mistrz olimpijski
w podnoszeniu ciężarów oraz Marian
Standowicz – piąty zawodnik igrzysk
olimpijskich w judo z Montrealu.

ważny dla zawodników moment - uderzenie w gong. Fot. mat. oRGanIzatoRa
Nietypowość turnieju w Dąbrowie
polega na tym, że walki rozgrywane są
na świeżym powietrzu, pod namiotem
rozłożonym na szkolnym boisku. Pogoda jak zawsze dopisała, a dodatkowo
temperaturę podnosiły emocje towarzyszące zmaganiom młodych adeptów
judo oraz ich rodzicom i trenerom.

Młodzi judocy, dziewczęta i chłopcy,
rywalizowali w czterech grupach wiekowych. Łącznie rozegrano walki w 59.
kategoriach wagowych. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i statuetki z wizerunkiem ewy Krause. Pamiątkowymi
dyplomami zostali wyróżnieni wszyscy
uczestnicy sportowych zmagań.

Podczas trwania turnieju można
było skosztować pyszności przygotowanych przez rodziców i uczniów szkoły
w Dąbrowie. Nauczyciele zadbali
o sprawny przebieg imprezy.
organizatorzy dziękują wszystkim
wolontariuszom – to dzięki nim organizacja turnieju uznana została przez

startujących zawodników, ich rodziców
oraz zaproszonych gości za bardzo
dobrą.

listę zwycięzców znajdziesz na
www.sianow.pl

Zajęcia sportowe
dla dziewcząt. Nabór trwa!

PiłKarKi W hali
i na Plaży
Od 31maja do 2 czerwca Sianów był gospodarzem ii międzynarodowego
Turnieju morskiego Piłki ręcznej Dziewcząt w kategoriach dzieci i młodziczki.
ecze rozgrywane były w hali
m
sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 w sianowie oraz na plaży
w łazach. W turnieju wzięło udział trzydzieści drużyn z trzech państw (Polska,
Czechy, Niemcy), łącznie trzysta osób,
dziewcząt, trenerów, rodziców, wolontariuszy i członków stowarzyszenia
UKS „Morski” Sianów, którzy podzielili
się rolami. Dziewczęta grały, nawiązywały przyjaźnie, bawiły się. Trenerzy
zagrzewali swoje drużyny do boju.
Wolontariusze i członkowie stowarzyszenia dbali, by goście wydarzenia
dobrze czuli się w Sianowie.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszyła się mało znana w Polsce, plażowa odmiana piłki ręcznej. Dziewczęta
wręcz fruwały nad ziemią, a potem
w morzu studziły swoje pomeczowe
emocje.
Gratulujemy wszystkim zawodniczkom sportowej postawy. Dziękujemy
osobom, które pomogły zorganizować to
wydarzenie. Czytelników zapraszamy na
szerszą relację z turnieju na facebookowej stronie UKS Morski Sianów.
Nieco później, bo od piątku 14
czerwca do niedzieli 16 czerwca
w Sianowie i Łazach odbywał się
Międzynarodowy Turniej Morski Piłki
Ręcznej juniorek. Turniej stał na wyjątkowo wysokim poziomie, bowiem na
parkiecie pojawiły się reprezentantki

w turnieju, który odbył się 1 czerwca, wzięło udział 238 zawodników z dziewiętnastu klubów
Polski.
Fot. WalDEmaR KoSoWSKI

Fotorelację z wydarzenia znajdziesz na facebookowym profilu uks Morski sianów.
Fot. UKS moRSKI SIanóW

kadry niemieckiej i polskiej. W trzydniowych zmaganiach uczestniczyły
dwie drużyny z Niemiec oraz zespoły

z lubina, Warszawy, Brodnicy i gospodynie – Uczniowski Klub Sportowy
„Morski” z Sianowa.

Pogotowie Przedsiębiorstwa
Komunalnej – 94 348 44 44.

Służby patrolowe i dzielnicowi w Sianowie
– 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 – 94 377 587 lub 664 432448.
miejsko-Gminny ośrodek Pomocy
społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

dzięki wsparciu narodowego
instytutu Wolności – Centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
klub uKs Victoria sP 2 sianów realizuje projekt „Znajdź w sobie pasję”. jest
on współfinansowany ze środków
Funduszu inicjatyw obywatelskich.
Celem inicjatywy jest poprawa
sprawności fizycznej 105-osobowej grupy
dziewcząt w wieku 6-13 lat z terenu
gminy Sianów (i nie tylko!) poprzez organizację otwartych zajęć ogólnorozwojowych o profilu piłki nożnej w okresie
1 marca bieżącego roku do 30 listopada
2020 roku. W ramach zadania utworzono 7 grup treningowych dla dziewcząt
zróżnicowanych ze względu na wiek:
5-6, 7, 8, 9, 10 ,11 ,12-13 lat. Zajęcia dwa
razy w tygodniu prowadzą: z 5-6-latkami
i 10-latkami – oktawia Kaszewska, tel.
698 877 891, z 7-latkami i 8-latkami
– joanna Świąder tel. 511 364 694,
z 9-latkami – Dorota Bindas-Burdzik tel.
604 356 598, z 11-latkami i 12-13 latkami
– Klaudia Saganowska tel. 797 958 356.
Projekt zakłada, oprócz zajęć na
boisku, orliku i na hali sportowej,
również darmowe zajęcia na basenie
w Koszalinie (dla wszystkich grup),
zawody sportowe, organizację 6-dniowych obozów sportowych. Dla dzieci
w wieku 6-8 lat będą to obozy miejscowe, dla pozostałych grup – zgrupowania wyjazdowe.
Zajęcia są prowadzone głównie
w formie gier i zabaw tak , żeby zachęcić
najmłodszych uczestników projektu do
stałego uprawiania sportu. Dzięki dotacji klub zakupił niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt sportowy. Dba też

o napoje po zajęciach, wyżywienie
i nagrody na zawodach i ubezpieczy
wszystkich uczestników projektu.
Przedsięwzięcie realizowane przez
UKS Victoria SP 2 Sianów we współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Sianów
szacowane jest na kwotę 371 tys. 540 zł
z czego kwota 279 tys. 260 zł pozyskana
jest z programu Funduszu inicjatyw
obywatelskich.
UKS Victoria SP 2 Sianów informuje, że trwa jeszcze nabór dziewcząt
z całej gminy Sianów. Serdecznie zapraszamy! Mogą się też zgłaszać dziewczyny z Koszalina i z innych ościennych
gmin. Nie jest ważna waga dziewczyn,
ani zasobność portfela rodziców. Ważne
są chęci dzieci do uprawiania sportu.
Zajęcia są prowadzone 2 razy
w tygodniu. Grupy 6-8 lat po 60 minut,
a grupy 9-13 lat po 90 minut. Zajęcia
będą prowadzone też w wakacje.
Trener jędrzej Bielecki, koordynator projektu, wierzy, że dzięki wsparciu
Narodowego instytutu Wolności
sianowski klub odbuduje szkolenie
młodzieży i w przyszłości osiągnie
bardzo dobre rezultaty sportowe. – Ten
projekt i te środki to dla klubu wielka
szansa. jestem przekonany, że wykorzystamy je w najlepszy sposób, nawiązując do wspaniałych tradycji klubu,
który przez kilka lat nie miał sobie
równych w Polsce w kategorii dzieci
i juniorek młodszych – podkreślił.

Gminny Zakład Komunalny, ul. armii Polskiej 19,
76-004 Sianów – 94 31 85 357 (dyrektor),
94 31 85 373 (administracja).

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
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.

Gospodarki

Ważne TeleFony:
Gminny Zakład Komunalny
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).

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).

