RybogRyfy dla nieprzeciętnych
gala Sianowskich Rybogryfów uświetniła 676. rocznicę nadania praw miejskich miastu
Sianów. gryf z ogonem jesiotra, który zdobi sianowski herb, stał się inspiracją dla nagród,
które od lat burmistrz przyznaje razem z członkami kapituły.
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Dzień osadników
Ziemi Sianowskiej

8
maRca
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Olimpiada
Rodzinna Razem
z Mamą i Tatą
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Charytatywny
Turniej Piłki Nożnej
Zakładów Pracy dla
Dominika Surówki
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Dzień Sołtysa
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IV Ogólnopolski
Turniej Badmintona
„Zdążyć przed lotką”

Oto laureaci tegorocznych Rybogryfów. Wyróżnienia otrzymały osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz gminy i jej mieszkańców.
– Trzeba być odważnym,
mieć dużo silnej woli i być otwartym na różne inicjatywy. To
pozwala rozwijać się i być najlepszym. Nasi laureaci w każdej
z dziedzin tacy są! – podkreślił
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, zanim jeszcze stało się jasne,
kto został nagrodzony Rybogryfem.
Nagrody podczas gali w kinie
Zorza rozdano w trzech kategoriach: gospodarczej, sportowej
i społecznej. W tym roku po raz
pierwszy w kategorii sportowej
przyznano pośmiertnie dwa Białe
Sianowskie Rybogryfy.
Pierwszy Biały Rybogryf
w kategorii sportowej został dedykowany świętej pamięci Grzegorzowi Grygielowi, radnemu Rady
Miejskiej w Sianowie, działaczowi
sportowemu i społecznikowi.
Nagrodę odebrała żona – Irena
Grygiel. Przygoda ze sportem
u pana Grzegorza rozpoczęła się
jeszcze na przełomie lat 70. i 80.
Wówczas występował w podsta-

wowym składzie drużyny juniorów starszych Klubu Sportowego
Victoria Sianów. Ze względów
zdrowotnych nie mógł kontynuować gry w drużynie seniorów,
ale w 1990 roku stanął na czele
10-cioosobowego zarządu Klubu.
To za jego pierwszej prezesury
powstały: minisala gimnastyczna,
zaplecze socjalne i trzy pomieszczenia gospodarcze. W tym czasie
jednym z większych sukcesów
drużyny juniorów starszych były
występy w Lidze Międzywojewódzkiej Juniorów. Jako działacz
piłkarski i samorządowy, a także
jako członek Gminnej Rady Sportu w Sianowie, zostawił solidne
podwaliny pod dalszy rozwój
sianowskiego sportu i jego infrastruktury.
Drugi Biały Rybogryf został
przyznany pośmiertnie Tomaszowi Waleńskiemu, który zmarł
w 2016 r. Był znakomitym sportowcem, a w ostatnich latach
swojego życia także trenerem
i działaczem sportów walki. Jako

zawodnik Koszalińskiego Klubu
Kick-boxingu, zdobywał srebrne
i brązowe medale Mistrzostw
Europy i Świata. Dwukrotnie
sięgnął po Puchar Świata, był też
wielokrotnym medalistą
Mistrzostw Polski. Startował także
jako bokser zostając m.in. brązowym medalistą Mistrzostw Polski
Amatorów. Tomasz Waleński
po zakończeniu kariery sportowej
został trenerem w założonym
przez siebie klubie Wiktoria
Sianów, którego był również
prezesem. Dochował się medalistów Mistrzostw Polski. Po śmierci
Józefa Warchoła został prezesem
Fight Clubu Koszalin i jednym
z trenerów w klubie. Razem
z Ireneuszem Graczykiem prowadzili Konrada Kozłowskiego, który
jesienią zdobył brązowy medal
młodzieżowych Mistrzostw
Europy w Kołobrzegu. Tomasz
Waleński jako asystent pomagał
Tomaszowi Różańskiemu w pracy
z reprezentacją Polski seniorów
w boksie. Wszyscy zapamiętamy

Fot. Waldemar KosoWsKi

Biały Rybogryf – po raz pierwszy
burmistrz przyznał dwie nagrody
osobom, których wśród nas zaFot. Waldemar KosoWsKi
brakło.
go jednak jako dobrego człowieka,
kolegę i przyjaciela, dumnego ojca
trojga dzieci. Nagrodę odebrała
żona Tomasza – Marta PalkowskaWaleńska.
❚ Lista laureatów
w poszczególnych kategoriach
i fotogaleria z gali na str. 4-5 ❚
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wydarzenia
z ratusza

Pamięć
i ludzie
z pasją

J

ak co roku, 11 lutego, wręczaliśmy
coroczne nagrody na sianowskiej
Gali Sianowskich Rybogryfów.
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odZySkały dawny blaSk
Zakończył się remont kościołów w Suchej koszalińskiej i osiekach. Świątynie to miejsca kultu wiernych
kościoła katolickiego, ale także cenne zabytki, świadkowie historii naszego regionu.

P

arafia Rzymskokatolicka
w Osiekach pw. św. Antoniego Padewskiego wraz
z końcem 2018 roku zakończyła prace
konserwatorsko-restauratorskie przy
kościele parafialnym w Osiekach oraz
przy kościele filialnym w Suchej
Koszalińskiej.
Modernizacja realizowana była
w ramach zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego
celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego”. Całkowity koszt zadania zamknął się
w kwocie ponad 1,5 mln złotych, z czego
blisko 1,3 mln Parafia otrzymała ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO

WZ 2014-2020, a 100 tysięcy złotych
pochodziło z budżetu gminy Sianów.
W ramach inwestycji w kościołach przeprowadzono m.in. konserwację ścian wewnętrznych, wież, remont
elewacji oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji elektrycznej oświetleniowej i odgromowej. Dodatkowo obie
świątynie zyskały ułatwienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo.
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Fot. Waldemar KosoWsKi

To czas, w którym wyróżniamy aktywnych w kilku dziedzinach, w sporcie,
w gospodarce i w sprawach społecznych. I jak zwykle jestem pod wrażeOdnowione wnętrza świątyń wyglądają wspaniale.

niem osób, które nagrody otrzymują.
Bez względu na dziedzinę, w której ktoś
się wyróżnia, można o nagrodzonych
powiedzieć jedno. To ludzie z pasją,
to ludzie odważni, to w końcu często
ludzi, którzy pewne rzeczy robią
na przekór. Ale z tego rodzi się sukces,
z tego są ich osiągnięcia. Bo przecież
pasja potrzebna jest wszędzie tam, gdzie
chcemy zaangażować się w pełni,
na 100%. Odwaga w każdym momencie powoduje, ze się nie zatrzymamy,
choć wokół widzimy jakieś zagrożenia,
krytykę, choć czas są obawy
(takie nasze, rodzące się w większości
w naszych głowach, zazwyczaj
z naszych ograniczeń). Nagrodzeni nie
patrzą w ten sposób, po prostu robią

Już dziś kliknij po bilet!
od połowy lutego bilety
na seanse filmowe w kinie Zorza
można kupić przez Internet.
Mamy doskonałą wiadomość dla
kinomaniaków! Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów pozyskały dotację z Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej na system
internetowej sprzedaży biletów. To
system, który z powodzeniem działa
w dużych miastach.
Pozwala na zajęcie najlepszych
miejsc bez konieczności wizyty w kinie.

chOinkę
Umożliwia wygodne zapoznanie się
z repertuarem i zaplanowanie wieczoru.
To nie koniec inwestycji w kinie!
W planie jest zmiana nagłośnienia oraz
zakup nowego ekranu. Oglądanie
filmów będzie jeszcze większą przyjemnością! Wkład własny do projektu
zapewniła gmina Sianów.

To dzięki nim sianowski samorząd
rozwija się dynamicznie, jest otwarty
i często bardzo pomysłowy.
Jest jeszcze jedno, o czym warto wspomnieć. Wśród nas nie ma już czasem
ludzi z pasją, ludzi oddanych pasji. Dla
nich właśnie w tym roku przygotowaliśmy białe Rybogryfy. Grzegorz Grygiel
i Tomasz Waleński zasłużyli, żebyśmy
o nich godnie pamiętali. Moim zdaniem
11 lutego pokazaliśmy, że tak jest.
Teraz po bilet do kina nie musisz nawet wychodzić z domu! kupisz go przez internet.
Fot. archiWum

nasza Gmina
Wydawca: uGim w sianowie
redaguje: Beso-media
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
druk: media regionalne

Urząd Gminy i miasta w Sianowie
94 318 52 81 (sekretariat), 94 318 68 18
(Biuro obsługi interesantów).
Gminny Punkt informacji dla osób
niepełnosprawnych, sianów,
ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl

SianóW

ma nOWą

swoje i za to im ogromnie dziękuję.

A pamiętać o Nich powinniśmy zawsze.

w obiektywie

choć do Bożego
narodzenia jeszcze
niespełna 10 miesięcy, wiemy już, które
drzewko rozbłyśnie
na Gwiazdkę!
Sześciometrowa
choinka została posadzona na skwerku
przy ul. morskiej
w Sianowie. To
drzewko stroić
będziemy corocznie
na Boże narodzenie.
Sadzonka drzewa
– świerku serbskiego
(Picea Omorika)
– pochodzi ze Szkółki
Roślin Ozdobnych
„hortulus Dobrzyca”
i była od początku
przeznaczone do
przesadzenia, więc
szansa na to, że się przyjmie, jest bardzo duża.
To przedsięwzięcie nie byłoby możliwie, gdyby nie sprawna współpraca
Gminnego Zakładu komunalnego, Straży miejskiej oraz Usługowo-handlowego Zakładu Tartacznego matysz-Drew ze Skibna, którym należą się
Fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa
ogromne podziękowania!

11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA
Dzień Sołtysa jest szczególną okazją do wyrażenia uznania za trud codziennej pracy i podejmowane działania na rzecz mieszkańców
gminy i miasta Sianów. Pełnienie roli sołtysa to duże wyzwanie. Sołtys jest najbliżej problemów mieszkańców, zna ich potrzeby, integruje
i motywuje do wspólnych działań. Od jego aktywności, w dużej mierze, zależy rozwój miejscowości i poprawa jakości życia lokalnej
społeczności. Dlatego też serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz efektywną współpracę z samorządem gminnym.
Życzymy, aby wzajemne współdziałanie oraz zrozumienie zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu, przyniosło zadowolenie
i dodawało wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków sołtysa.
Sołtysom składamy również życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz wielu inicjatyw, które przełożą się na rozwój
Gminy i Miasta Sianów.
Janusz Machała
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie

Maciej Berlicki
Burmistrz gminy i miasta Sianów
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rogramem Zachodniopomorska Karta Seniora objęte
są osoby starsze, zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. Karta umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach
z katalogu ofert: kultury, edukacji,
rekreacji, transportu i innych usług
oferowanych przez partnerów programu.
Ośrodki wczasowe, restauracje,
sklepy, kwiaciarnie, kina, teatry, muzea,
biura podróży, ogrody, usługi medyczne
i rehabilitacyjne – katalog ofert jest już
duży i stale się powiększa.
O Zachodniopomorską Kartę
Seniora mogą ubiegać się osoby, które
ukończyły 60 lat. Karty wydawane są
bezpłatnie.
Dzięki porozumieniu partnerskiemu gminy Sianów z Województwem Zachodniopomorskim w ramach
Wojewódzkiego Programu Wspieraniu
Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej
na lata 2014-2020 o kartę mogą wnioskować również nasi mieszkańcy.
W tym miesiącu do Urzędu Gminy
i Miasta Sianów dotarły pierwsze cztery Zachodniopomorskie Karty Seniora
w Gminie Sianów. Są one ważne wraz
z dowodem osobistym.
Przyznanie karty następuje na
podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów. Wnioski

ulgi i zniżki dla seniorów
do urzędu gminy i miasta Sianów dotarły pierwsze cztery Zachodniopomorskie karty Seniora! Są bezpłatne, a ich właściciele mogą korzystać z wielu cenowych obniżek.

dla podmiotów chcących
zaoferować ulgi dla posiadaczy
Kart zachodniopomorskich,
uczestnictwo w programie Kart
to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na
zwiększenie bazy klientów
swoich usług i produktów.
Kontakt dla przedsiębiorców,
instytucji, organizacji oraz
udzielanie informacji
– tel.: 91 42 53 609,
e-mail: rodzina@wzp.pl

katalog ulg

dostępne są na stronie www.sianow.pl
lub w Urzędzie – w pokoju nr 13. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni
od daty jego złożenia.
Karta wydawana jest na czas
nieokreślony.
Milena
szczePańsKa-zaKRzewsKa

❚ Dodatkowe informacje dostępne
są w Regulaminie wydawania
i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny ❚

Fot. milena szczePańsKa-zaKrzeWsKa

ELEKTRONICZNY
DOWóD OSOBISTY

złote Gody Genowefy i zbigniewa Łobodów. Pół wieku razem – to
budzi szacunek i podziw.
Państwo Genowefa i Zbigniew
Łobodowie z Bielkowa świętowali Złote
Gody. Zgodnie ze słowami przysięgi
małżeńskiej są ze sobą na dobre i na złe.
Przez 50 lat ich małżeństwa nie brakowało trudnych chwil, ale i wielkich
radości oraz ogromnej miłości.
Państwo Łobodowie udowodnili, że to
właśnie w rodzinie tkwi największa
siła i odpowiedzialność.
Jubilaci w rocznicę swego święta
otrzymali medale, które przyznał
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda, a wręczył burmistrz
gminy i miasta Sianów Maciej Berlicki.
Życzenia świętującej parze tradycyjnie złożyli burmistrz oraz kierownik USC Mirosława Kapuścińska.
Dostojni Jubilaci zostali obdarowani
kwiatami, pamiątkowymi dyplomami
jubileuszowymi oraz upominkami.
Genowefa i Zbigniew Łobodowie.

Fot. Waldemar KosoWsKi

– wskazanie sposobu rozwiązania
problemu prawnego
– sporządzenie projektu pisma
w sprawach (z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym)
– sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo
– administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw związanych z prowa-

e-dowody będą mieć chipy i nowe
funkcje. otrzyma je każdy, kto złoży
wniosek o nowy dowód.
E-dowód ma wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego.
Potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej,
osoby zainteresowane będą mogły
używać e-dowodu do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.: logowanie się do portali
administracji publicznej (np. ePUAP),
elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty), korzystanie
z automatycznych bramek granicznych
np. na lotniskach.
E-dowód zawiera te same dane co
poprzedni dowód osobisty. Jedyną
nową informacją na pierwszej stronie
(awersie) e-dowodu jest numer CAN.
Jest on też zapisany w kodzie kresko-

wym na drugiej stronie (rewersie).
CAN będzie ci potrzebny, jeśli chcesz
skorzystać z elektronicznych funkcji
e-dowodu. Ponadto chroni twój e-dowód,
żeby osoba niepowołana nie odczytała
zdalnie twoich danych zapisanych
w warstwie elektronicznej.
Jeśli chcesz używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze
e-dowodu lub później w dowolnym
urzędzie gminy, możesz ustalić kody
PIN.
Kradzież, zagubienie e-dowodu
– co robić? Zgłoś w urzędzie gminy lub
w każdej chwili przez Internet na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy
e-dowód zostanie unieważniony od
razu. Jeśli nie wiesz gdzie jest twój
e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze
go znajdziesz, możesz go zawiesić na
maksymalnie 14 dni.
Dodatkowe informacje, w tym jak
korzystać z e-dowodu, znajdziesz na
stronie www.edowod.gov.pl.

uwaga!

Punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej
darmowa pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują
osobom, które nie są w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
tak też jest w sianowie.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
– poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na osobie fizycznej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

ZoStań PaRtneRem

rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg

RazeM od 50 lat!

MiRosŁawa KaPuścińsKa
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Straż Miejska przypomina
o obowiązku sprzątania po psie

dzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz
zabezpieczenia społecznego.

gdZIe Po Pomoc?
urząd Gminy i miasta sianów,
ul. armii Polskiej 30,
wtorek godz. 13-15 i piątek
godz. 8-12
miejsko Gminny ośrodek
Pomocy społecznej, ul. słowackiego 3 a, wtorek godz. 15-17

Nikt z nas nie lubi podczas spaceru omijać psie odchody czy też martwić
się o bezpieczeństwo dzieci bawiących
się poza domem. A jednak wciąż wielu
właścicieli psów nie sprząta po pupilach. W tym, co pozostawiają po sobie
nasze psy, znajdują bakterie i pasożyty
wywołujące groźne dla zdrowia choroby, takie jak np. toksoplazmoza czy
toksokaroza. Psy często zostawiają
zabrudzenia w miejscach, w których
bawią się małe dzieci.
Właściciele piesków mogą gromadzić woreczki pozostałe po zakupach,
albo kupić specjalne w sklepie zoologicznym. Dostępne są nie tylko ekologiczne torebki, ale również łopatki, rękawiczki i zbieraczki, dzięki którym
możemy zachować maksymalny
poziom higieny. W sprzedaży są również
woreczki z pojemnikiem, który możemy przypiąć do smyczy swojego pupila.

Straż Miejska w Sianowie prowadzi systematyczne kontrole przestrzegania przepisów wynikających
z uchwały Rady Miejskiej w Sianowie
w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
i przypomina, że: „Osoby utrzymujące
zwierzęta domowe zobowiązane są do
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach
publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku,
w szczególności z terenów ulic, chodników, parków, skwerów zieleńców,
placów zabaw.”
Za uchylanie się od obowiązku
posprzątania po swoim psie grozi
grzywna w wysokości do 500 zł. Strażnicy nie stosują aż tak restrykcyjnych
kar. Na razie jedynie przypominają
o obowiązku, pouczają i prowadzą
akcję edukacyjną.
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lutowa gala
Sianowskich Rybogryfów
co rok nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: gospodarczej, sportowej
i społecznej. galę ich wręczenia uświetnił występ Zespołu Smutne Piosenki.

R

ybogryfa 2018 w kategorii
sportowej otrzymał Lesław
Spisak,
przedstawiciel
Jeździeckiego Klubu Sportowego Dako
Galant Skibno, prezes i twórca Jeździeckiego Klubu Sportowego Skibno. Dzięki
jego pasji powstała profesjonalna,
rozpoznawalna i kojarzona nie tylko
w Polsce „stajnia sportowa”. W klubie
osiąga międzynarodowe sukcesy Paweł
Spisak i sam też trenuje kilkunastu
innych zawodników. Jeźdźcy zdobywają najwyższe miejsca w ogólnopolskich
zawodach WKKW. Zawodniczki: Joanna Przybył, Aleksandra Malicka i Sara
Śnioch zostały powołane do kadry
narodowej.
Kolejnego Rybogryfa w kategorii
sportowej otrzymała Martyna Kowalczyk z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kometa” Sianów, reprezentantka
Polski. Martyna Kowalczyk w ubiegłym
roku brała udział w Mistrzostwach
Polski Młodzików w badmintonie.
Wywalczyła złoty medal w grze
podwójnej oraz w grze mieszanej. Tym
samym obroniła tytuł w grze podwójnej z 2017 roku.
Ostatni Rybogryf w tej kategorii
powędrował do Marcina Grzywacza
za organizację w ubiegłym roku
w Sianowie Mistrzostw Polski Seniorów w Badmintonie. Wzięło w nich
udział ponad 240 zawodników
grających w 35 kategoriach.
Rybogryfa 2018 w dziedzinie
gospodarki otrzymała Firma Arka
z Sianowa. Nagrodę odebrali Tomasz
Pawłowski oraz Ryszard Witkowski,

współwłaściciele spółki. Firma Arka
obchodzi 20-lecie działalności. Produkuje i sprzedaje różnego rodzaju akcesoria łazienkowe, projektuje też innowacyjne rozwiązania techniczno-wzornicze. Prace projektowe prowadzone są w dziale projektowym firmy
we współpracy z Politechniką Koszalińską.
Nagrodzono też firmę AC Łukasz
Chotkowski i Richard Astinger, która
rozpoczęła działalność w 2004 roku
i dziś zatrudnia 20 osób. Prowadzi
działalność głównie na terenie Szwecji, zajmując się tam montażem mebli
kuchennych dla jednej z największych
fabryk mebli w Europie. Na sianowskim rynku firma otworzyła pierwszą
ręczną myjnię samochodową i myjnię
bezdotykową.
Trzeci Rybogryf w kategorii gospodarczej trafił do Firmy Kaja z Karnieszewic, która specjalizuje się w produkcji mebli do camperów oraz
MotorHome’ów i zdobywa coraz większe uznanie nie tylko w Europie, ale
także na świecie. W ubiegłym roku
zarząd firmy podjął decyzje o nowej
inwestycji w Karnieszewicach. Zatrudnia ponad 50 pracowników.
W kategorii społecznej pierwszym
Rybogryfem nagrodzony został Adam
Maciejewski, malarz, rzeźbiarz i muzyk
z Węgorzewa. Nie tylko jest autorem
pięknych obrazów, które mieliśmy
okazję oglądać w Galerii Zorza, ale
również murali znajdujących się na
przystankach autobusowych w sołectwach gminy Sianów (w Węgorzewie,

Przedszkolaki są zwinne i szybkie, jak... koty!
VI gminna olimpiada Przedszkolaków odbyła się pod znanym
wśród najmłodszych mieszkańców hasłem „w zdrowym ciele
zdrowy duch, razem z kotem idę
w ruch”! Impreza odbyła się
z okazji dnia kota.
18 lutego w sali gimnastycznej
Gimnazjum Gminnego w Sianowie
odbyły się przedszkolne zawody spor-

towe z okazji Światowego Dnia Kota.
W sportowej zabawie wzięły udział trzy
oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie: „Pszczółki”,
„Żabki” i „Biedronki”, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie: „Misie”, „Jeżyki”
i „Piraci”, a także „Kwiatki” z Przedszkola
Gminnego w Sianowie. Nie zabrakło
także małych kibiców ze wszystkich
startujących placówek.
Nad prawidłowym przebiegiem
sportowych zmagań czuwali członko-

wie jury w składzie : Marcin Posmyk,
zastępca burmistrza Sianowa, Anna
Walińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Katarzyna Budnik, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2, Renata Bąk,
dyrektor Przedszkola Gminnego.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się w uroczystym przemarszu oraz
przedstawili okrzyki i stroje odzwierciedlające „kocie święto”. Dzieci uczestniczyły w kilku konkurencjach, między
innymi toczyły piłkę do bramki

i wracały biegiem, skakały w workach
gimnastycznych, rzucały woreczkami
do koła, zdobywając punkty. Nie zabrakło także wesołych tańców i zabaw.
Zwyciężyły... wszystkie grupy!
Wszystkie drużyny zajęły pierwsze
miejsca, gdyż w tym dniu nie chodziło
o rywalizację, tylko o dobrą i sportową
zabawę. Na zakończenie zawodów
każda grupa otrzymała dyplomy,
a także drobne upominki.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Osiekach, Skibnie, Suchej Koszalińskiej, Kłosie, Mokrym oraz w Dąbrowie) i historycznego muralu z okazji
675-lecia nadania praw miejskich
miastu Sianów.
Drugi Rybogryf w kategorii
społecznej trafił do płk dypl. Dariusza
Sienkiewicza za wieloletnią współpracę między Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych w Koszalinie i Urzędem
Gminy i Miasta Sianów m.in. przy
organizacji obchodów rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, czy
podczas spotkań sołeckich, jak
„Majówka z historią” w Szczeglinie.
Płk Dariusz Sienkiewicz pełnił funkcję
komendanta CSSP od 2012 do 2018
roku.
Rybogryfa otrzymał też Artur
Piątek, właściciel Minibrowaru Kowal
w Koszalinie. To wyróżnienie za wieloletnią współpracę i pomoc w organizacji imprez kulturalnych i charytatywnych (m.in. Dni Ziemi Sianowskiej,
Charytatywne Bale Andrzejkowe).
Galę uświetnił koncert Zespołu
„Smutne Piosenki” z Poznania. Grupa
powstała z inicjatywy basistki Pauliny
Frąckowiak, która pisze muzykę
i teksty. Wokalistką zespołu jest Iza
Polit. Zespół tworzą także pianista
Mateusz Kaszuba oraz perkusista
Jakub Szwarc. Ich twórczość to jazzowa
poezja śpiewana. Było nostalgicznie
i lirycznie. Po uczcie muzycznej było
jeszcze coś dla ciała – słodki poczęstunek.
Fot. Waldemar KosoWsKi
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MUZYCZNE
ŚWIęTO ZAKOCHANYCH
„wszystkie odcienie miłości” – to
tytuł koncertu, który 14 lutego z okazji
walentynek odbył się w kinie zorza.
Święto zakochanych to idealny
czas, aby wspólnie ze swoją połówką
posłuchać pięknych i romantycznych
przebojów, które umilą czas spędzony
we dwoje. To też okazja, by spędzić czas
w gronie znajomych i po prostu – świetnie się bawić! Nie zabrało jej w Sianowie – w kinie Zorza w niezwykły, liryczny klimat wprowadził słuchaczy zespół
Luci&Tom, duet podróżujących muzyków, grających piosenki z różnych
stron świata w aranżacjach na głos

i gitarę elektryczną. Revolucy Lucy
i Tommy Rooster to połączenie światów muzyki poważnej i niepoważnej.
Lucy, wykształcona mezzosopranistka,
zjawiskowo zaśpiewała najpiękniejsze
covery o miłości. Tom, wrażliwy
i ambitny gitarzysta blues-rockowy,
przepięknie akompaniował na gitarze
elektrycznej. Przybyli goście byli
zachwyceni, dlatego nie zabrakło
bisów.
Po koncercie na chętnych czekały
płyty z autografem i dedykacją od artystów.
aGnieszKa MadeJ
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niech żyJe Bal!

22 stycznia Seniorzy oraz Domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy
„Szansa” wzięli udział w zabawie karnawałowej w Dziennym Domu
„Senior+”. celem imprezy było budowanie więzi opartych na życzliwości,
zrozumieniu oraz wsparciu osób niepełnosprawnych w dążeniu do poprawy
jakości życia i samodzielności. Wspaniała atmosfera i dobra muzyka
zapewniły uczestnikom udaną zabawę. Spotkanie zostało zorganizowane
w ramach projektu „Równość Szans w Gminie Sianów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Fot. archiWum
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

WalenTynkOWa ZaBaWa

W walentynki podopieczni „Szansy” przyjęli zaproszenie ŚDS „Oaza”
w krągu i wzięli udział w Balu karnawałowym w Polanowskim Ośrodku kultury i Sportu. W imprezie wzięły też udział domy z Bobolic, Parnowa,
Będzina, Biesiekierza i krągu. DJ zachęcał do tańca wszystkich przebierańców, zabawa byłą przednia, na wszystkich czekał też smaczny poFot. d. ŚluBoWsKa
częstunek.

nIe wyPalaJ tRaw!
to zabronione – mówi o tym ustawa o ochronie przyrody. Sankcją jest grzywna.

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”, grzywna ta zgodnie z kodeksem wykroczeń może sięgać
nawet do 500 zł.
Niestety nadal funkcjonuje mit, że
wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby i jest to pewnego rodzaju
sposób nawożenia i użyźniania. To
całkowicie nieprawda! Ogień nie tylko
zabija żyjące w trawie zwierzęta
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 trudnym do opanowania, a jego skutki są nieprzewidywalne.
Jak mówi hasło jednej z kampanii
ochrony przeciwpożarowej Lasów
Państwowych – „Łza nie ugasi pożaru”.
Zbliża się niebezpieczny czas, gdy
zagrożenie pożarowe lasu będzie bardzo

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

SyStematycZne kontRole StRaży mIeJSkIeJ

SeniORZy Z miŁOSną WiZyTą

„Z sercami na dłoni” oraz uśmiechem na twarzach sianowscy seniorzy odwiedzili w walentynki ratusz. Burmistrz otrzymał przygotowane przez nich
serce i wiersze. Dzięki powstaniu w Sianowie Domu i klub Senior+ możemy być świadkami m.in. takich miłych wydarzeń! Dziękujemy seniorom
za chęci, zaangażowanie i wymyślanie takich niespodzianek.
Fot. sandra WiąceK

b

od początku lutego straż miejska w sianowie skontrolowała
72 posesje w Wierciszewie. Kontrole skupiły się na utrzymaniu
czystości i porządku w obrębie nieruchomości. strażnicy sprawdzali
także warunki bytowe przydomowych zwierząt, gospodarkę nieczystościami ciekłymi, stan paleniska i opału w nim spalanego, uwagę
skupili także na numeracji posesji. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostali zobligowani do okazania dokumentów potwierdzających aktualne szczepienia psów oraz wywóz nieczystości ciekłych.
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości zostali zobligowani do usunięcia nieprawidłowości. straż miejska w sianowie zapowiada kolejne
kontrole w innych miejscowościach w gminie.

duże. To właśnie wczesną wiosną w lesie
występują duże ilości łatwopalnych
materiałów, 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 „typowo
polskim” zwyczajem, takie postępowanie w ogóle nie ma miejsca w Zachodniej Europie. Jest to wynik nie tyle
wiedzy na temat środowiska, co umiejętność liczenia skutków finansowych
takich działań.

w skrócie
MiędzyPoKoleniowe sPotKanie
24 stycznia dom seniora odwiedziły
przedszkolaki z grupy „Kwiatki”.
Dzieci przyszły do Seniorów z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka.
To międzypokoleniowe spotkanie
było znakomitą okazją do kształtowania u dzieci już od najmłodszych lat
szacunku dla osób starszych.
Dziękujemy Liliannie Gurdak, Alicji
Dąbrowskiej i Irenie Grygiel za przygotowanie programu artystycznego
i odwiedziny.

Z WiZyTą DUSZPaSTeRSką

8 lutego domowników SDŚ Szansa z wizytą duszpasterską odwiedził proboszcz parafii pw. św. Stanisława kostki w Sianowie, ks. Zbigniew Waszkiewicz. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwu, ksiądz Proboszcz podpisał
i rozdał na pamiątkę święte obrazki. Wizyta była również okazją do rozFot. i. sKuPińsKa
mowy o codzienności, remoncie kościoła oraz wspomnień.

Upominki, śpiew i tańce wniosły do Domu dużo uśmiechu i radości. Fot. K.GaWienoWsKa

w bibliotece
oJczysty dodaJ do
uluBionych
21 lutego przypadał Międzynarodowy dzień Języka ojczystego. Został
on ustanowiony w 1999 roku, żeby
podkreślić bogactwo i różnorodność
językową świata. Na świecie istnieje
około 6,5 tysiąca języków, z których
połowa jest tak rzadko używana, iż
mogą zniknąć w ciągu kilku następnych pokoleń. Obchody Dnia Języka
Ojczystego to okazja, by zwrócić
uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego. W sianowskiej
bibliotece zostały zorganizowane
warsztaty czytelnicze pt. „Ojczysty
dodaj do ulubionych”.

młodzi czytelnicy rozwiązywali quizy i szarady językowe.

Fot. moniKa olszaK
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Sianowskie serca w prezencie

kącik bibliofila
„Mężczyźni
Bez KoBiet”
HARUKI MURAKAMI

14 lutego odbył się finał akcji uszyjmy Radość dla Podopiecznych Hospicjum im. Św. maksymiliana
kolbego w koszalinie.

t

o był wyjątkowy dzień.
Serdeczny i rodzinny. Każdy
obecny w Hospicjum otrzymał serduszko. Były uściski, piękne
gesty i słowa wypowiedziane oraz te
bijące z oczu obdarowanych. Wspaniale było zobaczyć, że niektórzy na nas
czekali, a serducha przypadły do gustu.
– W Hospicjum spotkaliśmy się
z nieopisaną serdecznością ze strony
personelu – lekarzy, pielęgniarek,
wolontariuszy i dyrekcji. Wysłuchaliśmy wielu historii o ludziach, którzy tu
mieszkali, o codziennej pracy personelu i wolontariacie hospicyjnym – relacjonuje Katarzyna Grudzień-Kuśka
z Klubu Rodziny w Sianowie. – Każda
z wolontariuszek Klubu Rodziny mogła
odczuć, jak takie akcje są potrzebne
i jak niewiele trzeba, aby sprawić radość. Mamy nadzieję, że każdy z obdarowanych poczuł, że jest ważny. Każdy
pretekst jest dobry, aby wesprzeć
w trudnych chwilach.
Akcja Uszyjmy Radość rozpoczęła
się 26 stycznia i przez kolejne tygodnie

na spotkaniach Klubu Rodziny
jego członkinie szyły serduszka.
– W Centrum Kultury w Sianowie
korzystałyśmy z sali krawieckiej
i maszyn do szycia. Projekt serduszek
oraz ich realizacja była wspólnym
pomysłem członków stowarzyszenia.
Początkowo miałyśmy uszyć serca,
tylko dla podopiecznych, ale szybko
akcja rozszerzyła się o personel hospicjum – opisuje Katarzyna Grudzień-Kuśka. – Mamy ogromną satysfakcję,
że udało nam się dziś wywołać uśmiech
i radość , dać malutkie wytchnienie od
rzeczywistości.

klub RodZIny dZIękuJe
aleksandrze Kowalczyk,
dyrektor centrum Kultury,
Balbinie machale, agnieszce
leśnickiej, Kasi Janczyszyn,
Patrycji czechowskiej
i ani Gurdak-Piotrowskiej.

Już dziś klubowiczki zapowiadają kolejną edycję akcji Uszyjmy Radość
Fot. archiWum KluBu

Na lutowym spotkaniu DKK
czytelnicy omawiali książkę
„Mężczyźni bez kobiet”. Tematem
spajającym opowiadania jest
miłość i samotność. Dotyczy ona
różnych mężczyzn, w których
życiu brakuje kobiet. Wśród nich
jest aktor, student, doktor, chory
czy właściciel kawiarni. Każdy
doświadcza miłości, która niespełniona lub utracona stała się
źródłem samotności i różnych
życiowych wyborów. Murakami
pięknie opisał poczucie pustki
u siedmiu mężczyzn. Zimnej
i zachłannej pustki spowodowanej
brakiem drugiej połówki. Ślepy
los, niespełnione nadzieje, czy
niewykorzystane szanse. Wiele
jest powodów tej śmiertelnej
bez osobowościowej samotności.
Na kolejne spotkanie DKK zapraszamy 19 marca. Temat – książka
Wojtka Miłoszewskiego „Inwazja”.

charytatywny koncert kolęd

Za rok kolejna okazja do wspólnego kolędowania. Już dziś serdecznie zapraszamy!
Fot. irena noWoGrodzKa

20 stycznia rodzice, nauczyciele
oraz uczniowie ze szkoły Podstawowej
nr 2 w sianowie koncertowali w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej.
Był to drugi koncert, który zorganizowany został z potrzeby serca i stał
się dobrą okazją do zebrania funduszy.
Będą przeznaczone na zakup dwóch
ornatów – jeden z nich z wizerunkiem
patrona parafii – świętego Stanisława
Kostki, mszału oraz ksiąg liturgicznych.
Podczas koncertu można było
usłyszeć kolędy tradycyjne, które są

skarbem naszego dziedzictwa kulturowego, jak również przepiękne
współczesne pastorałki w wykonaniu
„małych i dużych artystów”. Nie zabrakło także wspólnego, radosnego
kolędowania. Ciepłe słowa, które ksiądz
proboszcz Zbigniew Waszkiewicz skierował do rodziców, nauczycieli, dzieci
oraz parafian, wyzwoliły radosną
atmosferę, podkreśliły ogrom Bożych
talentów, które pomogły zebranym
w przeżywaniu uczty duchowej
i bliskości z Dzieciątkiem Jezus.

Amatorski 30-osobowy chór,
który tworzą rodzice, nauczyciele
i dzieci, dziękuje wszystkim gościom
koncertu, którzy hojnie wsparli jego
cel charytatywny. Dziękują również
Tomaszowi Przygudzkiemu za nagłośnienie i opiekę techniczną nad koncertem, Tadeuszowi Wasilewskiemu za
uwiecznienie koncertu na płycie oraz
Irenie Nowogrodzkiej z koszalińskiego studia fotografii Augustin.
anna JesionowsKa

Bajeczne ferie. Atrakcje w bibliotekach, świetlicach, Centrum Kultury
Jak co roku dzieci i młodzież
mogły skorzystać z bogatej
oferty zajęć i warsztatów. gry, zabawy, nauka języków i gotowania
– to tylko ułamek propozycji.
W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach książki inspirowały do tworzenia
opowiadań i ilustracji oraz zabaw integracyjnych. Wspólnie z dziećmi z Sierakowa i Sieciemina czytelnicy pojechali
do kręgielni i Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. W Filii Bibliotecznej
w Wierciszewie zajęcia feryjne odbywały się pod hasłem ,,Biblioteka na Ciebie
czeka”. Były gry i zabawy ruchowe, planszówki, gry komputerowe, doskonałe
lektury i ciekawe filmy w kinie Zorza.
W Siecieminie zajęcia rozpoczęły się od
pogadanki na temat bezpieczeństwa
podczas wypoczynku zimowego. Tematem była też trudna sytuacja ptaków,
które zimują w naszych okolicach.
Powstały lapbooki oraz książeczki przestrzenne. W Filii Bibliotecznej w Osiekach dzieci brały udział w różnych
zajęciach: plastycznych zabawach, grach
planszowych i komputerowych. Były też

w kinie Zorza w Sianowie na filmie
animowanym pt. ,,Stateczek Eliasz”.
Pełne atrakcji były zajęcia w punkcie
bibliotecznym w Skibnie i bibliotece
w Węgorzewie – młodzież odwiedziła
lasermanię w Koszalinie. W Sierakowie
chłopcy i dziewczęta mogli wykazać się
zdolnościami manualnymi oraz sprawnościowymi. Nie brakowało edukacyjnych łamigłówek, rebusów, spotkań

z książką czy zajęć plastycznych. Wszyscy, którzy lubią przygody i podróże
mogli wziąć udział w warsztatach bibliotecznych organizowanych w sianowskiej
bibliotece. – Każdego dnia w raz z Nelą,
bohaterką książek, poznawaliśmy ciekawostki geograficzne i przyrodnicze.
Wiemy jak wyglądałaby dżungla, gdyby
księżyc świecił innym światłem, wiemy
co można spotkać na dnie oceanu.

W zajęciach kulinarnych uczestniczyło 15 dzieci, które uczyły się kroić, siekać,
obierać oraz odmierzać potrzebną ilość składników, aby później próbować, co przygotowały.
Fot. archiWum

Szukaliśmy skarbu piatów ukrytego
w bibliotece, a we wszystkim towarzyszyły nam kosmiczne roboty Photon
– informuje Monika Olszak.
W ofercie Centrum Kultury znalazły się zajęcia kulinarne, kreatywne,
krawieckie, język hiszpański, zajęcia
muzyczne (gitara, keyboard oraz
wokalne), a także zajęcia biblioteczne.
I tak na przykład hiszpańskiego

uczyło się 16 osób. Zajęcia odbywały się
w formie zabawy – podróży do Hiszpanii, w czasie której dzieci poznawały
kulturę i zwyczaje tego kraju. W pracowni krawieckiej dzieci same projektowały i szyły pacynki, a na warsztatach
kreatywnych przy pomocy igły, nitki
i kawałka materiału tworzyły wszelkiego
rodzaju ozdoby. Dwanaście osób uczęszczało na zajęcia w formie karaoke.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez bibliotekarki warsztaty plastyczne inspirowane literaturą.
Fot. archiWum
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ŚwIetnI Solo I ZeSPołowo
do zespołowej zwycięskiej passy tenisistów stołowych kS darz bór karnieszewice zdążyliśmy się już przyzwyczaić. w lutym do sukcesów drużyny „darzborowcy" dorzucili jeszcze osiągnięcia indywidualne!

9

lutego w wyjazdowych
meczach z UKS Chrobry
Międzyzdroje i KS ATS Stargard tenisiści stołowi z Karnieszewic
pokonali rywali odpowiednio: 9:1 i 10:0.
Tydzień później w Indywidualnych
Mistrzostwach Województwa zawodnicy
zdominowali grę pojedynczą seniorów,
zajmując trzy pierwsze miejsca. Tytuł
wywalczył Artur Daniel (na zdjęciu),
wicemistrzem został Marcin Marchlewski, a brązowym medalistą – Michał
Krzyżanowski. Dodatkowo na miejscach
5-8 sklasyfikowany został Tomasz Tabor.
Złoty medalista awansował do Indywidualnych Mistrzostw Polski! Dodać trzeba, że w zawodach nie grał czołowy gracz
Darz Boru – Marcin Czerniawski.
Rywalizacja męskich debli przyniosła drugi tytuł mistrzowski Arturowi Danielowi. Grał on w parze z Marcinem Marchlewskim. Brązowe medali
wywalczyli: Michał Krzyżanowski
z Tomaszem Taborem.

artur Daniel zwyciężył podczas indywidualnych mistrzostw Województwa.

Fot. JaceK WóJciK

b

I kolejne dobre wieści: 23 lutego
w Koszalinie, w ostatniej serii spotkań,
KS Darz Bór Karnieszewice rozbił
MLKS Sparta Złotów 9:1 i WLKS
Łobzonka Wyrzysk 10:0.
Podsumowując sukces Artura
Daniela, Michała Krzyżanowskiego,
Marcina Marchlewskiego, Tomasza
Tabora oraz nieobecnego w Koszalinie
Marcina Czerniawskiego, prezes KS
Darz Bór Zbigniew Kuszlewicz, powiedział: – Sobotnimi pojedynkami zakończyliśmy rozgrywki klubowe. Przed
nami dwie gry barażowe z KS Wamet
Dąbcze – czwartą drużyną z grupy południowej – o wejście do finału rozgrywek II ligi. Pierwszy mecz na wyjeździe,
a drugi u siebie. Prawdopodobnie
6 kwietnia. Przypuszczam, że niespodzianki nie będzie. Choć w meczach
o mistrzostwo II ligi emocji nie brakuje,
mamy duże szanse sięgnąć po złoto
trzeci raz z rzędu! Jeśli wygramy, czeka
nas baraż o I ligę! Na tę chwilę nie jest
jeszcze wyłoniony przeciwnik.
Jak zwykle wiosna będzie pełna
emocji. Przysłowie mówi: „Do trzech
razy sztuka”! Oby się spełniło. Gratulujemy o zapraszamy do Sianowa – prawdopodobnie 6 kwietnia.
tekst – na podstawie artykułów
red. Jacka wójcika z „Głosu Koszalińskiego”
– RyszaRd wątRoBa

Victoria obroniła tytuł. Piłkarki sięgnęły po puchar!
Victoria SP2 Sianów zwyciężyła
podczas leo ladys cup 2019.
w III ogólnopolskim Halowym
turnieju w lęborku udział wzięło
osiem zespołów kobiecych.
Obrończynią zeszłorocznego
pucharu była sianowska Victoria SP2.
I puchar obroniła, chociaż nie przyszło
jej to łatwo.
Turniej grano systemem każdy
z każdym. Rozegranych zostało aż
28 meczów i to bardzo emocjonujących.
Dramaturgia trwała prawie do samego
końca i dopiero w ostatnich meczach
wyłoniono zwycięski zespół.
Piłkarki Victorii SP2 rozpoczęły
turniej od pokonania Ziny Połchowo
1:0 po bramce Oliwii Żywanowskiej.
Początek był dobry, później była szczypta dramaturgii. Sianowianki przegrały
w końcówce meczu z KKP Chełmża 0:1

W zespole Sianowa zagrały: Oktawia kaszewska, Wiktoria Robakowska, Dagmara Petrus, marta Fil, malwina Grzelak, Wiktoria kaszyńska, Oliwia żywanowska, Julia Zawadzka, Wiktoria Studzińska,Viktoria heib.
Fot. archiWum
i trzeci mecz 0:2 z ze Stalą Jezierzyce (po
karnym za faul sianowskiej bramkarki

i „swojaku” jednej z piłkarek Victorii
SP2). Pomimo porażek to były bardzo

dobre mecze Victorii SP2. Po drugiej
porażce, mając na uwadze bardzo
dobrą grę zespołu Chełmży i Luzina,
finał zdawać się mógł przesądzony,
jednak dziewczyny z Victorii SP2
wzięły się do roboty, nastawiły celowniki, zaczęły wygrywać i odrabiać straty. W czwartym meczu po bramkach
Wiktorii Robakowskiej, Marty Fil
i Malwiny Grzelak wygrały z Chojniczanką Chojnice 3:0.W piątym meczu
pokonały gospodynie turnieju drużynę
Lwa Lębork 1:0, a szczęśliwą strzelczynią była Oliwia Żywanowska. Jeszcze
lepiej sianowianki zaprezentowały się
w meczu szóstym, w którym zanotowały efektowne zwycięstwo 4:0 z GKS
Żukowo. Bramkami podzieliły się
Malwina Grzelak (2), Dagmara Petrus
(1) i Marta Fil (1). W siódmym meczu
sianowianki spotkały się z niepokonanymi dotychczas (tylko 2 remisy)

piłkarkami z GOSRiT Luzino i wiedziały już, że muszą ten mecz wygrać, jeżeli chcą obronić puchar. I tak się stało!
Po bardzo ciekawym, trzymającym do
końca w napięciu meczu, sianowianki
postawiły „kropkę nad i” – wygrały 1:0
po bramce Marty Fil. Tym samym
w ostatniej chwili „wyrwały” zwycięstwo w turnieju piłkarkom z Luzina.
Najlepszą zawodniczką turnieju
została Karolina Drewa z Luzina, królową strzelczyń z 7 bramkami Julia Deig
z Żukowa a bramkarką Oliwia Osowska z KKP Chełmża.
Trener zespołu z Sianowa Jędrzej
Bielecki oraz kierownik Jacenty
Życiński zadowoleni byli ze zwycięstwa
w turnieju – podkreślili, że sianowianki grały od początku bardzo dobrze,
agresywnie i nawet przypadkowe
porażki trzeba „wziąć na klatę” i dalej
grać, a piłkarki to właśnie zrobiły.

PIŁKARZE Z OSIEK BęDą NAS REPREZENTOWAć W MIELNIE
Pomysł Zarządu Powiatowego
forum Sołtysów w koszalinie,
polegający na corocznym organizowaniu Halowego turnieju
Piłkarskiego Sołectw i osiedli
Powiatu koszalińskiego o Puchar
Starosty koszalińskiego, sprawdził się już trzykrotnie.
W gminie i mieście Sianów jego
4. Edycję, jak w latach poprzednich,
rozpoczęły eliminacje gminno-miejskie, które rozegrano 24 lutego w Hali
Sportowo-Widowiskowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sianowie. Do tej

pory zwyciężały: Sołectwo Skibno
– w 2016 r. oraz Sołectwo Osieki Koszalińskie – w roku 2017 i 2018.
Tegorocznego
reprezentanta
gminy i miasta Sianów na turniej
powiatowy w Mielnie wyłoniły eliminacje z udziałem: Grabówka (sołtys
– Zuzanna Apanel), Kleszcz (Edward
Sameryt), Osiek Koszalińskich (Grzegorz Kowalczyk) i Sierakowa Sławieńskiego (Marta Nowak). Grano systemem „każdy z każdym”, raz 12 minut.
Spotkania sędziował arbiter KOZPN
w Koszalinie Ireneusz Zubkowicz,
a zabezpieczał medycznie Sebastian
Kulesza.

Z kompletem zwycięstw na pierwszym miejscy tabeli znalazło się sołectwo Osieki Koszalińskie. Zyskało tym
samym prawo reprezentowania gminy
i miasta Sianów na turnieju w Mielnie.
Podopieczni Józefa Łuczaka grali
w składzie: Remigiusz Łuczak – Jakub
Doliwa, Edward Jaworski, Wojciech
Kłos, Krystian Kowalczyk, Damian
Łuczak, Kamil Szczepanik i Konrad
Szczepanik.
Drugie miejsce – z jedną porażką
– zajęło sołectwo Grabówko. Podopieczni Łukasza Szmajdziaka grali w składzie: Adam Burak – Dariusz Apanel,
Jakub Apanel, Marek Ciesiołkiewicz,

Kacper Kusyk, Bartosz Szmajdziak,
Krzysztof Szmajdziak, Łukasz Szmajdziak i Janusz Wodziński.
Trzecie miejsce z jednym zwycięstwem zajęło sołectwo Sierakowo
Sławieńskie. Podopieczni Łukasza
Zyśki grali w składzie: Patryk Fortuna
– Norbert Grzegorczyk, Martyna
Narkowicz, Łukasz Patyk, Damian
Sieklicki, Mateusz Wróblewski i Łukasz
Zyśko.
Czwarte miejsce zajęło sołectwo
Kleszcze.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kamil Szczepanik (Osieki
Koszalińskie), najlepszym bramkarzem

– Adam Burak (Sołectwo Grabówko),
a najlepszym strzelcem – Mateusz
Wróblewski (Sołectwo Sierakowo
Sławieńskie). Najlepszy zawodnik i król
strzelców – otrzymali piłki nożne,
najlepszy bramkarz – rękawice bramkarskie.
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowy puchar. Życzymy im sukcesu
w Mielnie, gdzie 10 marca odbędzie się
IV Halowy Turniej Piłkarski Sołectw
i Osiedli Powiatu Koszalińskiego
o Puchar Starosty Koszalińskiego.
Początek imprezy w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mielnie o godz. 10.

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.

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).

RyszaRd wątRoBa

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).

