
6
KwieTnia

Rajd na orientację
Zielona Cobra

12
KwieTnia

Droga Krzyżowa 
ulicami miasta

17
KwieTnia

XIII Dziecięcy 
Wiosenny Festiwal
Kultury Ekologicznej 

1
maja

Piknik Sportowy 
im. Ryszarda 
Targaszewskiego

2
maja

Piknik z Flagą 
w Parku 
im. Powstańców
Warszawskich

„Sport to życie” prze-
konywał arystoteles.
Słowa mistrza stały
się inspiracją do 
aktywności fizycznej
dla dzieci, rodziców 
i wychowawców
Przedszkola Gminnego
oraz Żłobka Gminnego
„Skrzat” w Sianowie. 

d
zieci do prawidłowego
rozwoju potrzebują...
kochających rodziców,

aktywności ruchowej oraz pomysło-
wej zabawy! Nikogo ani niczego nie
zabrakło podczas VI Spartakiady
Rodzinnej, organizowanej pod

hasłem „Sportowe zabawy z mamą 
i tatą”. 9 marca w Sianowie na linii
startu pojawiły się przedszkolne 
i żłobkowe rodziny. Każdy miał
okazję zademonstrować swoje
umiejętności sportowe. Sportowcy
byli mocno wspierani i dopingowa-
ni przez gości: Marcina Posmyka,
wiceburmistrza gminy i miasta
Sianów, Ireneusz Megiela, dyrekto-
ra ZAOO w Sianowie, Katarzynę
Budnik, dyrektora SP 2 w Sianowie,
Agnieszkę Żukowicz, wicedyrektora
SP 2 w Sianowie.

Na wszystkich czekały pomy-
słowe dyscypliny, jak m.in. turlanie
po materacach, ludzka stonoga,
zaczarowany dywan. Zabawa była
przednia, a pracował przy niej
każdy mięsień zawodników!
� Fotorelacja z imprezy na str. 4 �

SParTaKiada rodZinna 

Kolejny sukces odniosły sia-
nowskie organizacje pozarzą-
dowe. Pozyskały ponad 260 tys.
zł na aktywizacje osób w wieku
60+. Ze wsparcia skorzysta
ponad 150 seniorów. Trzeba się
jednak pospieszyć – nabór 
do udziału w projekcie trwa do
31 marca. 

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora oraz Stowarzy-
szenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska znalazły się w gronie
zaledwie 300 podmiotów w kraju,
które otrzymały dofinansowanie 
z Rządowego Programu ASOS 2014-
2020. Dzięki pozyskanym środkom
sianowscy seniorzy będą mieli
możliwość brania udziału w cotygo-
dniowych zajęciach ćwiczeniowych
obejmujących zajęcia: obsługi
komputera, obsługi urządzeń
mobilnych, języka angielskiego,

plastyki, rękodzieła, rekreacji 
i zdrowia, zielarstwa, jogi, hydrocy-
klingu (zajęcia basenowe), brydża,
tańca towarzyskiego, a także warsz-
tatów teatralnych i spotkań przy
grach planszowych. Oprócz zajęć
planuje się także spotkania wykła-
dowe w tematach wskazanych
przez seniorów, spotkania integra-
cyjne, w tym wyjścia do kina, teat-
ru, filharmonii. Atrakcją będą także
wycieczki krajoznawcze. 

Zapisy do udziału w projekcie
trwają do 31 marca br. Zgłoszenia
przyjmowane są w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie (pok. nr 13 – p.
Milena Szczepańska-Zakrzewska),
w Sianowskim Inkubatorze Organi-
zacji Pozarządowych (każdy piątek
w godzinach 14 – 15.30). Dodatkowo
28 marca o godzinie 13.30 w kinie
Zorza w Sianowie rozpocznie się
spotkanie informacyjne, na
którym będzie można zgłosić akces

do udziału w projekcie. Zapraszamy
osoby chcące nawiązać nowe
kontakty towarzyskie do udziału 
w inicjatywie. Warto podkreślić, że

pierwszeństwo do udziału w zada-
niu mają osoby, które do tej pory
nie korzystały ze wsparcia.

TomaSZ TeSmer 

Sianów z dotacją! Kolejne zajęcia dla seniorów

Uczestnicy projektów biorą udział w wycieczkach krajoznawczych. Poznają re-
gion, ale i odległe zakątki kraju. Fot. Archiwum prywAtne

Z
d
ję

ci
e
 K

o
le

ta
 K

u
re

k
, 

p
is

an
k
i 
au

to
rs

tw
a 

p
an

i 
C

ze
sł

aw
y 

B
ał

k
o
n
is

 o
ra

z 
p
an

i 
Te

re
sy

 K
u
lo

n



wydarzenia
2 marzec 2019 rok XViii nr 3 (276)

www.sianow.pl
b

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

W
najbliższych dniach wydarzy

się coś wyjątkowego. Nie chcę

za szybko pisać o trzech

ważnych z punktu widzenia miesz-

kańców gminy i regionu projektach,

bo media i politycy już o nich mówią,

lub w najbliższych dniach powiedzą.

Ja przy tym będę.

Po raz kolejny okazuje się, 

jak ważna w życiu jest konsekwencja,

jak ważne jest niepoddawanie się, 

pomimo przeciwności losu, pomimo

czasem wyśmiewania, słów „i tak się

nie uda”. Jeśli schowamy głęboko

swoje strachy, lęki. Jeśli uznamy, że to

co robimy jest ważne, że nawet wbrew 

decydentom, wbrew wszystkim

malkontentom, nie ma prawdziwych

powodów, żeby się zatrzymać. 

To co mamy? 

Początek sukcesu. Potem już tylko

konsekwencja i cierpliwość.

Wiem o czym piszę, bo przynajmniej

dwa duże projekty w Sianowie 

i w naszej gminie zrealizowane zosta-

ną tylko dlatego, że kilka osób, w tym

ja, nie chciały słyszeć „nie”. 

Z trzecim, choć trochę mniejszym jest

podobnie. Jakie to projekty, dowiecie

się wkrótce.

A teraz chwila na zastanowienie. 

Czy tylko samorząd, czy może 

w każdym fragmencie naszego życia,

prywatnym, biznesowym 

czy jakimkolwiek innym można tak

samo? Można, tylko potrzeba tego 

o czym napisałem wyżej. 

Każdy może!

Konsekwentnie
z ratusza

Straż Miejska w Sianowie jest
wyposażona w kilka fotopułapek i wy-
korzystuje je do monitorowania miejsc,
gdzie dochodzi do podrzucania odpa-
dów. Miejscami, w których ludzie 
w sposób niezgodny z obowiązującym
prawem pozbywają się odpadów, najczę-
ściej są łąki i lasy, do których prowadzą
rzadko uczęszczane drogi. Na początku
marca jedno z urządzeń zarejestrowało
mężczyznę, który w okolicy jeziora
topiele podrzucił kilka worków ze śmie-
ciami. Sprawca nie martwił się nawet 
o to, by pozostać anonimowym. 
W odpadach znajdowały się liczne
dokumenty opatrzone danymi osobo-

wymi, które tylko potwierdziły kto jest
właścicielem pozostawionych rzeczy. 
W tej sytuacji Straż Miejska zleciła
firmie uprzątniecie zaśmieconego tere-
nu, za co, oprócz mandatu, właściciel
odpadów został obciążony.

Wieści ze Straży Miejskiej

Ukarany za
podrzucanie
śmieci

Rozpoczęła się VII edycja
konkursu organizowanego przez
Zarząd Województwa Zachodniopo-
morskiego. Zachęcamy aktywnych
działaczy i reprezentantów naszych
wsi do udział w tej inicjatywie.
Konkurs ma charakter otwarty.
Kandydata do tytułu „Sołtysa Roku
2019” mogą zgłaszać: rady sołeckie,
mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10
osób), rady parafialne, organizacje
pozarządowe na wsiach, stowarzysze-
nia sołtysów oraz przedstawiciele
władzy samorządowej. 

Na laureatów, sprawujących swoją
funkcję przez co najmniej cały rok 2018,
oprócz tytułu czekają trzy nagrody

finansowe – każda w wysokości 5 tys.
zł.

zgłoszenia należy przesyłać do 31
maja na adres Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa zachodniopomorskie-
go. Więcej szczegółów można znaleźć
na www.wrir.wzp.pl.

Serdecznie zachęcamy!
w workach znaleziono dane osobowe wła-
ściciela śmieci. Fot. sm sianóW

2019

5000
złotych to nagroda

główna dla lauretów

Trwa akcja, która przybliża syl-
wetki Powstańców Warszaw-
skich. Są wśród nas, zasługują na
szacunek oraz podziękowanie za
patriotyczną postawę i podjęty
trud obrony Ojczyzny. W zacnym
gronie znalazł się sianowianin
Aleksander Kaczorowski. 

Powstanie Warszawskie zapisało
się na kartach historii jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń kształtu-
jących polską tożsamość. Było uosobie-
niem kluczowych wartości, takich jak
patriotyzm, wolność czy determinacja
w przeciwstawianiu się wrogom. Nieste-
ty, wśród kolejnych pokoleń świado-
mość jego znaczenia stopniowo zanika.
odchodzą od nas Powstańcy, którzy
pełnią fundamentalną rolę w podtrzy-
mywaniu pamięci, przedstawiając
wydarzenia tamtych dni z bezpośred-
niej perspektywy. ludzie Ci zasłużyli na
naszą wdzięczność, pamięć i szacunek
– akcja BohateroN pozwala każdemu
na wyrażenie tego w symboliczny
sposób. 

#BohateroN – włącz historię! to

ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej mająca na celu upamięt-
nienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego poprzez
wysłanie im bezpłatnych kartek dystry-
buowanych na terenie całego kraju.
Projekt ma edukować Polaków, bazując
na historiach Powstańców, wzmacniać
poczucie tożsamości narodowej, krze-
wić postawy patriotyczne oraz budować
wrażliwość społeczną. Nazwa akcji
stanowi połączenie dwóch słów 
– polskiego „bohater” oraz angielskiego
„oN”, czyli „włączyć”. angielskie „oN”
dosłownie włącza historię bohatera 
– film albo prezentację, na komputerze,
w telewizji bądź na tablecie. 

W gronie bohaterów jest honoro-
wy obywatel Gminy i Miasta Sianów
aleksander Kaczorowski (ur. 1927 r.),
pseudonim „Kaczorek”, zgrupowanie
„Sławbor”. Służył w Śródmieściu. 

PaN alEKSaNDEr – NaSz BohatEr

Aleksander Kaczorowski w ramach akcji otrzymał 440 pocztówek ze 145 miejscowości.
oczywiście, zamierza na niektóre odpisać. Fot. Waldemar KosoWsKi

Stypendia kulturalne przyznano:
– Joannie Gawrońskiej za działal-

ność artystyczną w zakresie tańca
nowoczesnego i sukcesy w turniejach 
i mistrzostwach o zasięgu ogólnopol-
skim i europejskim,

– Katarzynie Gomułce m.in. za
zdobycie I miejsca wśród chórów
polskich i wyróżnienie na ogólnopol-
skim festiwalu wokalnym, 

– Korneli Żbik, laureatce pierw-
szych miejsc w mistrzostwach krajo-
wych w fitnessie gimnastycznym,

– Krystynie Gomułce za wysokie
miejsca w turniejach tańca towarzy-
skiego o rankingu ogólnopolskim 
i międzynarodowym.

Stypendia sportowe przyznano
młodym sportowcom z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Kometa Sianów:
Martynie Kowalczyk, Szymonowi
Boberowi, Michalinie Surówce, Domi-
nikowi Orzechowskiemu, Patrycji

Kuszmar, Norbertowi Markowskiemu
i Nestorowi Gabrysiakowi.

Nagrody sportowe otrzymali:
– Paweł Spisak (z JKS Dako-Galant)

– za osiągnięcia sportowe w dyscyplinie
olimpijskiej jeździectwo – Wszechstron-
ny Konkurs Konia Wierzchowego (czło-
nek kadry narodowej w WKKW, w 2018
r. zdobył kwalifikacje do startu w Mist-
rzostwach Świata).

– Dorota Grzejdak (z UKS Kometa
Sianów) – za zdobycie Wicemistrzostwa
Europy Seniorów w badmintonie oraz
I miejsca w grze podwójnej kobiet 
i II miejsca w grze mieszanej na 
39. Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Badmintonie.

– Robert Kowalczyk (trener UKS
Kometa Sianów) – za całokształt dzia-
łalności trenerskiej w 2018 r.

– Marcin Grzywacz za II miejsce
w grze podwójnej mężczyzn w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Badmintonie.

Nagrody dla artystów i sportowców
Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów, wyróżnił młodych stypendystów i sportowców 
za wybitne wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.

wszystkim sportowcom składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za osiągnięcia
w pracy nad własnym rozwojem, upór i zdolność osiągania zamierzonych celów.

Fot. Waldemar KosoWsKi

KliKnij po więcej

o akcji przeczytasz na 

bohateron.pl
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z okazji dnia sołtysa burmistrz
Maciej berlicki zaprosił sołtysów 
z tereny gminy sianów i przewodniczą-
cych zarządów osiedli na uroczyste
spotkanie.

Tegoroczne zebranie odbyło się na
świetlicy w Skibnie. Burmistrz wraz 
z przewodniczącą Komisji Rolnej
podziękowali sołtysom za dotychcza-
sową ciężką pracę na rzecz społeczno-
ści lokalnej, za zaangażowanie 
i wytrwałość w ciągu minionej kaden-
cji. Życzyli spełnienia marzeń, dużo siły
i uporu w realizowaniu planów oraz
pozytywnej energii na co dzień. 

Dzień Sołtysa to święto, które ma
na celu okazanie wdzięczności i szacun-
ku sołtysom za ich pracę i zaangażowa-
nie. Spotkanie było także okazją do

podziękowania za intensywna pracę 
w minionej kadencji, gdyż 22 marca

rozpoczęły się wybory na sołtysów
nowej kadencji.

Na pamiątkę każdy sołtys otrzy-
mał upominek – obraz namalowany

przez lokalnego artystę Adama Macie-
jewskiego. Spotkanie zakończył poczęs-
tunek przygotowany przez Stowarzy-
szenie Kobiet w Skibnie i panią Joannę
Liwak. Rolę gospodarza pełniła sołtys
Skibna Janina Kulon.

adriana bober

spotkanie tuż przed wyborami w sołectwach 

SOłtyS

Pełni rolę gospodarza sołectwa
(może to być jedna lub kilka
mniejszych miejscowości). 

Wybieramy jest przez miesz-
kańców co 4 lata i reprezentuje
ich interesy w gminie oraz po-

wiecie.

W naszej gminie jest 24 sołtysów i 3 przewodniczących Zarządów Osiedli. Fot. Waldemar KosoWsKi

KonKurs „sianów
KoCHa Świat” 

Miło nam poinformować, że rozpo-
czynamy iV edycję konkursu
„sianów KoCHa Świat”. Inicjatywa ta
cieszyła się dotąd ogromną popularno-
ścią. W poprzednich edycjach zabawy
finalnie powstały już trzy fantastyczne
foldery ze zdjęciami ludzi, mniej 
lub bardziej związanych z Sianowem.
Czekamy na państwa zdjęcia z torbą
„Jestem z Sianowa” – może być to
torba z edycji 2016 (niebieska), 2017
(żółta), 2018 (turkusowa) lub tegorocz-
na szara. Fotografie można wysyłać do
końca września mailowo na adres
promocja@sianow.pl, przesłać pocztą
w wersji papierowej na adres Referat
Rozwoju Gminy Sianów, ul. Armii
Polskiej 30, 76-004 Sianów lub przy-

nieść osobiście do pokoju nr 13, gdzie
można od dzisiaj odebrać torbę. Każde
zdjęcie winno być opatrzone informa-
cja dotyczącą autora , miejsca wykona-
nia zdjęcia oraz danymi umożliwiają-
cymi kontakt z osoba biorąca udział 
w konkursie. 
Tym razem konkurs organizowany
jest w jednej kategorii – na najbardziej
kreatywne zdjęcia. Liczymy na
państwa pomysły!
regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl

PożyCzKa Pod 
zastaw MieszKania

to zły PoMysł
drodzy mieszkańcy! Przestrzegamy
– pożyczka pod zastaw mieszkania to
nie jest kredyt hipoteczny, o jaki
możemy ubiegać się w banku! Służby

pomocy społecznej zostały postawio-
ne w stan alarmu po ostatnio ujaw-
nionych informacjach o procederze
korzystania z pożyczek pod zastaw
mieszkania. Ofiarami tego zjawiska są
najczęściej osoby samotne, które nie
do końca mają świadomość zagrożeń
wynikających z tych transakcji.
Mimo, że umowa pożyczki sporządza-
na jest w obecności notariusza, to
ryzyko utraty mieszkania z powodu
np. niezapłacenia raty jest ogromne.
Przypominamy – jeśli otrzymacie
Państwo propozycję udzielenia
pożyczki pod zastaw mieszkania
warto to skonsultować z prawnikiem.
W tym zakresie można liczyć na
bezpłatną pomoc prawną świadczoną
w gminie Sianów: wtorek w godz. 
13-15 (Urząd Gminy i Miasta) oraz 
w godz. 15-17 (siedziba Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 

ul. Słowackiego 3a); piątek w godz. 
8-12 (Urząd Gminy i Miasta).

elżbieta ałtyn, 
z-Ca KierowniKa MGoPs 

Cyfrowe szKoły. Pro-
jeKt dla uCzniów i

nauCzyCieli
„digital Kids – zaprogramuj misję na
Marsa!” – to nowy projekt, który już
od maja będzie realizowany we
wszystkich szkołach podstawowych
na terenie gminy sianów.
Jego celem będzie wzmocnienie
kompetencji cyfrowych kadry pedago-
gicznej sianowskich szkół oraz
najmłodszych żaków z klas I-III, 
a także doposażenie placówek 
w sprzęt rozwijający uzdolnienia 
i praktyczne umiejętności kodowania
przez najmłodsze pokolenie.

Poza sianowskim szkołami do projek-
tu zostały zaproszone również inne
szkoły z terenu 10 gmin powiatu
koszalińskiego, białogardzkiego, 
kołobrzeskiego i sławieńskiego.
Projekt otrzymał dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020. Łączna jego
wartość to 1 mln 468 tys. 758 zł. Bezpo-
średnim realizatorem będzie Edukacja
bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwo-
ju Edukacji w Polsce.
Trzymamy kciuki i życzymy powodze-
nia w realizacji!

w skrócie

Kiedy obejmowała pani stanowisko skarb-

nika, burmistrz Maciej Berlicki podkreślił,

że radni panią znają. Czym zajmowała się

pani przed objęciem tej funkcji?

W Urzędzie Gminy i Miasta w Siano-
wie pracuję od 1982 roku. Pracę w urzę-
dzie rozpoczęłam po ukończeniu Liceum
Ekonomicznego w Koszalinie. W 2004
skończyłam wyższe studia Administracji
Publicznej oraz studia podyplomowe na
Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Praco-
wałam na różnych stanowiskach, zaczy-
nając od referenta d/s księgowości podat-
kowej, inspektora ds. wymiaru i poboru
zobowiązań pieniężnych wsi . Od 1 lipca
1993 roku byłam Kierownikiem Referatu
Budżetu i Finansów 

Czy długo zastanawiała się pani 

nad przyjęciem propozycji?

Potrzebowałam na to weekendu,
czyli niewiele czasu. To z uwagi na fakt,
że bardzo lubię pracę w urzędzie, 
w księgowości. Na moją decyzję duży
wpływ miał zespół ludzi pracujących 

w gminie, a przede wszystkim w moim
Referacie Budżetu i Finansów. To zespół
pracowników zgranych, rzetelnych,
profesjonalnych i koleżeńskich. Propo-
zycję potraktowałam jako wyzwanie,
możliwość wykorzystania zdobytego
doświadczenia zawodowego.

Burmistrz Berlicki wielokrotnie mówił, że

miasto jest w dobrej kondycji. Czy zdą-

żyła się już pani zaznajomić ze stanem fi-

nansów miasta i czy rzeczywiście budżet

nie wzbudza obaw? 

Gmina jest w bardzo dobrej kondy-
cji finansowej. Patrząc na założenia
wieloletniej prognozy finansowej, wyli-
czane na lata 2019-2025, dopuszczalne
wskaźniki spłat zobowiązań pozwalają
Radzie Gminy na uchwalanie kolejnych
budżetów na lata następne z poszano-
waniem przepisu art. 243 ustawy 
o finansach publicznych oraz zgodnie
z prawem dokonywanie spłat zaciągnię-
tych zobowiązań, a także na zaciąganie
nowych zobowiązań zwrotnych.

Gdzie można szukać oszczędności? 

Należy stawiać na współpracę
międzysektorową, wysokie kompeten-
cje i doświadczenie w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych pracowników
i instytucji, z którymi współpracujemy.
Budżet gminy od zawsze jest skrojony
na miarę. Źródła finansowania
zewnętrznego stanowią szansę na jego
zwiększenie i realizację wielu inicja-
tyw społecznych oraz strategicznych
dla rozwoju gminy, inwestycji. Fundu-
sze strukturalne i programy rządowe
stanowią w tym przypadku nieocenio-
ne źródło dofinansowania budżetu
gminy.

Jakie cele zawodowe postawiła sobie pani

na najbliższy czas? 

Moim celem jest właściwe i rzetel-
ne wykonywanie powierzonych mi
obowiązków. Chciałabym spełnić ocze-
kiwania burmistrza i radnych, którzy
mi zaufali i poparli moją kandydaturę
na stanowisko skarbnika. 

Gmina jest w bardzo
dobrej kondycji 
finansowej
Rozmowa z Anną Kosecką, nową skarbnik gminy i miasta Sianów.

Anna Kosecka, skarbnik gminy i miasta Sianów. Fot. Waldemar KosoWsKi
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8 marca w kinie Zorza odbył się
Dzień Kobiet. Zaprosiły na niego
Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3 we
współpracy z Centrum Kultury. 

Wszystkie panie tradycyjnym
goździkiem obdarowali Maciej Berlicki,
burmistrz gminy i miasta Sianów oraz
przewodniczący Zarządów Osiedli Kazi-
mierz Grzywacz, Andrzej Danielewicz 
i Renata Grosiak. Nie zabrakło też
życzeń – zdrowia, humoru, zadowole-
nia, pogody ducha, pomyślności 
i samych pięknych dni. Po krótkim
powitaniu świętujące mieszkanki mias-
ta i gminy zaproszono gości na film
„Zabawa, zabawa” z Agatą Kulesza 
w roli głównej. Zwieńczeniem wieczoru
był słodki poczęstunek. 

eMilia Poźlewicz
Fot. Waldemar KosoWsKi

Filmowy prezent dla naszych pań

P
rzed rozpoczęciem zmagań
zarówno mali, jak i duzi spor-
towcy złożyli uroczyste ślubo-

wanie. Przyrzekli wykonywać zadania
dokładnie, do końca i... z uśmiechem!
Spartakiada rozpoczęła się od wspólnej
rozgrzewki, podczas której przygotowa-
no każdy mięsień niezbędny do zmagań
sportowych. Zawodnicy podczas turnie-
ju musieli nakładać i zdejmować ringo,
turlać się po materacach, grać w łapki,
przenosić się z materacowej wyspy na
wyspę, odwrócić zaczarowany dywan.
Były również konkurencje z humorem:
okularnicy, fryzjerzy, ktosie – łosie. Na
zakończenie turnieju zawodnicy otrzy-
mali mistrzowskie złote medale.

Zmagania sportowe były okraszo-
ne licznymi niespodziankami. „Motylki”

zatańczyły energetyczny taniec z obrę-
czami. „Pszczółki” przeniosły wszyst-
kich do krainy fantazji tańcem z chus-
tami. „Misie” podczas swojego tańca
skakały do góry, do dołu, do przodu 
i do tyłu. „Jagódki” i „Muchomorki”
zamieniły się w śpiąco – tańczące
niedźwiedzie. Największy entuzjazm
wywołał występ „Kwiatkowej” trupy
cyrkowej, w której zaprezentowali się
klauni, magicy, żonglerzy, linoskoczko-
wie, treser tygrysów, jeżdżące słonie. 

Spartakiada Rodzinna to niezwykłe
wydarzenie, ponieważ aktywizuje rodzi-
ny, integruje grupy, stymuluje do dzia-
łania i pozytywnie wpływa na zdrowie.

Małgorzata Pietruk, 
renata Bąk

Fot. Waldemar KosoWsKi

Sportowe zabawy
z mamą i tatą
To hasło przyświecało Vi Spartakiadzie Rodzinnej,
która odbyła się 9 marca w Sianowie.
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Burmistrz gminy i miasta Sianów
oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej już po raz piętnasty
zaprosili pionierów ziemi Sianow-
skiej na uroczystości 3 marca. 

„Święto osadników ziemi sianow-
skiej” zostało ustanowione uchwałą
Rady Miejskiej. To czas, kiedy spotykają
się najstarsi mieszkańcy gminy Sianów
oraz wszyscy, którzy przechowują 
w pamięci lokalną tradycję oraz historię
ziem odzyskanych.

W tym roku wspólnie obejrzeliśmy
film Pawła Pawlikowskiego „Zimna
Wojna”. To historia trudnej miłości

dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez
siebie, ale równocześnie nie potrafią być
razem. Wydarzenia pokazane w „Zimnej
wojnie” rozgrywają się w latach 50. i 60.
XX wieku w Polsce i budzącej się do
życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa
wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca
połączeniem polskiej muzyki ludowej 
z jazzem i piosenkami paryskich barów
minionego wieku. 

Film był nominowany w tym roku
do Oscarów w trzech kategoriach:
„najlepszy film nieanglojęzyczny”,
„najlepszy reżyser” i „najlepsze zdjęcia”. 

AGNIESZKA MADEJ
Fot. Waldemar KosoWsKi

Dzień Osadników 
Ziemi Sianowskiej

G
łównym organizatorem i po-
mysłodawcą wydarzenia był
Marcin Grzywacz z Sianow-

skiego Stowarzyszenia Badmintona.
Zaproszenie na zawody przyjęli zawod-
nicy z różnych stron Polski (m.in. 
z Warszawy, Gdańska, Białegostoku,
Nakła, Wrocławia, Olsztyna, Gdyni,
Sławna, Koszalina, Słupska, Bydgosz-
czy). Dużą niespodzianką był przyjazd
zawodników z Rosji i Niemiec. 

Wszystkie mecze, co jest rzadko-
ścią w zawodach seniorskich, prowadzi-
li licencjonowani sędziowie Polskiego
Związku Badmintona. Podczas całych
zawodów na 7 kortach rozegrano 160
meczy w 23 kategoriach (14 podwójnych
i 9 pojedynczych). Z kortu centralnego
przez cały dzień na żywo na kanale
YouTube oraz na Facebooku można było
śledzić mecze. Zawodnicy grający na TV
korcie mieli możliwość (po raz drugi 
w Polsce) korzystać z systemu challenge.

Osoby, które stanęły na podium
otrzymały wspaniałe medale oraz
nagrody w postaci Voucherów do wyko-
rzystania na miejscu na stoisku firmy
Yonex.

W hali działała kawiarenka,
można też było skorzystać z masażu
wykonywanego przez panie z firmy
Spondylus. Firma Spondylus prowadzi-

ła też bezpłatne badania stóp, konsul-
tacje podologiczne i rehabilitacyjne.
Chętni mogli się zgłosić do konkursu na
najmniejszą i największą stopę. Lodowy
deser ufundowała Pracownię Lodów 
z Koszalina. Oprócz tego dla każdego
zawodnika przygotowany był żurek, 
a kulinarne możliwości zaprezentowała
firma cateringowa Gienka Kuca z Siecie-
mina. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie
całego turnieju nie byłoby możliwe,
gdyby nie wsparcie i pomoc następują-
cych instytucji i firm: Urząd Gminy 
i Miasta Sianów, Starostwo Powiatowe
w Koszalinie, Urząd Marszałkowski 
w Szczecinie, Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa Oddział Koszalin, Ganz
Izolacje Sp. z o.o. Piotr Szwoch, Arka Sp.
Jawna, Gospodarstwo Rybackie Dadoń,
Globmetal Kamil Pawlak, Nadleśnictwo
Karnieszewice, EkoWodrol Koszalin,
Minibrowar Kowal Koszalin, Fabryka
flag Linea, Moguntia Indasia, Pracow-

nia lodów Koszalin, Matysz-Drew Jacek
i Artur Matyszczuk, Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego Wanda i Stanisław Grzy-
wacz, Spondylus Sp. Jawna Koszalin,
Yonex Warszawa Grzegorz Melion,
Tompak Tomasz Ogulewicz, Polryb
Maszkowo Łukasz i Krzysztof Parafia-
nowicz, Makrowent Maciej Mazurek,
DEGA S.A. Karnieszewice, Dom Gościn-
ny Rutikal, Biuro podatkowe Progress,
Sian-Ryb Wędzarnia Ryb Anna i Sylwe-
ster Strojnowscy, DK BHP Centrum
zaopatrzenia BHP&PPOŻ.

MARCIN GRZYWACZ
Fot. Waldemar KosoWsKi

160 meczy badmintonowych
16 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 rozegrany został 
4. Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona „Zdążyć przed lotką”. 

1400
osób oglądało mecze 

online

Szczegółowe wyniki 
ebadminton.com.pl/tourna-

ment/154#tab5
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Początek wiosny sprzyja robieniu
porządków. Nie wszyscy robią je
zgodnie z prawem.

Mieszkańcy gminy Sianów, w ra-
mach opłaty uiszczanej za odbiór odpa-
dów, mają możliwość przekazać zalega-
jące odpady gabarytowe, odpady zielo-
ne, czy też odpady niebezpieczne do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych bez dodatkowych opłat.
Nawet takie udogodnienie nie wystar-
czyło jednemu z mieszkańców gminy
Sianów, aby pozbyć się kilku wersalek,
dywanów i innych nienadających się już
do użytku przedmiotów. Wyrzucił je na
łąkę. Dzięki szybkiej reakcji mieszkanki
ulicy Dworcowej, strażnicy szybko
dotarli do właściciela pozostawionych

przedmiotów. Mężczyzna w miejscu
zamieszkania miał przygotowane do
spalenia drewnopochodne elementy,
które wcześniej odzyskał z wyrzuconych
mebli. Płyty wiórowe klasyfikowane są
jako odpad, ich termiczne przekształca-
nie jest wykroczeniem które objęte jest
w postepowaniu mandatowym grzywną
do 500 zł. 

Mężczyzna został zobligowany do
uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu.
W ciągu kilku godzin wszystkie odpady
trafiły do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Sprawca
wykroczenia nie uniknął też kary za
popełnione czyny – bez żadnych obiekcji
przyjął mandaty, które miejmy nadzieję
będą przestrogą dla innych osób podrzu-
cających i spalających odpady.

„wypoczynek” na łące i mandat

Dbajmy o tereny zielone! Łąka to nie śmietnik! Fot. sm sianów

WioSnA jeSt już Z nAmi!
W ogrodzie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” już przed 
21 marca pojawiły się pierwsze zwiastuny wiosny – zakwitły krokusy i prze-
biśniegi. Słoneczna pogoda pozwoliła na wykonanie pierwszych prac porząd-
kowych. – od lat dbamy o ten skrawek zieleni, aby służył nam do zajęć na
świeżym powietrzu i wypoczynku. Dużą część zadań domownicy wykonali
samodzielnie w ramach zajęć warsztatowych. Do cięć pielęgnacyjnych
krzewów i drzew ozdobnych otaczających ogród zaprosiliśmy firmę specjali-
zującą się w bezpiecznym i profesjonalnym wykonaniu tych usług – relacjo-
nuje R. banasiak. Fot. r. Banasiak 

w obiektywie

ŚWięto Kobiet
W Dziennym Domu Senior+ świętowanie Dnia Kobiet rozpoczęło się od 
wizyty grupy teatralnej Sianowskiej Akademii Seniora „SAS-anki”, która
przygotowała fantastyczny występ muzyczno-kabaretowy. Spotkanie upłynę-
ło w radosnej atmosferze przy herbatce i poczęstunku. Panowie stanęli na
wysokości zadania i obdarowali wszystkie panie życzeniami i różyczkami.

K. GawiEnowsKa
Fot. i. skupińska

w obiektywie
„Zatrzymać czas” – to hasło, które

było początkiem wielkiej przygody 
z fotografią. wzięli w niej udział wszys-
cy domownicy Dziennego Domu senior+
w sianowie. Za statywem i z aparatem
fotograficznym w dłoni stanęła Izabela
Skupińska, dla której fotografowanie jest
pasją. Dla podkreślenia urody w ruch
poszły cienie, pomadki, tusze i jeszcze inne
specyfiki, którymi z seniorkami podzieliła
się Karolina Staniewicz.

Po sesji zdjęciowej w sali głównej
Dziennego Domu stworzona została
galeria seniorów, którzy w ten sposób
już zawsze będą z nami! Kolejnym zada-
niem związanym z „przechowaniem 
w pamięci” będzie tworzenie biografii
każdego domownika, którego historię
życia zachowamy umieszczając ją 
z drugiej strony zdjęcia.

ElżbiEta ałtyn

to ciekawe!

wyjątkowa sesja zdjęciowa

Zainteresowanych galerią zapraszamy do Dziennego Domu Senior+ w Sianowie ul. Armii
Polskiej 30 w godz. 8 – 16. Fot. katarzyna Gawienowska

12 marca jubileusz 50-lecia związ-
ku małżeńskiego obchodzili państwo
Krystyna i Marian Chmielniccy z Kar-
nieszewic. Burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki uhonorował
Szanownych Jubilatów medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nada-
nymi przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wyraził słowa uznania dla
małżonków i złożył im serdeczne życze-
nia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Mirosława Kapuścińska życzyła Jubi-
latom wielu szczęśliwych lat wspólnego
życia, pełnego zdrowia i spokoju. 

Zwieńczeniem spotkania było
wręczenie małżonkom pamiątkowych
dokumentów jubileuszowych, upomin-
ku oraz kwiatów.

Jubileusz

ZłOTe GODy KRySTyNy I MARIANA
ChMIelNICKICh.

Zgoda, miłość i wzajemny szacunek zapewniają udane pożycie małżeńskie. 
Fot. milena szczepańska-zakrzewska

z
achowania takie jak agresja,
przemoc, cyberprzemoc, czy
hejt doprowadzają do zanikania

norm moralnych i społecznych. Ważne
jest, aby uświadomić dzieciom, że nie
tylko ich zachowanie, ale i słowa mogą
krzywdzić innych. Nowe technologie
ułatwiły nam życie, ale też spowodowały,
że komunikacja międzyludzka stała się
bardzo powierzchowna. Jest to coraz
częściej widoczne u dzieci i młodzieży.
Profilaktyka winna wspomagać proces
wychowania, a wychowanie tworzy inte-
gralną całość z wiedzą i kreowaniem
umiejętności, poprzez które formuje się
osobowość młodego człowieka. Nie
wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie
musi posiłkować się wiedzą, w której
zapisane jest doświadczenie.

W ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomani w roku 2019
burmistrz gminy i miasta Sianów
zawarł z Fundacją „zaSTOPuj” z Siano-
wa umowę na warsztaty edukacyjno-
informatyczne z przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu poprzez
profilaktykę uzależnień i zachowań
szkodliwych. 

Warsztatami objętych będzie 7
szkół z terenu gminy i miasta Sianów:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie,
Gimnazjum Gminne w Sianowie, Szkoła
Podstawowa w Suchej Koszalińskiej,

Szkoła Podstawowa w Iwięcinie, Szkoła
Podstawowa w Szczeglinie, Zespół Szkół
w Dąbrowie.

Szczegółowy harmonogram warsz-
tatów wraz z terminem i godziną reali-
zacji został opracowany przez Fundację
„zaSTOPuj” oraz dyrektorów i pedago-
gów poszczególnych szkół.

Mirosława KapuścińsKa

Słowa też krzywdzą
w szkole dzieci spędzają mnóstwo czasu. wśród uczniów nie brak jest 
młodych osób, które borykają się z problemami. Fundacja może im pomóc 
i „zaStoPować" przemoc.

Warsztaty w szkołach na terenie gminy potrwają od marca do maja tego roku. 
Fot. waldemar kosowski
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Cyfrowy Sianów

RezeRwuj bILety 
onLIne!

kino zorza w sianowie udostępniło
możliwość rezerwacji biletów dla
widzów przez internet. Na stronie 
www.cksianow.pl/rezerwuj-bilety-
online 
każdy może bezpłatnie zarezerwować
bilet na wybrany seans. Rezerwacja
przepada 20 minut przed rozpoczę-
ciem seansu. jednorazowo można
zarezerwować 10 biletów.
W najbliższym czasie udostępnimy
możliwość zakupu biletów. trwają
właśnie prace instalacyjne.
Projekt „Modernizacja kina zorza 
w sianowie” jest realizowany dzięki
dofinansowaniu Polskiego instytutu
sztuki Filmowej i gminy sianów.

16 marca obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Pandy. ten sympa-
tyczny zwierzak zagrożony jest wygi-
nięciem, którego powodem jest
stopniowe ograniczanie obszarów, na
których żyje oraz niska rozrodczość.
Dlatego tematem zajęć w filii biblio-
tecznej w sierakowie był właśnie ten
sympatyczny miś. Dzieci dowiedziały
się między innymi, że ulubieniec
większości z nas wcale nie zapada 
w zimowy sen, większość dnia spędza
na jedzeniu, bardzo lubi spać i przy-
tulać się. oczywiście, nie mogło
zabraknąć wykonania pracy plastycz-
nej, z którą wszyscy świetnie sobie
poradzili.

Nauka i zabawa

MięDzyNaRoDoWy Dzień PaNDy

Co można zrobić z papierowych talerzy? Mogą stać się głową misia! 
Fot. eDyta robakowska-IwanIec

14 marca w sianowskiej bibliotece
podsumowano etap gminny konkursu
plastycznego „Ilustrujemy utwory
wandy Chotomskiej”. konkurs skiero-
wany był do sześciolatków oraz dzieci
z klas i-iii szkół podstawowych z terenu
gminy. jego celem było przybliżenie

twórczości Wandy Chotomskiej, auto-
rki wierszyków dla dzieci. Na konkurs
wypłynęło 38 prac, wszystkie zostały
zakwalifikowane do etapu powiatowe-
go w koszalińskiej Bibliotece Publicz-
nej.

Fot. MonIka olsZak

Plastyka

zilustrowali utwory Chotomskiej
Wiosennie 
i ekologicznie

21 marca w Szkole Podstawowej 
w Szczeglinie powitanie wiosny połą-
czone było z Międzynarodowym
Dniem Lasu. Barwny korowód uczniów
przemaszerował przez szczeglino, wita-
jąc wiosnę. Materiały edukacyjne, doty-
czące znaczenia lasu oraz prace konkur-
sowe pt. „Bajkowy las”, wykonane przez
uczniów klas młodszych, ozdobiły szkol-
ny korytarz. Uczniowie klas iV–Viii 
w międzyklasowym konkursie „Leśna
rewia mody” zaprezentowali stroje
wykonane z leśnych materiałów.
Wszystkie klasy zaskoczyły jurorów
swoją pomysłowością i zasłużyły na
nagrody. Na zakończenie samorząd
Uczniowski zorganizował konkurs
„Mam talent”, podczas którego ucznio-
wie zaprezentowali swoje umiejętności
w śpiewie, tańcu i akrobatyce.

Uczniowie zaskoczyli nauczycieli pomysłami na ekologiczne wiosenno-leśne przebrania.
Fot. D. rabsZtyn-DuDek

A
kcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i co-
dziennego czytania z dziec-

kiem. każdy trzylatek, który przyjdzie
do biblioteki biorącej udział w projek-

cie, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze
wiersze dla...” oraz kartę Małego
Czytelnika. za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem

minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego, mały czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego

czytelnicze zainteresowania. W wy-
prawce znajdą coś dla siebie także
rodzice. „książką połączeni, czyli o roli
czytania w życiu dziecka” to broszura
informacyjna, przypominająca o ko-
rzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnopraw-
nym uczestnikiem życia kulturalnego.

W ramach akcji organizowane są
spotkania i warsztaty. tematem prze-
wodnim zajęć, które odbyły się 5 marca
w Filii Bibliotecznej w karnieszewi-
cach, była literatura dziecięca, która
jest inspiracją twórców filmowych 
i teatralnych. Na podstawie utworów
literackich możemy zobaczyć na ekra-
nach jak i na scenach bajki , baśnie oraz
opowiadania i powieści młodzieżowe,
które w większości są lekturami szkol-
nymi.

Czytamy 
od dziecka!
Zapraszamy do biblioteki w Sianowie oraz Filii Bib-
liotecznych na terenie gminy Sianów, gdzie realizu-
jemy pilotażowy projekt dla trzylatków w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek”. 

Oprócz lektury na najmłodszych czekają gry, zabaw i warsz-
taty. Fot. MonIka olsZak

W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach czytelnicy poznawali
literaturę, która inspiruje twórców filmowych i teatralnych.

Fot. MonIka olsZak

W Wyprawce Czytelniczej coś dla siebie znajdą dzieci i rodzice!
Fot. Irena Zagulak-Jankowska

Kącik bibliofila

„Inwazja” Wojtek
MiłoszeWski

19 marca Biblio-
tece Publicznej Mias-
ta i Gminy sianów
odbyło się kolejne
spotkanie Dyskusyj-
nego klubu książki.
tematem dyskusji
była książka Wojtka
Miłoszewskiego „inwazja”. to epicka
opowieść, w której – zgodnie z wielką
tradycją gatunku – zwykli ludzie zostają
wrzuceni w tryby historii. tylko tym
razem historia rozgrywa się tu i teraz, 
w czasach supermarketów i telefonów
komórkowych. W czasach, które już na
zawsze miały pozostać spokojne. 

W 2017 roku europa siedzi na becz-
ce prochu, podobnie jak w 1914 i 1939.
Rosja na skutek nałożonych na nią sankcji
pogrąża się w kryzysie, a Władimir Putin
chwyci się każdego sposobu, by utrzymać
się przy władzy. Do rozpoczęcia konfliktu
potrzebna jest tylko iskra.

Były polski komandos uczy w egip-
cie nurkowania, ojciec rodziny żyje od
jednej raty kredytu hipotecznego do
drugiej, bezkompromisowa bizneswo-
man planuje swoje interesy na dekady
do przodu. Codzienność zwykłego euro-
pejskiego kraju. tymczasem rodzina,
miłość, pożądanie, pieniądze – wszystkie
zwyczajne sprawy – stają się wyjątkowe,
podszyte strachem, niepewnością i walką
o przetrwanie.

zapraszamy na kolejne spotkania
Dkk. Wstęp wolny! 
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marca z inicjatywy kolegów
z drużyny Klub Sportowy
„Victoria” Sianów przy udzia-

le Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
oraz wsparciu Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Sianowie zorganizował i rozegrał
Charytatywny Piłkarski Turniej Zakła-
dów Pracy pod hasłem „Gramy dla
Dominika”.

Celem imprezy była pomoc 
w zebraniu środków na operację młode-
go zawodnika Victorii Sianów, który 
w jesiennym meczu ligowym doznał
poważnej kontuzji kolana. Akcja ta była
jednocześnie okazją do powrotu do
organizowanych w latach poprzednich
przez Sianowską Akademię Sportu
Nocnych Turniejów Zakładów Pracy
związanych z gminą i miastem Sianów.

Od godz. 14 do 19 rywalizowało ze

sobą siedem zespołów: Arka Sp. J., Dega
S.A., Nadleśnictwo Karnieszewice, Sian-
ryb, Starostwo Koszalin, Oldboje Victo-
rii Sianów, Oldboje Koszalin. Dodatko-
wą atrakcją turnieju były mecze drużyn
żaków z trenerem Piotrem Starzeckim
i orlików pod wodzą Wojciecha Drej-
skiego. Dla młodych adeptów futbolu
występy pomiędzy meczami dorosłych
były dużym przeżyciem.

Turniej otworzył Prezes KS „Victo-
ria” Sianów Marek Walker. Od Domini-
ka przekazał podziękowania za wspar-
cie dla uczestników turnieju. Turniej
prowadził Mirosław Kielar przy udziale
Krzysztofa Gorta, Łukasza Chotkow-
skiego, Marka Walkera i Jacka Surów-
ki.

Pieczę nad przestrzeganiem prze-
pisów w trakcie niejednokrotnie zacię-

tych pojedynków trzymali sędziowie
zawodów Rafał Gabryszewski i Artur
Karwas, a nad zdrowiem zawodników
czuwał Sebastian Kulesza.

Zwycięzcą Charytatywnego Piłkar-
skiego Turnieju Zakładów Pracy została
drużyna Arki, która w finale pokonała
reprezentację Degi (2: 1), miejsce trzecie
wywalczyli Oldboje Koszalin pokonując
w rzutach karnych (3:2) Oldbojów Victo-
rii Sianów, o piątą lokatę walczyły
zespoły Starostwa Koszalin i Nadleśnict-
wa Karnieszewice i tu górą była druży-
na Starostwa (2:0), a na siódmym miej-
scu rywalizację zakończyła drużyna
znanej z pysznych wyrobów Sianow-
skiej firmy Sianryb, która debiutowała
na arenach sportowych naszej gminy.

Wszystkie zespoły otrzymały
pamiątkowe puchary i statuetki, wyróż-

niono również nagrodami indywidual-
nymi najlepszego strzelca, zawodnika 
i bramkarza. I tak królem strzelców
został zawodnik drużyny Oldbojów
Victorii Dawid Pawelec, najlepszym

zawodnikiem wybrano Mateusza Anto-
nowa z ekipy Degi Karnieszewice, 
a najlepszym bramkarzem został Kacper
Cyga, golkiper Oldbojów Victorii.

JaceK sUrówKa

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy woli walki. Fot. WaldeMar kosoWski

Emocjonujące zmagania piłkarzy oglądała licznie zgromadzona publiczność, dopingująca
– co trzeba zaznaczyć – w duchu „fair play” swoich faworytów. Fot. WaldeMar kosoWski
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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:
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).

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 Po-
licji.
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).

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

10 marca, w przeddzień ogólno-
polskiego dnia Sołtysa, odbyła
się 4. edycja Halowego Turnieju
Piłkarskiego Sołectw i osiedli 
Powiatu koszalińskiego o Puchar
Starosty koszalińskiego. impreza
zgromadziła reprezentantów
wszystkich gmin powiatu.

W Turnieju w Mielnie poszczegól-
ne gminy reprezentowały: gminę Będzi-
no – sołectwo Dobiesławiec, gminę
Biesiekierz – sołectwo Biesiekierz,
gminę Bobolice – sołectwo Dargiń,
gminę Manowo – Osiedle Bonin, gminę
Mielno – Osiedle Centrum Mielno,
gminę Polanów – sołectwo Sowinko,

gminę Sianów – sołectwo Osieki Kosza-
lińskie i gminę Świeszyno – Strzekęci-
no.

Grano systemem „każdy z każ-
dym”, raz siedem minut. O wyłonieniu
zwycięzcy imprezy, decydował wynik
ostatniego 28. pojedynku Turnieju,
pomiędzy sołectwem Sowinko i sołec-
twem Dargiń! Zwycięstwo Sowinka,
dawało pierwsze miejsce sowinczani-
nom. Remis i porażka – Osiedlu
Centrum Mielno.

Ostatecznie zwycięzcą – 4. Halo-
wego Turnieju Piłkarskiego Sołectw 
i Osiedli Powiatu Koszalińskiego 
o Puchar Starosty Koszalińskiego 
– zostało sołectwo Sowinko, reprezen-

tujące gminę Polanów. Drugie miejsce
zajęło Osiedle Centrum Mielno, a trze-
cie zajęło sołectwo Osieki Koszaliń-
skie.

Zwycięzcy imprezy otrzymali
Puchar Starosty Koszalińskiego 
– Mariana Hermanowicza. Zespoły 
z miejsc II-VIII – okolicznościowe
puchary.

Najlepszym strzelcem turnieju
został Adam Nader (sołectwo Sowinko)
– 7 bramek, najlepszym zawodnikiem
– Maciej Kondras (Osiedle Centrum
Mielno), a najlepszym bramkarzem 
– Mateusz Stępień (sołectwo Osieki
Koszalińskie).

ryszard wątroba

sołectwo osieKi KoszalińsKie trzecie w Mielnie!

Drużyna sołectwa Osieki grała w składzie: Mateusz Stępień – Jakub Doliwa, Paweł 
Gilewski, Edward Jaworski, Wojciech Kłos, Krystian Kowalczyk, Damian Łuczak, Kamil
Szczepanik, Konrad Szczepanik i Wojciech Świeboda. Fot. Jerzy Banasiak

do walki o najlepsze miejsca 
i tytuły stanęło 13 drużyn z całej
Polski. Swoje reprezentacje 
wystawiły nie tylko poszczególne
komendy wojewódzkie Policji, 
ale także komendy miejskie.

Po raz czwarty Komenda Woje-
wódzka Policji w Szczecinie oraz
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
Województwa Zachodniopomorskiego
przy udziale marszałka województwa
zachodniopomorskiego, Komendy
Miejskiej Policji w Koszalinie 
i burmistrza gminy i miasta w Siano-
wie, zorganizowały Mistrzostwa Polski
Policji w Koszykówce o Puchar
Komendanta Głównego Policji „Kosza-
lin – Sianów”. Impreza odbyła się 
w dniach 1-2 marca.

IV Mistrzostw Polski Policji 
w Koszykówce otworzyli I zastępca

Komendanta Miejskiego Policji 
w Koszalinie kom. Marcin Pilarczyk 
i burmistrzem Sianowa Maciej Berlicki.
Życzyli startującym zawodnikom sukce-
sów w sportowej rywalizacji oraz
emocjonujących wrażeń kibicom 
i sympatykom tej dyscypliny.

I miejsce wywalczyła drużyna
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kato-
wicach i to ona wróciła z Mistrzostw 
z Pucharem Komendanta Głównego
Policji. II miejsce zajęła drużyna
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań-
sku. Z kolei III miejsce wywalczyli poli-
cjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Szczecinie.

Jury wyłoniło także Najlepszego
Zawodnika, którym został policjant 
z KWP w Katowicach. Najlepszym
Królem Strzelców okazał się funkcjona-
riusz z KWP w Poznaniu.

PodKoM MoniKa Kosiec

Mistrzostwa Polski Policji w Koszykówce

Zagrali dla dominika
Sportowe zmagania zakładów pracy z naszej gminy na hali przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 miały charytatywny cel. Zbierali pieniądze na operację piłkarza.
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