
W maju rozstrzygnięto czwar-
tą już edycję bezpłatnego ogólnopol-
skiego rankingu „Skarbnik Samo-
rządu” organizowanego przez
Dziennik Gazeta Prawna i Centrum
Innowacji Społeczno-Samorządo-
wych CentroPolis S.A. Plebiscyt
stanowi jeden z rankingów organi-
zowanych w ramach Kongresu
Perły Samorządu.

Wśród najlepszych skarbników
z całego kraju, wyłonionych przez
kapitułę rankingu, wysokie 
II miejsce, w kategorii gmin miej-
sko-wiejskich, zdobyła Anna Kosec-
ka – skarbnik Gminy i Miasta
Sianów. 

Wyróżnienie to jest niezwykle
istotne, szczególnie w obliczu
wyzwań budżetowych związanych
z epidemicznym charakterem
ubiegłego roku. Wzmożonej anali-
zie w ramach rankingu poddano
zachowanie bezpieczeństwa finan-
sowego samorządów w pandemicz-
nych realiach. 

– Sprawne zarządzanie gmin-
nym budżetem, przy kontynuowa-
niu znacznej ilości inwestycji,
stanowiło prawdziwy sprawdzian 
w skuteczności realizacji polityki

finansowej gminy. Cieszę się ogrom-
nie, że mogę współpracować z tak
znakomitymi fachowcami. Dotyczy

to oczywiście także moich innych
współpracowników. Przy każdej
okazji podkreślam, że sukcesem tej

niewielkiej przecież gminy, jest fakt,
że w samorządzie pracują wspaniali
ludzie – dziękował i gratulował pani
skarbnik Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa. 

Gmina Sianów od lat prezentu-
je się jako atrakcyjna i dynamicznie
rozwijająca się jednostka. Każdego
roku w gminnym budżecie znaczną
część wydatków stanowią wydatki
inwestycyjne. W budżecie na 2021
rok przewidziano aż 20 milionów
złotych na wydatki majątkowe, co
stanowi 25 procent całości wydat-
ków. 

W bieżącym roku zaplanowa-
no między innymi oddanie do użyt-
ku zmodernizowanego Stadionu
Miejskiego, zakończenie prac kana-
lizacyjnych w Kędzierzynie, Gorze-
bądzu i Kłosie oraz utworzenie
Centrum Nauki i targowiska miej-
skiego na Placu pod Lipami 
w Sianowie. 

– Wszystkie te działania spra-
wiają, że w gminie Sianów dobrze
się żyje i jesteśmy samorządem
przyjaznym mieszkańcom i dają-
cym możliwości na wszechstronny
rozwój – podsumował burmistrz.

�

Skarbnik – strażnik 
samorządowych finansów
Praca Anny Koseckiej, skarbnika Gminy Sianów, została wysoko oceniona w ogólnopolskim rankingu „Skarbnik
Samorządu 2021”. Brawo! 

17 VII
27. Memoriał 

im. Mirosława Wiącka

17 VII
Uroczyste otwarcie 

stadionu miejskiego 

Sianowie

23-24 VII
Dni Ziemi Sianowskiej

1 VIII
77. rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego

- Spadek przy-
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kańców, przyniósł

wiele trudności fi-

nansowych jedno-

stkom samorządu

terytorialnego.

Cieszę się, że pozy-
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moją pracę, ale

także przez jej

pryzmat sposób za-

rządzania i funkcjo-

nowania sianow-

skiego samorządu

W ramach przedsięwzięcia
„Podążaj śladem historii!” na terenie
gminy Sianów zorganizowany
zostanie cykl wydarzeń, związa-
nych tematycznie z trzema ważny-
mi epizodami w dziejach polskiego
narodu: Powstaniem Wielkopol-
skim, Powstaniem Warszawskim
oraz z wydarzeniami z Czerwca’56
w Poznaniu.

Dla mieszkańców gminy przy-
gotowano bogatą ofertę edukacyj-
no-społeczną, na którą składać się
będzie możliwość współorganizacji
i uczestnictwa w grach miejskich,
rajdzie, organizacja

inscenizacji historycznej,
wydanie publikacji, stworzenie
filmu i internetowej platformy
edukacyjnej oraz zaproszenie
młodzieży do udziału w konkursie
plastycznym dotyczącym historii
Polski.

Pierwszym wydarzeniem reali-
zowanym w ramach przedsięwzię-
cia będzie organizacja gry miejskiej,
uroczystości oraz inscenizacji histo-
rycznej dnia 1 sierpnia, czyli w rocz-
nicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. 

W każdym wydarzeniu
podkreślana będzie rola poszczegól-
nych postaci dziecięcych i młodzie-
żowych. Będzie to motywacją dla

młodych ludzi do działania na rzecz
lokalnego środowiska.

Przedsięwzięcia przewidziane
w projekcie polegające na innowa-
cyjnej i aktywnej formie poszerza-
nia wiedzy, w szczególności młode-
go pokolenia sianowian, na temat
historii polskiego narodu oraz czyn-
ne zaangażowanie w lokalne
uroczystości o charakterze patrio-
tycznym, wpłyną na wzrost aktyw-

ności obywatelskiej sianowskiej
młodzieży. Edukacja historyczna,
krzewienie postaw patriotycznych i
wspólnotowych stanowi istotny
filar budowy społeczeństwa obywa-
telskiego. 

Projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich NOWEFIO na
lata 2021–2030.

�

Podążaj śladem historii!
Dzięki sukcesowi Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia w największym konkursie
grantowym w Polsce, w naszej gminie realizowany będzie projekt związany z innowa-
cyjnym podejściem do poznawania historii naszej Ojczyzny.

Radarem 
w piratów 

WSianowie, przy ul.
Łużyckiej, pracownicy

Głównego Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego zamontowali nowy
fotoradar, który zwiększy bezpie-
czeństwo uczestników ruchu
drogowego. 

Miejsce zainstalowania urzą-
dzenia było wielokrotnie wskazy-
wane przez mieszkańców jako
niebezpieczne. W tym miejscu
samochody rozpędzają się wjeżdża-
jąc i wyjeżdżając z miasta, niestety,
także samochody ciężarowe. Jest to
odcinek jezdni, na którym kilku-
krotnie dochodziło do poważnych
wypadków. 

Urządzenie należące do Głów-
nego Inspektoratu Transportu
Drogowego zostało w ostatnich
dniach zamontowane. W związku z
powyższym prosimy o przestrzega-
nie dozwolonej prędkości i zacho-
wanie zasad bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
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Niepełnosprawnych, Sianów, 

ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

Już lato, czas wakacji. 
I okazuje się, że łączy się to
w Polsce ze znaczna popra-

wą sytuacji związanej z korona-
wirusem. Czy tak będzie na stałe,
nie wiem. Ciągle jesteśmy infor-
mowani o nowych szczepach, 
o ich większym niebezpieczeń-
stwie. 

Jednak z radością widzę jaki
czerwiec był w naszej gminie
inny, bardziej otwarty, kiedy to
spotykać się mogli mieszkańcy
czy goście. Dwa ciekawe wydarze-
nia Kół Gospodyń Wiejskich 
– w Wierciszewie i Węgorzewie,
tradycyjny turniej judo w Dąbro-
wie – to już za nami. To też fajna
zapowiedź lipca.

Bo w lipcu czeka nas co
najmniej kilka ciekawych wyda-
rzeń – zaczynamy od otwarcia 
po remoncie Stadionu Miejskiego
w Sianowie. A będzie to w formie
wydarzenia piłkarskiego, jednak
również charytatywnego. 
Dla dzieci, ale i dla starszych. 
Ale przede wszystkim z atrakcja-
mi dla wszystkich.

Już tydzień później, może
nieterminowe, jednak ciekawe 
– 33. Dni Ziemi Sianowskiej. 
Jak zwykle z gwiazdami, które
rzadko bywają w naszym regio-
nie. A w Sianowie będą. A gdy
lipiec się skończy – czeka nas
patriotyczne wydarzenie – Godzi-
na W. 

Taki będzie ten najbliższy
czas, aktywny, ciekawy i mam
nadzieję dobrze przez Was
odebrany. Zapraszam! I liczę, że
będzie już normalniej.

Może będzie
normalniej?

z ratusza

W obiektyWie
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów miał zaszczyt uczestniczyć razem 
z innymi gośćmi w powitaniu żołnierzy iX zmiany Polskiego Kontyn-
gentu wojskowego irak. co najważniejsze – wszyscy wrócili zdrowi. 
za wsparcie żołnierzy burmistrz otrzymał pamiątkowy medal. Jes-
teśmy dumny, że możemy jako Gmina i Miasto Sianów choć w drobny
sposób wspierać żołnierzy polskich.

W obiektyWie
5 czerwca nasze
utalentowane 
plastycznie
druhny Anna 
walińska i Magda-
lena Tworska
wspólnymi siłami
odnowiły naszego
najmniejszego
strażaka! wszyst-
kim dobrze znany
krasnal od teraz
prezentuje się 
w nowych, bojo-
wych barwach.

Miło nam poinformować, 
iż rozpoczynamy kolejną
edycję konkursu „Sianów
kocha Świat”.
Konkurs cieszył się ogromną popu-

larnością w poprzednich latach 
– powstało pięć fantastycznych folde-
rów ze zdjęciami mieszkańców oraz
sympatyków Sianowa.

Do końca września 2021 r. czeka-
my na Państwa zdjęcia z torbą „Jestem
z Sianowa” – może być to torba z edycji
2016 (niebieska, 2017 (żółta), 2018
(turkusowa), 2019 (szara), 2020 (zielona)
oraz tegoroczną (pomarańczową).

Zdjęcia można przesyłać elektro-
nicznie: promocja@sianow.pl lub  trady-
cyjnie: Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej
30, 76-004 Sianów lub przynieść osobi-
ście do pokoju nr 13.

Torby można odbierać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów w Biurze Obsługi
Interesantów. Liczymy na Państwa krea-
tywność oraz pomysły. Każde zdjęcie
winno być opatrzone informacją doty-
czącą autora, miejsca wykonania zdjęcia
oraz danymi umożliwiającymi kontakt
z osoba biorącą udział w konkursie.

Regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbę-

dzie się w ramach jednej kategorii 
pn. najbardziej kreatywne zdjęcia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
pod koniec 2021 roku.

Szósta edycja sianowskich toreb

Ponad
podziałami

17 czerwca, w Koszalinie, przed-
stawiciele lokalnych samorządów
podpisali porozumienie w sprawie
opracowania Strategii Rozwoju Ponad-
lokalnego dla Koszalińsko-Kołobrze-
sko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjo-
nalnego na lata 2021-2030. 

Porozumienie zakłada współpracę
23 samorządów: 19 – do tej pory współ-
pracujących ze sobą w ramach Partner-
stwa Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Koszalińsko – Kołobrzesko 
– Białogardzkiego Obszaru Funkcjonal-
nego oraz 4 nowych: gminy Rymań 
i trzech powiatów białogardzkiego,
kołobrzeskiego i koszalińskiego. 

To pierwszy etap wspólnych prac,
umożliwiający samorządom kooperacje
i wspólne planowanie działań rozwojo-
wych, a także aplikowanie o środki
zewnętrzne w nowej perspektywie Unii
Europejskiej w latach 2021-2027.   

Zakłada on opracowanie doku-

mentu, definiującego najważniejsze
potrzeby społeczne, gospodarcze i
środowiskowe, wskazującego działania
oraz przedsięwzięcia, które przyczynią
się do realizacji wizji rozwoju całego
obszaru KKBOF. Obszarem podlegają-
cym szczególnej uwadze będą kwestie

mobilności miejskiej całego obszaru
funkcjonalnego, które zostaną zawarte
w dodatkowym Planie Zrównoważonej
Mobilności Miejskiej KKBOF, stanowią-
cym załącznik do Strategii KKBOF.

Gminę Sianów prezentował zastęp-
ca burmistrza Sianowa – Marcin Posmyk.

Trwają intensywne prace nad
zmianą systemu identyfikacji

wizualnej Gminy i Miasta Sianów.
Fundacja DrukKong z Koszalina, przy
współpracy z zespołem ds. identyfikacji
wizualnej powołanym przez burmistrza
Gminy i Miasta Sianów, w skład którego
wchodzą osoby reprezentujące
Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną
Gminy i Miasta Sianów, Gminny Zakład
Komunalny w Sianowie, organizacje
pozarządowe z terenu Sianowa i
sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich oraz
młodzieży. Dzięki tym spotkaniom
możliwe jest uwzględnienie oczekiwań
każdej grupy społecznej mającej wpływ
na wizerunek gminy. 

Nowy logotyp zostanie zaprezen-
towany oficjalnie pod koniec lipca,
nieoficjalnie mieszkańcy będą mieli
okazję zobaczyć go nieco wcześniej.

Znak będzie podstawą nowego systemu
identyfikacji wizualnej nie tylko samej
instytucji Urzędu Gminy i Miasta w

Sianowie, ale i wszystkich jednostek na
terenie samorządu. Ważnym założe-
niem, które udało się osiągnąć, jest

uzyskanie jasnego, precyzyjnego i
prostego komunikatu trafiającego do
wszystkich.  Nowy znak w połączeniu
z napisem jest czytelny i jednoznacznie
kojarzy się z miejscem, w którym obec-
nie znajduje się samorząd. Poprzednie
logo funkcjonowało od 2009 roku,
zaprojektowała je Anna Magdalena
Wojcieszek (jej pracę wybrano w
ramach konkursu). Nowy logotyp jest
uproszczony i czytelniejszy niż poprzed-
ni, odpowiada również najnowszym
trendom wizerunkowym. Logotyp osob-
no będzie mógł być wykorzystywana
również jako grafika. 

Nowy znak graficzny to pierwszy
krok, kolejnym jest zbudowanie całego
systemu identyfikacji wizualnej. 

Pragniemy, aby nasze wydarzenia
sygnowane były jednym znakiem, jasno
kojarzącym się z Sianowem. Pierwsze
wydarzenie, które sygnowane będzie
odświeżonym logotypem to nadchodzą-
ce Dni Ziemi Sianowskiej. 

MilenA SzczePAńSKA zAKrzewSKA

SIanów z nowym logIem

Fot. Biuro Zit KKBoF Z urZędu miejsKiego W KosZalinie

Fot.  Waldemar KosoWsKi
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węGorzewo
MieSzKAńców

1 czerwca została podpisana umowa po-
między Gminą Sianów reprezentowaną przez
zastępcę burmistrza Marcina Posmyka, a To-
maszem Sadowskim reprezentującym grupę
inicjatywną sołectwa węgorzewo Koszalińskie.

Celem grupy mieszkańców sołectwa jest 
w zagospodarowanie terenu zielonego przy
głównej drodze (w sąsiedztwie krzyża przydroż-
nego i tablicy Sianowska Kraina w Kratkę).

Inicjatywa lokalna obejmuje realizację prac
w dwóch punktach: artystyczne pomalowanie
tylnej ściany sceny przez artystów mieszkają-
cych w Węgorzewie oraz zagospodarowanie te-
renu przy krzyżu wraz z montażem zadaszenia,
montażem stojaków rowerowych oraz zasadze-
niem krzewów.

Wszystkie prace będą wykonywane w formie
wolontariatu przez 30 mieszkańców sołectwa,
a koszt materiałów niezbędnych do realizacji
prac remontowych pokryje Urząd Gminy.

Planowany termin zakończenia prac to po-
łowa września.

PO śWIaDcZeNIa 
DO MGOPS

Dział świadczeń Rodzinnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie informuje, iż
od 1 lipca będzie realizował zadania
dotyczące ustalenia prawa do dodat-
ków mieszkaniowych, dodatków
energetycznych oraz Karty Dużej
Rodziny. 

Dotychczas sprawy te były załat-
wiane w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Sianowie (dokumenty osób upraw-
nionych do kontynuacji świadczeń
zostaną przekazane zgodnie z klauzu-
lą informacyjną dot. przetwarzania
danych osobowych w przypadku pozy-
skiwania danych w sposób inny, niż od
osoby, której dane dotyczą). 
Osoby zainteresowane uzyskaniem
w/w uprawnień prosimy o kontakt 
z Działem Świadczeń, który jest czyn-
ny: od poniedziałku do środy w godz.

7:00-15:00; czwartek 7:00-16:00; piątek
7:00-14:00. 

Do dyspozycji mieszkańców jest
tel. 94 31 85 512 oraz adres e-mail:
mgops@sianow.pl

ReKRuTacja 
DO PlacóWeK

Trwa rekrutacja do Placówek
Wsparcia Dziennego w Skibnie,
Karnieszewicach, Węgorzewie Kosza-
lińskim i Sianowie, utworzonych 
w ramach projektu „Dzieciak”.

Projekt obejmuje wsparciem dzie-
ci od 7. do 18. roku życia. Placówki
Wsparcia Dziennego będą funkcjono-
wały w formie pracy podwórkowej
realizowanej przez wychowawcę.

W ramach projektu przewidzia-
ne są zajęcia edukacyjne wspomaga-
jące umiejętności uczenia się, korepe-
tycje, zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe, rozwój zainteresowań oraz

wyjazdy edukacyjne. Szereg tych
działań pozwala na wszechstronny
rozwój dzieci i młodzieży na wielu
płaszczyznach oraz daje możliwość
spędzania czasu wolnego w kreatyw-
ny sposób.

Już teraz zapraszamy do wzięcia
udziału w rekrutacji. 

Formularze rekrutacyjne można
składać bezpośrednio u wychowaw-
ców w Placówkach Wsparcia Dzienne-
go w Skibnie, Sianowie, Węgorzewie
Koszalińskim i Karnieszewicach lub
drogą mailową na adres:
n.litwin@mgops.sianow.pl

ZMIaNa ZaSaD 
Dział świadczeń Rodzinnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie informuje, iż
od 1 lipca zmieniają się zasady ustala-
nia prawa do świadczenia „Dobry
Start”.

Składanie wniosków będzie odby-
wać się wyłącznie w formie elektro-
nicznej, a ustalaniem uprawnień do
świadczenia zajmie się Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych.

Wszyscy rodzice od 1 lipca będą
mogli, tak jak w ubiegłych latach, skła-
dać wnioski online:

� przez Portal informacyjno-
usługowy Emp@tia

� przez bankowość elektro-
niczną

� przez portal PUE ZUS.
Wnioski będzie można składać 

w okresie od 1 lipca do 30 listopada.

w SkRócIE

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Sianowie

Mikołaj
Strzelecki,
klasa 8, średnia
ocen – 5,44,
zachowanie
wzorowe. Rodzi-
ce: Justyna 
i Mariusz Strze-

lecki.
Wychowawca – Anna Wandycz,

dyrektor szkoły – Krzysztof Sosnowski. 
Interesuje się historią, socjologią i

psychologią. W przyszłości chce rozwi-
jać się w kierunku medycyny lub nauk
społecznych takich jak politologia czy
socjologia. Lubię dłuższe, samotne
spacery oraz jazdę na rowerze. 

Finalista wojewódzkich konkur-
sów historii, WOS i geografii.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sianowie

Igor
Szymański,
Klasa 8a, średnia
ocen – 5,44,
zachowanie
wzorowe.
Rodzice: Agniesz-
ka i Daniel

Szymańscy.
Wychowawca – Anna Pianka,

dyrektor szkoły – Katarzyna Budnik.
Interesuje się językiem polski,

poezją, teatrem. Stara się żyć w zgodzie
z zasadą – w zdrowym ciele zdrowy
duch i od prawie dziesięciu lat trenuje
taekwondo olimpijskie. W wolnym
czasie często spaceruje z psem, czyta
książki. 

Finalista wojewódzkiego konkur-
su języka polskiego – rok szkolny
2020/2021.

III miejsce w finale 51. Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszę-
ta Polne” w roku szkolnym 2018/2019 -
etap rejonowy.

Aktywny udział w wolontariacie.

Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie

Zuzanna
Wruszczak,
Klasa 8, średnia
ocen – 5,72, zacho-
wanie wzorowe.
Rodzice: Celina 
i Ryszard Wrusz-
czak.  

Wychowawca – Dorota Szymańska,
dyrektor szkoły – Maria Ignatowicz.

Zainteresowania – historia sztuki,
poezja, psychologia. 

Realizuje się w malarstwie i rzeź-
bie, a także w poezji. Zdała egzaminy
wstępne Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. Władysława Hasiora
w Koszalinie

Szkoła Podstawowa
w Szczeglinie 

Kajetan
Woch, klasa 8,
średnia ocen 
– 5,06, zachowa-
nie wzorowe.
Rodzice: Urszula
Gurda-Woch
i Sławomir 

Woch. 

Wychowawca – Anna Grębska,
dyrektor szkoły – Dorota Rabsztyn-
Dudek.

Zainteresowania: gry komputero-
we, czytanie książek fantasy.

Osiągnięcia:
– I miejsce w Międzyszkolnym

Drużynowym Konkursie Szachowym w
Polanowie,

– V miejsce w Indywidualnym
Konkursie Szachowym w Polanowie,

– Laureat w konkursie matema-
tycznym „Kangur”,

– Wyróżnienie w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Leśna Wielka-
noc”,

– II miejsce Gminnym Konkursie
Pięknego Czytania w roku szkolnym
2018/19.

– I miejsce  w Gminnym Konkursie

Matematycznym w roku szkolnym
2018/19.

Szkoła Podstawowa 
w Suchej 
Koszalińskiej

Natalia
Pająk, klasa 8,
średnia ocen 
– 5,11, zachowa-
nie wzorowe.
Rodzice: Alicja i
Arkadiusz Pająk.

Wychowaw-
ca – Agnieszka Bors, dyrektor szkoły 
– Alicja Dunowska-Jakóbczak.

Zainteresowania: język angielski 
i informatyka.

Szkoła Podstawowa
w Iwięcinie 

Dominik
Kurach, klasa
8, średnia ocen 
– 4,78, zachowa-
nie bardzo dobre.
Rodzice: Ewa
Duda-Kurach,
Marcin Kurach.

Wychowawca – Katarzyna Sekul-
ska, dyrektor szkoły – Tomasz Świderski.

Zainteresowania: sport, muzyka
Wyróżniające cechy: inteligentny,

kreatywny, ambitny, koleżeński, uczyn-
ny

Osiągnięcia: wysokie wyniki 
w nauce, zdobycie 1. miejsca w zawo-
dach ogólnopolskich w Judo.

najlepsi absolwenci 2021
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Przedostatni tydzień czerwca
był czasem podsumowań

warsztatów i wspólnej pracy instruk-
torów i uczestników. W naszej ofercie
są warsztaty: wokalne, teatralne, piani-
na, perkusyjne, języka hiszpańskiego
oraz taneczne dla 3 grup wiekowych.

Ostatni rok był zupełnie inny niż
poprzednie, ale dzięki temu uruchomił
nowe możliwości i okazje do prezentacji
naszych dokonań.   Mimo braku możli-
wości zorganizowania występów na
żywo, uczestnicy mieli okazję do zapre-
zentowania swoich dokonań i postępów.
Nagraliśmy profesjonale filmy: koncert

warsztatów wokalnych, gitarowych,
tanecznych i teatralnych. Filmy są
dostępne na naszej stronie internetowej.
Nasi uczestnicy brali też udział 
w konkursach on-line: gitarowych,
Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne. 

Musimy się też pochwalić, że
warsztaty funkcjonowały przez cały rok
szkolny i przez długi czas pandemii były
jedyną okazją dla dzieci i młodzieży, aby
spotkać się z rówieśnikami i rozwijać
swoje pasje i zainteresowania pod
okiem instruktora.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim
rodzicom, że nam zaufali i przyprowa-

dzali do nas swoje dzieci, a naszym
wspaniałym instruktorom za ich empa-
tię, za opiekowanie się dziećmi w tym
trudnym czasie oraz ich bezpieczny
pobyt.

Aktualnie trwa nabór na warsztaty
na rok szkolny 2021/2022 dla uczestni-
ków, którzy chcą kontynuować naukę
– już niedługo ruszy rekrutacja dla
nowych kandydatów.

Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową cksianow.pl i na nasz profil
www.facebook.com/cksianow

�
Fot. Waldemar KosoWsKi

Koniec warsztatów – wakacje

Sobotnie popołudnie 
w wierciszewie upłynęło 
pod znakiem świetnej zabawy
promującej aktywność 
społeczności wiejskiej i pro-
duktów lokalnych. 
Impreza rozpoczęła się po godzinie 

14 od przywitania gości oraz zaproszenia
do wspólnej biesiady. EKO Targi uświetnia-
ły zespoły „Kwiat Paproci” z Wierciszewa,
„Florianki” z Kłanina, „Złoty Łan” z Wieko-
wa, „Rosiczki” z Sieciemina, „Ballada” 
z Koszalina, które po kolei po sobie prezen-
towały swoje ludowe piosenki i przyśpiew-
ki. 

Ogłoszono 4 konkursy z nagrodami:
test wiedzy (zorganizowany przez KRUS),
na najpyszniejszą drożdżówkę, najpiękniej-
szy wianek upleciony z polnych kwiatów
oraz na najładniej zaśpiewaną przyśpiew-
kę.

Jazda konna, którą umożliwiła
„Fundacja dla Mirka”, zabawy na dmucha-
nym zamku, warsztaty kreatywne przygo-
towane przez pracowników biblioteki,
bańki mydlane, wata cukrowa oraz

popcorn to atrakcje, z których korzystali
najmłodsi uczestnicy zabawy.

W trakcie Tragów można było odwie-
dzać stoiska przygotowane przez koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia,
oddział w Koszalinie KRUS-u, KOWR-u 
i Polska Smakuje.

Na stoiskach można było również
zakupić produkty przygotowane przez KGW
lub wziąć udział w loterii fantów przygoto-
wanej przez Stowarzyszenie z Iwięcina. 

Wszyscy zaproszeni mogli skosztować
za darmo przygotowanej specjalnie na tę
okazje grochówki.

Po godzinie 16 zostały rozstrzygnięte
konkury, w których zostały nagrodzone
wszystkie pierwsze miejsca, a na zakoń-
czenie Targów rozdano wszystkim NGO
dyplomy, dziękując im za udział w spotka-
niu. 

Pomimo doskwierającego upału,
zaproszeni goście dopisali i bawili się świet-
nie.

Dziękujemy wolontariuszom i przy-
jaznym członkiniom KGW z Wierciszewa
za pomoc i organizację festynu 

EKO Targi zorganizowano i współfi-
nansowano ze środków budżetu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w ramach
zadania publicznego Program Społecznik
na lata 2019 – 2021.

#PomorzeZachodnie #KaRSSa
#Społecznik #ProgramSpołecznik

�
Fot. Waldemar KosoWsKi

Tradycje organizowania akcji charytatyw-
nych to w Sianowie nie tylko domena organi-
zacji pozarządowych i dorosłych. Młodzież też
potrafi. wielkie brawa i gratulacje dla neli rze-
szutek za organizację fantastycznej loterii. 

18 czerwca, w holu szkoły odbyła się loteria
fantowa. Inicjatorami przedsięwzięcia byli
uczniowie kl.6. Stoisko cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży oraz
pracowników szkoły. Uczestnicy loterii mogli wy-
grać m.in. książki, piłki, zabawki, porcelanowe
figurki, gry, gadżety sportowe, skarbonki, przy-
bory szkolne oraz wiele innych ciekawych przed-
miotów. Każdy uczeń, który kupił los, miał
szansę na zdobycie nagrody głównej: tabletu

ufundowanego przez burmistrza Gminy i Miasta
Sianów –Macieja Berlickiego. Oprócz sprzętu na
zwycięzców czekały vouchery, które zorganizo-
wała Nela Rzeszutek. Uzbieraliśmy 1710 zł. Do-
chód zostanie przeznaczony na leczenie naszego
ucznia – Kamila Grzywacza, który na co dzień
zmaga się z ciężką chorobą – mukowiscydozą. 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w
przygotowanie i organizację przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania dla: Macieja Ber-
lickiego, Anny Perz, pizzerii Da Grasso Ko-
szalin, Papugarnia Koszalin, Park wodny Ko-
szalin, Pracownia lodów Koszalin, PlayPark
rodzinny Park rozrywki Koszalin.

wielKie SercA nAJMłoDSzych 

KlUb SenIOra w SIanOwIe 

Pod opieką fundacji 
od 1 czerwca swoją działalność wznowił

Klub Seniora przy ul. Armii Polskiej 33 w Sia-
nowie. 

Po wielomiesięcznych obostrzeniach wy-
wołanych pandemią coViD-19, Gmina
Sianów zdecydowała o zleceniu prowadzenia

jednostki organizacji pozarządowej. w wy-
niku ogłoszonego otwartego konkursu ofert
wybrano ofertę Fundacji Projekt Senior,
która zgodnie ze swoimi celami statutowymi
jest upoważniona do prowadzenia tego typu
jednostki. 

Do Klubu Seniora, zgodnie z jego przezna-
czeniem, zakwalifikowano 15 osób w wieku
60+, którzy mają zagospodarowany czas
wolny w wymiarze średnio 20 godzin tygod-
niowo. Klub oferuje codzienne zajęcia ani-
macyjne, warsztaty jogi, arteterapii w
postaci zajęć malarskich i rękodzielniczych
czy wspólne wyjścia z kijami do nordic wal-
king. zgodnie ze złożoną ofertą Fundacja
Projekt Senior zakłada także organizację cy-
klicznych spotkań integracyjnych a także
warsztatów animujących do samopomocy tj.
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, pra-
widłowych postaw i zachowania w sytuacjach
zagrożenia życia. 

Klub Seniora w nowej formule prowa-
dzony będzie do 31 grudnia 2021 r. Jego fi-
nansowanie zapewnia wojewoda zachodnio-
pomorski oraz Gmina Sianów. 

Uffff, jaK naM byłO gOrącO 

eKo Targi w wierciszewie
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Sobotnie popołudnie 
w wierciszewie upłynęło 
pod znakiem świetnej zabawy
promującej aktywność 
społeczności wiejskiej i pro-
duktów lokalnych. 
Impreza rozpoczęła się po godzinie 

14 od przywitania gości oraz zaproszenia
do wspólnej biesiady. EKO Targi uświetnia-
ły zespoły „Kwiat Paproci” z Wierciszewa,
„Florianki” z Kłanina, „Złoty Łan” z Wieko-
wa, „Rosiczki” z Sieciemina, „Ballada” 
z Koszalina, które po kolei po sobie prezen-
towały swoje ludowe piosenki i przyśpiew-
ki. 

Ogłoszono 4 konkursy z nagrodami:
test wiedzy (zorganizowany przez KRUS),
na najpyszniejszą drożdżówkę, najpiękniej-
szy wianek upleciony z polnych kwiatów
oraz na najładniej zaśpiewaną przyśpiew-
kę.

Jazda konna, którą umożliwiła
„Fundacja dla Mirka”, zabawy na dmucha-
nym zamku, warsztaty kreatywne przygo-
towane przez pracowników biblioteki,
bańki mydlane, wata cukrowa oraz

popcorn to atrakcje, z których korzystali
najmłodsi uczestnicy zabawy.

W trakcie Tragów można było odwie-
dzać stoiska przygotowane przez koła
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia,
oddział w Koszalinie KRUS-u, KOWR-u 
i Polska Smakuje.

Na stoiskach można było również
zakupić produkty przygotowane przez KGW
lub wziąć udział w loterii fantów przygoto-
wanej przez Stowarzyszenie z Iwięcina. 

Wszyscy zaproszeni mogli skosztować
za darmo przygotowanej specjalnie na tę
okazje grochówki.

Po godzinie 16 zostały rozstrzygnięte
konkury, w których zostały nagrodzone
wszystkie pierwsze miejsca, a na zakoń-
czenie Targów rozdano wszystkim NGO
dyplomy, dziękując im za udział w spotka-
niu. 

Pomimo doskwierającego upału,
zaproszeni goście dopisali i bawili się świet-
nie.

Dziękujemy wolontariuszom i przy-
jaznym członkiniom KGW z Wierciszewa
za pomoc i organizację festynu 

EKO Targi zorganizowano i współfi-
nansowano ze środków budżetu wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w ramach
zadania publicznego Program Społecznik
na lata 2019 – 2021.

#PomorzeZachodnie #KaRSSa
#Społecznik #ProgramSpołecznik

�
Fot. Waldemar KosoWsKi

12 czerwca w Parku Miej-
skim im. Powstańców 
warszawskich miał miejsce
koncert filharmonii Kosza-
lińskiej na powitanie lata. 

Mieszkańcy mieli okazję wysłu-
chać znanego w całej Europie sopranu
Joanny Radziszewskiej-Sojka, której
repertuar obejmuje dzieła od renesan-
su aż do muzyki współczesnej. 

Koncert odbył się pod dyrygentu-
rą Jakuba Chrenowicza, który ukoń-
czył z wyróżnieniem Akademię
Muzyczną im. Ignacego Jana Paderew-
skiego w Poznaniu w klasie dyrygen-
tury symfoniczno-operowej Jerzego
Salwarowskiego. Artysta koncertował
z wieloma znanymi orkiestrami
symfonicznymi. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Państwu za przybycie i wspólne
Powitanie Lata.

Fot. Waldemar KosoWsKi

Gmina Sianów 
powitała LATO

w tym roku w gminie
Sianów święto 
najmłodszych trwało nie
jeden, ale dwa dni! 
O dobrą zabawę i mnóstwo kolo-

rowych atrakcji zadbali Pani Babeczka

i Dark Chocolate. W poniedziałek i
wtorek, 31 maja i 1 czerwca, gminę
Sianów odwiedziła multimedialna plat-
forma. Były mega bańki, ciekawe zaba-
wy i cukierki dla każdego dziecka. Było
kolorowo i wesoło. Platforma  zatrzy-
mywała się przy filiach bibliotecznych
w Osiekach, Karnieszewicach, Wierci-

szewie, Skibnie, Sierakowie, Sieciemi-
nie, Węgorzewie.

Była wspaniała zabawa i moc
atrakcji nie tylko dla najmłodszych.

Do zobaczenia w przyszłym roku.
�

Fot. Waldemar KosoWsKi

Dzień Dziecka na platformie

Uffff, jaK naM byłO gOrącO 

eKo Targi w wierciszewie
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w najbliższych tygodniach
zainaugurowany zostanie
projekt „aktywny e-senior”. 

W czasach, gdy prawie każdy
aspekt naszego życia został przeniesio-
ny do sieci, seniorzy zostali sami ze
swoimi bolączkami, zamknięci w czte-
rech ścianach, zdani na samego siebie.

Znajomość techniki informatycz-
nej jest doskonałą metodą stymulowa-
nia aktywności życiowej seniorów,
którym często dokucza samotność 
i nuda.

W ramach projektu opracowano
kompletna ofertę dla seniorów stano-
wiącą wielowymiarowe wsparcie
zarówno w sferze edukacyjnej, jak 
i integracyjnej. Seniorzy zostaną zapro-
szeni do wzięcia udziału w dostosowa-
nym do ich potrzeb szkoleniu z obsługi
komputera i Internetu, zwieńczonym
otrzymaniem indywidualnego certyfi-
katu. 

Niezwykle istotnym aspektem jest
wsparcie seniorów w zakresie bezpie-
czeństwa w sieci i zapoznanie ich 
z zasadami, które pomogą zabezpieczyć
się przez oszustami, przed utratą
danych. W tym celu opracowano
specjalną kampanię społeczno-eduka-
cyjną dotykającą sfery bezpiecznej
aktywności w wirtualnym świecie.
Ponadto, w ramach projektu odbędą się
działania mające na celu aktywizację i
integrację seniorów – wspólny wyjazd
edukacyjno-integracyjny. Dla zapew-
nienia seniorom poczucia bezpieczeń-
stwa w trakcie udziału w zadaniu,

zaplanowano wdrożenie wszelkich
wymogów sanitarnych.

Udział w projekcie stanowić będzie
szansę dla seniorów na rozwój osobisty
oraz na aktywne włączenie się w życie
społeczne i obywatelskie lokalnej
społeczności poprzez rozwój kompeten-
cji cyfrowych w wymiarze informatycz-
nym i informacyjnym, a przez to rozbu-
dzenie potrzeb osób starszych na
wykorzystanie narzędzi cyfrowych w
celu poprawy funkcjonowania uczest-
ników w wymiarze społecznym, ekono-
micznym i obywatelskim.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze
środków programu wieloletniego na
rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na
lata 2021-2025. Pomysłodawcami i orga-
nizatorami są członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Sianowskiej na terenie
Gminy Sianów.

aktywny e-senior!

wAKAcyJne wArSzTATy
wakacje już się rozpoczęły więc i w bibliotece zapachniało latem i wakacjami. na wakacyjne

warsztaty „Bezpieczne lato”, zaprosiliśmy 2. klasę z SP nr 2 w Sianowie. oczywiście wspólnie
przeczytaliśmy książkę Małgorzaty Strzałkowskiej „Skarb Arubaby”, poznaliśmy wakacyjne
przygody Tomka i oli oraz dowiedzieliśmy się kto to jest Arubaba. następnie spędziliśmy czas
rozwiązując wakacyjne zadania.

W obiektyWie

Dzień na planszy
12 czerwca w sianowskiej
bibliotece dzień poświę-
cono grom planszowym.
Uczestnicy mogli wybierać
z ponad 30. tytułów. Bar-
dzo dziękujemy oliwii Kro-
wickiej za świetne
przygotowanie, super pro-
wadzenie i zgromadzenie
świetnych gier. Do następ-
nego razu!

teKst i Fot. CK

rozwiJAMy 
BiBlioTeKę 

centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów zakwalifikowała się
jako jedna z 75. bibliotek w Polsce do udziału 
w 4. rundzie PrB. 

Koncepcja tej rundy PRB powstawała w
trakcie trwania pandemii i jest odpowiedzią na
zmianę, którą ona przynosi. Chcemy stworzyć
przestrzeń do zdobywania nowych kompetencji,

które pomogą zaprojektować sposób działania
i zarządzania biblioteką w nowych czasach.

Oferta jest podzielona na kilka bloków. Na po-
czątku zespoły bibliotek będą zaproszone do
tego, żeby pod okiem specjalisty rozejrzeć się
dookoła i zrobić diagnozę lokalną. To ona będzie
punktem wyjścia do przygotowania od nowa
Planu Rozwoju Biblioteki. To będzie czas, żeby
jeszcze raz przemyśleć misję biblioteki, ale też
określić zakres i zaprojektować sposób świad-
czenia usług biblioteki, także usług online. Część

działań w 4. rundzie PRB będzie skierowanych
do kadry zarządzającej bibliotek. Dyrektorki i dy-
rektorzy bibliotek będą zaproszeni na warsztat
przywództwa i zarządzania biblioteką, z wyko-
rzystaniem narzędzi do pracy zdalnej oraz szko-
lenia specjalistyczne, dzięki którym łatwiej będzie
im wspierać rozwój biblioteki teraz i w przyszłości.
Biblioteki otrzymają też sprzęt, który najpierw
umożliwi zespołom udział w Programie, a później
pozwoli zaoferowanie część usług biblioteki w
formie zdalnej lub hybrydowej. CK

Wreszcie, po bardzo długim
czasie, w sianowskiej biblio-

tece miało miejsce spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. Pod lupę wzię-
liśmy książkę Mikołaja Łozińskiego
„Stramer”. 

Oto opinia jednego z naszych
dyskutantów.

„Pozycja to naprawdę zacna, a
ponadto temat jakże wrażliwy i ważki,
z którym nie możemy sobie poradzić
od wieków, został opowiedziany przez
autora w taki sposób, że kocha się tych
Stramerów całym sercem i kibicuje im,
we wszystkich ich dążeniach.  To wiel-
ka sztuka by w taki delikatny, przystęp-
ny i jak dla mnie niespotykany u nas
w kraju sposób, przedstawić losy
żydowskiej rodziny w międzywojen-
nym Tarnowie, a później w wielu zakąt-
kach Europy. (…) Książka, ma niebaga-
telne znaczenie, w walce  z wciąż

żywym niestety, antysemityzmem!
Trzeba pamiętać, że Ci Wielcy mniej-
szościowi mieszkańcy naszego kraju,
byli w nim od zawsze i tworzyli wraz z
Polakami, Ukraińcami, Rusinami i
innymi nacjami, polskie społeczeństwo!
I oby nie było tak, jak miało to miejsce
na łożu śmierci jednego ze znamieni-
tych Polaków, który swojemu przyja-

cielowi powiedział: „... wiesz przez całe
życie nienawidziłem Żydów. Teraz
wiem, jak bardzo się myliłem”. Byłoby
dobrze, by w tej kwestii utrwalił się taki
oto obraz z filmu „Ziemia obiecana”,
gdzie Moryc Welt (grany przez nieod-
żałowanego Wojciecha Pszoniaka)
mówi do Karola Borowieckiego: „...
kocham cię Polaku!”.

Rzeczona książka naprawdę mnie
poruszyła...polecam gorąco.

TeKST i FoTo: cK

Jak miło jest rozmawiać 
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Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41, 
94 345 52 42 lub 94 345 52 43 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991 
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Ener-
getyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekre-
tariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.-
kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny) 
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6 
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich 
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

INFOrMatOr

reprezentacja Polski w fut-
salu mężczyzn, przebywa-
jąca na zgrupowaniu w Ko-
szalinie, przez kilka dni
trenowała w Sianowie.

14 kwietnia, podopieczni trenera Bła-
żeja Korczyńskiego, awansowali do fi-
nałów Mistrzostw Europy. W decydu-
jącym starciu biało-czerwoni, pokonali w
Opolu Czechów 8:5 (3:3) i z drugiego
miejsca w grupie, zapewnili sobie miejsce
na turnieju, który odbędzie się na prze-
łomie stycznia-lutego 2022 r. w Holandii.

Z kadry na mecz z Czechami, w Kosza-

linie zabrakło tylko Piotra Łopucha. W
jego miejsce powołany został  Arkadiusz
Szypczyński.

Znając już co nieco biało-czerwonych,
z wcześniejszych pobytów ekipy w Ko-
szalinie, ich pobyt w Sianowie był okazją
do odwiedzin i rozmów. Z trenerem re-
prezentacji Błażejem Korczyńskim,
uczestnikiem Mistrzostw Europy w Rosji,
selekcjonerem kadry od 25 października
2017 r.,  rozmawiali między innymi
przedstawiciele mediów, a także bur-
mistrz Gminy i Miasta Sianów – Maciej
Berlicki i przedstawiciel Stowarzyszenia
Victoria Sianów – Krzysztof Gort.

Dzięki tym rozmowom wiemy, że zgru-
powanie w Koszalinie – z treningami w

Sianowie – to element roztrenowania ze-
społu, po zakończonych niedawno elimi-
nacjach do Mistrzostw Europy w Ho-
landii. To także podsumowanie tych
eliminacji i zarazem wstęp do tego, co
będzie czekało drużynę jesienią bieżą-
cego roku.

Drugi z rzędu, a trzeci w ogóle, awans
futsalowej reprezentacji Polski na Mist-
rzostwa Europy w Holandii zobowiązuje.
Skoro potrafiliśmy zremisować w Mafrze
z aktualnymi mistrzami Europy – Portu-
galią 2:2 (1:0), w pierwszym meczu fazy
grupowej eliminacji Euro 2022, to … 

Powodzenia Polacy!
rySzArD wąTroBA

Fot. Waldemar KosoWsKi

reprezentacja Polski w Sianowie

30 maja zakończyły się zawody
equestrian festiwal baborówko. 
O niebagatelną w polskim wszech-
stronnym Konkursie Konia wierzcho-
wego pulę nagród – w łącznej wysokości
415 000 zł – rywalizowało 200 zawod-
ników, na 350 koniach, z 25 państw, 
z całego świata.

W ramach najważniejszego konkursu
zawodów CCI4*-S – z łączną pulą nagród
w wysokości 320 000 zł – rozegrano Mist-
rzostwa Polski seniorów WKKW 2021. 

Doskonałą formę w konkursie zapre-
zentował Paweł Spisak z JKS Dako Ga-
lant Skibno, dosiadający Banderasa.
Konia, na którym startował podczas ig-
rzysk w Rio de Janeiro, i z którym uzyskał
kwalifikację olimpijską do Tokio. Nasz za-
wodnik po trzech próbach: ujeżdżeniu,
próbie terenowej i próbie skoków przez
przeszkody, ukończył konkurs CCI4*-S,
na szóstym miejscu i – jako najlepszy
Polak – odebrał dziewiąty złoty medal
Mistrzostw Polski w swojej karierze.

Dziewiąty w karierze tytuł mistrza
Polski – we Wszechstronnym Konkursie
Konia Wierzchowego – pozwolił Pa-
włowi Spisakowi poprawić osiągnięcie
Bogusława Jareckiego, który po złoto
Mistrzostw Polski sięgał osiem razy.

Gratulujemy!
Igrzyska w Tokio, będą piątymi z

udziałem Pawła - po Atenach, Pekinie,
Londynie i Rio de Janeiro.

Już dzisiaj życzymy powodzenia.
rySzArD wąTroBA

PAweł SPiSAK PrzeSzeDł Do hiSTorii JeźDziecTwA

najlepszy jeździec Polski 

Podium MP WKKW 2021: Mateusz Kempa, Paweł Spisak i Paweł Warszawski
Fot. Waldemar KosoWsKi Fot. WWW.equista.pl

już po raz 24. uczniowski Klub Spor-
towy TOrI oraz Szkoła Podstawowa w
Dąbrowie, byli organizatorami ogólno-
polskiego turnieju judo poświęconego
pamięci larysy ewy Krause, tragicznie
zmarłej judoczki, piątej zawodniczki Ig-
rzysk Olimpijskich w atlancie, współza-
łożycielce UKS „TOrI” oraz patronce
szkoły.

Patronat nad imprezą objął Urząd

Gminy i Miasta w Sianowie, który za-
równo współfinansował wyżej wymie-
nione zadanie.

Zawody rozegrane zostały na świeżym
powietrzu, pod namiotem rozłożonym na
szkolnym boisku. Pogoda jak zawsze do-
pisała, a dodatkowo temperaturę podno-
siły ogromne emocje towarzyszące zma-
ganiom młodych adeptów judo oraz ich
rodzicom i trenerom. W turnieju wzięła udział rekordowa

liczba dzieci z dwudziestu trzech klubów
Polski oraz z Niemiec.

Młodzi judocy, dziewczęta i chłopcy,
rywalizowali w czterech grupach wieko-
wych. Łącznie rozegrano walki w 60. ka-
tegoriach wagowych. Dla wielu zawodni-
czek i zawodników był to pierwszy start
w tak dużym turnieju.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale 
i nagrody. Pamiątkowymi dyplomami zos-
tali wyróżnieni wszyscy uczestnicy spor-
towych zmagań.

Podczas trwania turnieju została prze-
prowadzona loteria fantowa zorganizo-
wana przez wolontariuszy. Zebrana daro-
wizna została przekazana na trwającą w
szkole w Dąbrowie akcję charytatywną
pod hasłem „Pomaganie jest fajne – trój-
kołowcem przez świat”, której celem jest
pozyskanie funduszy na zakup specjalis-
tycznego trójkołowego roweru dla miesz-
kańca gminy Sianów.

Wszystkim dąbrowskim nauczycielom

dbającym o sprawny przebieg imprezy,
wolontariuszom i darczyńcom bardzo
dziękujemy. To dzięki nim organizacja tur-
nieju uznana została przez startujących
zawodników, ich rodziców oraz zaproszo-
nych gości za profesjonalną i sprawną.

wyniki UKS Tori Dąbrowa
� Dzieci – roczniki 2014-2015
Kategoria wagowa 17 kg
1m Emilia Czarnecka
2m Zuzanna Domaszewicz
Kategoria wagowa 20 kg
2m Pola Przybysz
Kategoria wagowa 19 kg
2m Alan Turowski
Kategoria wagowa 20 kg
3m Borys Dyrda
Kategoria wagowa 26 kg
1m Jędrzej Kaczorowski
� Dzieci – roczniki 2012-2013
Kategoria wagowa 28 kg
3m Jolanta Kołakowska
3m Wiktoria Koniecka
Kategoria wagowa 29 kg

5m Hanna Cieszyńska
Kategoria wagowa 35 kg
5m Oriana Fedorowska
Kategoria wagowa 26 kg
5m Jakub Kaczorowski
7m Bartłomiej Kaczorowski
Kategoria wagowa 29 kg
12m Kacper Wieczorek
Kategoria wagowa 32 kg
9m Igor Grzyb
Kategoria wagowa +46 kg
3m Stanisław Kołakowski
� Dzieci – roczniki 2010-2011
Kategoria wagowa 29 kg
3m Nikola Radzka
Kategoria wagowa 46 kg
3m Julia Kaczorowska
Kategoria wagowa +46 kg
5m Zuzanna Kaczorowska
Kategoria wagowa 42 kg
5m Franciszek Zając
� Dzieci – roczniki 2008-2009
Kategoria wagowa +56 kg
2m Anna Zakrzewska

Pamiętają o patronce


