
Sianowskie Rybogryfy to największe
wyróżnienie, które przyznawane
jest przez samorząd. Data wręczania

statuetek nie jest przypadkowa. 11 lutego
1343 roku Sianów otrzymał swoje prawa
miejskie i to właśnie w rocznicę tego histo-
rycznego wydarzenia uhonorowani zostali
ci, których – choć pracują w różnych dzie-
dzinach – łączy w działaniu ponadprzecięt-
ność.

Tegoroczna gala, zorganizowana w sia-
nowskim kinie Zorza przyciągnęło szerokie
grono osób z regionu. W nim byli m.in. 
Dariusz Kalinowski, wicestarosta, Zenon
Dropko, przewodniczący Rady Powiatu 
Koszalińskiego czy Grażyna Wiater, zastępca
burmistrza Bobolic.

Kto otrzymał prestiżowe nagrody? 

W kategorii gospodarczej Rybo-
gryfami 2015 wyróznieni zostali:
� Firma Dega – nagrodę odebrała repre-

zentująca firmę Anna Chołuj. Dega Spółka
Akcyjna działa na rynku z siedzibą w Kar-
nieszewicach od 1992 r. W skład zarządu
wchodzi niezmiennie od 24 lat czworo
wspólników: Emilia i Krzysztof Modlińscy,

Andrzej Borowski oraz Stanisław Obławski.
Firma zatrudnia 230 osób. Specjalizuje się 
w produkcji sałatek warzywnych, śledzio-
wych, mięsnych, rybnych oraz konserw, ryb
opiekanych a także krajanek i past kanapko-
wych. Przez wiele lat firma zdobywała szereg
nagród i wyróżnień.

� Ganc Izolacje Sp. o.o. – nagrodę ode-
brał właściciel firmy Piotr Szwoch. Firma po-
wstała w 2013 roku. Działa w gałęzi budow-
nictwa przemysłowego i zatrudnia 20
pracowników z Sianowa i okolic.

� Agrokom Sp. z o. o.  z Kłosu – nagrodę
odebrał właściciel firmy Józef Lewandowski.
Spółka na polskim rynku działa od 1990 roku.
Zajmuje się sprzedażą nowych i używanych
maszyn dla potrzeb rolnictwa.

W kategorii „sport” przyznano
również trzy Rybogryfy. 
Oto laureaci:
� Włodzimierz Zimnowłocki, organi-

zator Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego
Szuwary 2015 na rzece Unieść. W imprezie
wzięło udział ponad 60 kajakarzy z całej

Polski oraz najsławniejszy kajakarz na
świecie Aleksander Doba. Uczestnicy spływu
wzięli udział w otwarciu wystawy fotogra-
ficznej „Rzeka Unieść” i spotkaniu z miesz-
kańcami gminy Sianów.

� Jeździecki Klub Sportowy Dako Galant
Skibno – nagrodę odebrał Lesław Spisak,
prezes Klubu. Od 2000roku Klub Sportowy
tworzy i nieustannie udoskonala ośrodek 
w Skibnie. Efekty to sukcesy Pawła Spisaka
oraz kilkunastu zawodników JKS Skibno,
którzy zdobywają najwyższe miejsca w ogól-
nopolskich zawodach WKKW. 

� Uczniowski Klub Sportowy Victoria
SP2 Sianów – nagrodę odebrali członkowie
zarządu UKS Victoria Sianów pod kierow-
nictwem Jędrzeja Bieleckiego. Victoria SP 2
Sianów w zakończonym sezonie osiągnęła
historyczny sukces – awansowała do I ligi
kobiet. Podopieczne Krystiana Murala 
i Jędrzeja Bieleckiego w trakcie rozgrywek
nie przegrały żadnego meczu, zremisowały
ledwie dwa razy. 

Więcej o gali i o kolejnych laureatach 
na str. 3.

Nieprzeciętni 
wyróżnieni
11 lutego w Sianowie odbyła się gala wręczenia Sianowskich Rybogryfów. Statuetki
przyznano w trzech kategoriach: społecznej, sportowej i gospodarczej.

Laureaci tegorocznych Rybogryfów we wszystkich kategoriach. Fot. Waldemar Kosowski

3 III
Dzień Osadników Ziemi
Sianowskiej, godz. 18,
Szkoła Podstawowa nr 2
w Sianowie

8 III
Projekcja filmu 
„Ugotowany” z okazji
Dnia Kobiet, 
godz. 17.30, kino Zorza

5 III
Sianowska 5, 
startujemy od 5 marca 
co sobotę o 9:00 
z miejscowości Kłos

18 III
godz. 17 – Msza święta
w kościele pw. Matki 
Boskiej Fatimskiej 
godz. 18 – Droga 
Krzyżowa Ulicami
Miasta

19 III
III Gala Taneczna, 
godz. 18, kino Zorza
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Wostatnim czasie media 
i polską scenę polityczną
oprócz czasami nieistot-

nych sporów zdominowały dys-
kusje o programie wsparcia pol-
skich rodzin z dziećmi w ramach
programu „Rodzina 500 plus”.
Wielu z nas nasłuchało się jakie to
„wielkie zło” jest proponowane,
jak to ten program jest niesprawie-
dliwy, jak Polski nie stać na taki
program itp., itd.
Program, który pochłonie
ogromne środki finansowe ma
służyć poprawie sytuacji demogra-
ficznej naszego państwa. A ta jest
tragiczna, co widać nie tylko 
w skali makro, ale i u nas lokalnie
– wystarczy spojrzeć ile w naszych
szkołach uczniów było jeszcze 
10 lat temu, a ilu jest obecnie (by-
wało, że w roczniku Gimnazjum
Gminnego było 7 klas, a obecnie są
4,3). Jest więc potrzebny, a my jako
samorządy mamy po prostu najle-
piej się do niego przygotować.
Nadzwyczajniej w świecie taki jest
nasz obowiązek wobec mieszkań-
ców.
Stąd w najbliższym czasie pojawią
się materiały informacyjne, 
a dla lepszej obsługi ubiegających
się o wsparcie w ramach programu
rodzin zaplanowaliśmy wiele udo-
godnień. Warto śledzić to na bie-
żąco, a gdyby były jakieś uwagi 
jesteśmy na nie otwarci. Nikt przy
tak dużym przedsięwzięciu nie jest
idealny, a mi osobiście zależy 
na tym aby ten program służył
mieszkańcom, aby był wsparciem
dla rodzin z dziećmi.
Wśród wielkiego szumu informa-
cyjnego mogę zapewnić, że Gmina
i Miasto Sianów poprzez lokalny
MGOPS postara się wdrożyć 
program „Rodzina 500 plus”
sprawnie i w miarę szybko. 
Bo warto wspierać nasze rodziny.

Rodzina 
500 plus

Z RaTUSZa

W skrócie
Święto Osadników

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej zapraszają na 12.
edycję Dnia Osadnika Ziemni Sia-
nowskiej – początek 3 marca o godz.
18 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sia-
nowie. W programie koncert muzyki po-
ważnej w wykonaniu muzyków z Filhar-
monii Koszalińskiej.

Oglądaj i dyskutuj
Dyskusyjny Klub Filmowy lutową 
projekcją obrazu opowiadającego 
w ciepły i pogodny sposób o młodym
Hindusie zakochanym w Ameryce,
przyciągnął do kina Zorza sporo wi-
dzów. Nowe twarze  cieszą bardzo, bo
utwierdzają w przekonaniu, że wysiłek

organizatorów Klubu przynosi efekty. 
Film jak zwykle wzbudził spore emocje 
i wywołał dyskusję, dotykającą wielu
aspektów tego, co działo się na ekranie.
Tematy poruszone w „Umrice”, dla nas
Europejczyków bardzo egzotyczne, oka-
zały się nie aż tak bardzo odległe. 
W łatwy sposób można je przyrównać do
zachowań każdego innego człowieka na
ziemi. Mimo różnic kulturowych w za-
chowaniach jesteśmy podobni i chyba 
w większości przewidywalni. Cieszy
jednak fakt, iż film do końca przewidy-
walny nie był.
Dziękuję wszystkim przybyłym kino-
manom, a szczególnie tym bardzo ak-
tywnym. Zapraszam jak zwykle w drugi
piątek miesiąca, 11 marca, o godzinie
18.30, na polski film w reżyserii Jana Ja-
kuba Kolskiego „Serce, serduszko”. To fa-

milijny film drogi, koncentrujący uwagę na
dwóch postaciach spragnionych miłości 
– dorosłej kobiecie i małej dziewczynce.
Tego w naszym Dyskusyjny Klubie Fil-
mowym jeszcze nie było. Zapraszam!

MAREK JACKOWSKI

Repertuar kina Zorza
4 marca, godz. 18 – „Tajemnice lasu”
5 marca, godz. 18 – „Szefowie wrogowie 2”
6 marca, godz. 18 – „Po rozum do
mrówek”
11 marca, godz. 18.30 – „Serce, ser-
duszko”
12 marca, godz. 18 – „Tajne przez po-
ufne”
13 marca, godz. 11 – „Czarownica
20 marca, godz. 11 – „Pingwiny z Ma-
dagaskaru”

Dla wszystkich 
pań

Burmistrz gminy i miasta Sianów oraz
Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3 z okazji
Dnia Kobiet serdecznie zapraszają na
projekcję filmu o miłości pt. „Ugoto-
wany”. Początek seansu w kinie Zorza
8 marca o godzinie 17.30.

Taniec w Zorzy
19 marca o godz. 18 w kinie Zorza 
w Sianowie rozpocznie się III Gala
Taneczna. 
Zespół taneczny Danza oraz szalone
dziewczyny tańczące zumbę zabiorą nas
w niezwykłą krainę, w której rządzi ta-
niec. Wszystko to pod okiem instruktora
jak również organizatora imprezy Da-
wida Tokarczyka.

Startujemy...

Sianowska 5
W minionym roku przy współpracy
Urzędu Gminy i Miasta Sianów, 
Nadleśnictwa Karnieszewice, dzięki
pomocy Fundacji Jesteśmy Razem
oraz Fundacji PZU powstała trasa 
rekreacyjna mierząca 5 km „Sia-
nowska 5”.

Wyniki konsultacji społecznych 
w sprawie projektu „Planu gospo-
darki niskoemisyjnej dla gminy
Sianów na lata 2015 do 2020 z per-
spektywą do 2023”
W dniach 20 stycznia – 3 lutego odbyły
się konsultacje społeczne w sprawie
projektu „Planu gospodarki niskoemi-
syjnej dla gminy Sianów na lata 2015
do 2020 z perspektywą do 2023”. Pro-
jekt dokumentu został przedstawiony
na stronie internetowej gminy Sianów
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
i Miasta w Sianowie. Zorganizowano
także spotkanie z mieszkańcami gminy.
W wyznaczonym terminie przeprowa-
dzenia konsultacji otrzymano dwie wy-
pełnione ankiety z uwagami i wnio-
skami do przedstawionego do
konsultacji projektu strategii. Uwagi
uwzględniono. Protokół z konsultacji
dostępny jest na stronie
www.sianow.pl oraz na stronach BIP
UGiM w Sianowie.

Ogłoszenie

Pierwszy 5-kilometrowy bieg odbył się w so-
botę, 8 sierpnia w 2015 r. Duże zainteresowanie
wspólnymi sportowymi spotkaniami sprawiło, że
podjęto decyzję o organizacji cosobotnich biegów
o 9 rano również w tym 2016 roku. Spotykamy się
w miejscowości Kłos na skraju lasu, zaczynając od
5 marca. Zapraszamy wszystkich miłośników
sportu na „Sianowską 5” w każdą sobotę o go-
dzinie 9:00.

Aby wziąć udział nie trzeba dokonywać żadnej
opłaty, wystarczy przyjść i „Pobiec Razem”.

Do zobaczenia na stracie

Nadleśnictwo Karniesze-
wice obserwuje od ze-
szłego roku powiększenie

populacji bobrów na rzece Unieść.
Bóbr jest rodzinnym zwierzęciem 
i z reguły monogamicznym, na sta-
nowisku żyje jedna rodzina, 
w skład, której wchodzą rodzice 
i dwa pokolenia potomstwa, co za
tym idzie taka bobrowa familia
może liczyć aż dziesięć osobników.
Na rzece Unieść można teraz obser-
wować cztery rodziny, które za-
pewne wkrótce się powiększą, bo
właśnie w styczniu i w lutym trwa
okres godowy tych zwierząt. 

Nie jest łatwo spotkać bobra, po-
nieważ prowadzi nocny tryb życia 
i jest bardzo skryty. Leśnicy żeby
móc obserwować te zwierzęta mon-
tują foto pułapki. Leśne kamery
mają nie tylko pomóc w ustaleniu 
liczebności bobrów na rzece, co
przede wszystkim pomóc w jego
ochronie. Niestety zdarzają się przy-
padki, kiedy niszczone są żeremia
lub tamy budowane przez bobry,
foto pułapki pozwalają na identyfi-
kację sprawców i wyciągnięcie kon-
sekwencji. Należy pamiętać, że 
w Polsce bóbr objęty jest ochroną
gatunkową.

DAGNY NOWAK STASZEWSKA

Futrzaki nad rzeką
Jak mówi staropolskie przysłowie – „Jak masz bobra sprawa dobra”.

Ludzie wynaleźli wiele narzędzi do cięcia drzew. Te najstarsze nie są jednak wytworem człowieka. Chodzi o ostre zęby bobra. Oto
efekty pracy odwiecznego „drwala”. Fot. Jerzy Klonowski
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Wróżnych – w tym tej
ogromnie ważnej 
– społecznej, która

często dzięki bezinteresownej pracy
i ogromnemu oddaniu społecz-
ników pozwala nam bezpiecznie
patrzyć w przyszłość.

Pierwszy Rybogryf w kategorii
społecznej trafił do Nadleśnictwa
Karnieszewice nagrodę odebrał
Nadleśniczy Jarosław Staniszewski
oraz rzecznik prasowy Nadle-
śnictwa Dagny Nowak-Staszewska.
Gmina Sianów i Nadleśnictwo Kar-
nieszewice to jednostki ściśle ze
sobą współpracujące. Na terenie
gminy rośnie aż 8.397 ha lasów za-
rządzanych przez Nadleśnictwo
Karnieszewice, w tym znajdują się
dwa rezerwaty przyrody: „Siecie-
mińskie Rosiczki” i „Jodły Karnie-
szewickie”. Nadleśnictwo aktywnie
bierze udział w wydarzeniach or-
ganizowanych przez gminę Sianów
jak Dzień Flagi, Dni Ziemi Sianow-
skiej. Leśnicy remontują i udostęp-
niają dla mieszkańców drogi leśne
jak np. droga Przytok-Sieciemin,
Karnieszewice-Wierciszewo, dofi-
nansowują remonty dróg gminnych
czy też wspierają finansowo Ochot-
niczą Straż Pożarną. Ta trwała, dłu-
goletnia współpraca nie mogłaby
się udać, gdyby nie wzajemne zro-
zumienie, otwartość do debaty i ne-
gocjacji, a przede wszystkim chęć
pracy dla społeczności gminy. 

Kolejna statuetka Rybogryfa
2015 w kategorii społecznej po-
wędrowała do Fundacji Jesteśmy
Razem. Nagrodę odebrali prezes
Fundacji Maciej Lewandowski
razem z Olgą Lewandowską, wice-

prezes Fundacji. Celem Fundacji jest
działanie na rzecz niesienia pomocy
osobom potrzebującym na terenie
gminy i miasta Sianów, w szczegól-
ności osobom chorym, a także po-
dejmowanie i wspieranie działań 
w zakresie upowszechniania profi-
laktyki zdrowotnej, działanie na
rzecz rozwoju nauki, sportu i tury-

styki. W 2015 roku Fundacja pozy-
skała środki w kwocie niemal 132
tys. tys. zł, a wydała ponad 130 tys.
zł (96 tys. wakacyjny projekt „Cudze
Chwalicie Swego Nie Znacie”, 
a ponad 30 tyś na zakup leków,
sprzętu rehabilitacyjnego, medycz-
nego i wyjazdy rehabilitacyjne).

Trzeciego Rybogryfa w kategorii

społecznej otrzymał Jerzy Klo-
nowski, członek Gminnej Organi-
zacji Turystycznej, organizator
spływów kajakowych na terenie
gminy. Dzięki jego zaangażowaniu
udaje się zorganizować wiele przed-
sięwzięć turystycznych. Bieg leśny
Sianowska 5. to w dużej mierze wła-
śnie zasługa pana Jerzego.

Na zakończenie Gali Sianow-
skich Rybogryfów na scenie kina
Zorza wystąpił szczeciński zespół
Jackpot. Recital był sentymentalną,
acz niepozbawioną humoru pod-
różą do świata, w którym muzykę
pisali prawdziwi kompozytorzy, 
a teksty wielcy poeci.

Sianowskie Rybogryfy rozdane
W rocznicę nadania praw miejskich miastu Sianów, odbyła się gala rozdania Sianowskich Rybogryfów. Mieszkańcy 
wyróżniani są za osiągnięcia w różnych dziedzinach.

Fundacja Jesteśmy Razem, której przewodzi Maciej Lewandowski, w 2015 roku
podpisała m.in. 18 umów pomocowych z podopiecznymi. Fot. Waldemar Kosowski

Wyjątkowe dzieło sztuki
W tym roku po raz pierwszy Sianowskie Rybogryfy wręczone zostały w nowej
odsłonie. Wykonane zostały przez Beatę Marię Orlikowską, która uprawia ce-
ramikę unikatową i malarstwo sztalugowe. Artystka znana jest z autorskich
projektów i wykonania wielu nagród, m.in. Koszalińskich Orłów (nagrody Pre-
zydenta Miasta Koszalina) czy Bursztynowego Mikrofonu (nagroda Radia
Koszalin).
Wizerunek nagrody jest nawiązaniem do dawnego herbu Sianowa. Rybogryf
był godłem Święców, szlachty panującej w Darłowie, Sławnie i Polanowie. Fa-
lująca woda symbolizuje rzekę Polnicę. Rybogryf  symbolizuje siłę i zręczność.
16 lat temu otrzymał koronę, to poważna zmiana w historycznym herbie Sia-
nowa. I to właśnie zostało dodane do dawnego wizerunku.
Porcelanowe medale wykonane zostały przy użyciu techniki tlenkowej, na-
wiązującej do tradycyjnych środków wyrazu chińskich mistrzów. Wszystkie na-
grody utrzymane są w odcieniach błękitu oraz brązu, dodatkowo ozdobione
elementami złota. Każda jest niepowtarzalna!

Czy wyróżnienie było dla pana niespo-
dzianką?

Tak, nagroda była dla mnie
dużym zaskoczeniem. W codziennej
pracy nie myśli się o nagrodach.
Kiedy się pojawiają, to jest to nie-
zwykle miłe, tym bardziej, że nowy
Sianowski Rybogryf to piękne dzieło
artystyczne poparte certyfikatem.
Wyróżnienie traktuje, jako moty-
wację do dalszych działań i zobo-
wiązanie wobec mieszkańców
gminy Sianów, aby udowodnić, że
stać mnie na więcej. Mam trochę uła-
twione zadanie i większe możli-
wości, ponieważ mój charakter
pracy narzuca mi konieczność orien-
tacji w terenie i określenia potrzeb 
w zakresie chociażby infrastruktury
turystycznej czy drogowej.

Łączy pan pasję z pracą?
Zdecydowanie! Las to moje śro-

dowisko naturalne, znam tu każdy
szlak, każda trasę, ścieżkę. Mam
przyjemność pracy z ludźmi, którzy
podobnie jak ja charakteryzują się
dużym zaangażowaniem w wyko-
nywanych obowiązkach, ale nie
tylko. Chyba każdy pracownik
Nadleśnictwa Karnieszewice ma
swoją pasję, którą realizuje w czasie
wolnym – w takim miejscu i z ta-
kimi ludźmi po prostu chce się pra-

cować. Koleżanki i koledzy 
w pracy mocno mi kibicują 
w mojej działalności społecznej
i często inspirują w dalszych
działaniach.

Który z turystycznych szlaków jest
pana ulubionym?

Szlak kajakowy na rzece
Unieść, którą od zawsze pra-
gnąłem przepłynąć kajakiem. 
W końcu się udało i to właśnie
na niej nauczyłem własne dzieci
pływać kajakiem. Córka na ka-
jaku świetnie sobie radzi. Pod-
jęła studia na kierunku zwi-
ązanym z turystyką i rekreacją,
mam nadzieję, że to pokłosie
sposobu spędzania wolnego
czasu, który wymyśliłem nam
kilkanaście lat temu. O naszym
lokalnym szlaku kajakowym
warto powiedzieć kilka słów.
Początek wyznaczony jest na te-
renie zmodernizowanego ze
środków Lasów Państwowych
parkingu leśnego w okolicy
Maszkowa. Na odcinku do Sia-
nowa oraz w okolicy Głuchego
Bagna rzeka sąsiaduje z pięk-
nymi lasami Nadleśnictwa Kar-
nieszewice, których widok od strony
rzeki jest jeszcze bardziej inspirujący.
To jedyne znane mi miejsce gdzie

można zobaczyć bobra, polującego
zimorodka, gniazdujące łabędzie czy
ciekawską wydrę. To wszystko

można ujrzeć tylko z perspek-
tywy kajaka.

Dla większego komfortu pły-
wania pewne rozwiązania in-
frastruktury na rzece zostały
wypracowane wspólnie z ko-
legą Włodkiem Zimnowłockim,
którego pasja do kajaków jest
znana nie tylko w naszym re-
gionie. Dzięki jego staraniom
gościliśmy na terenie gminy po-
gromcę Atlantyku – Aleksandra
Dobę.

Plany na najbliższy czas?
Jak co roku będę czynnie

brać udział w organizacji Dni
Ziemi Sianowskiej, to wyjąt-
kowe wydarzenie w regionie,
mocno integrujące lokalną spo-
łeczność. Jako pracownik 
Nadleśnictwa Karnieszewice
chciałbym jeszcze bardziej wy-
promować utworzone przez
nas obiekty dla turystów–
miejsca postojowe czy też wiatę
edukacyjną w Przytoku. Mocno
trzymam kciuki za przetwo-
rzenie Arboretum Karniesze-
wice w Ogród Botaniczny, od
wielu lat pracujemy w nadle-

śnictwie nad rozbudową arboretum
i większym udostępnieniem go dla
społeczeństwa – mam nadzieję, że

jest to widoczne. Mieszkańcy 
Sianowa znają doskonale biegi 
na Sianowskiej Piątce, ale w tym
roku, jako Nadleśnictwo będziemy
współorganizować inny bieg na
orientację, ale jeszcze nie będę zdra-
dzał szczegółów.

Oczywiście jak zawsze chcę pro-
mować kajakarstwo. W tym roku
Nadleśnictwo Karnieszewice przej-
muje zarząd nad lasami okolic Bu-
kowa Morskiego i Darłówka. Na-
suwa mi się pomysł wypromowania
i zagospodarowania malowniczej i
mało znanej rzeczki o wdzięcznej
nazwie Bagiennica, stanowiącej od-
pływ Grabowej.

To dużo, jak na jedną osobę... 
Nie jestem z tym sam, mogę li-

czyć na pomoc ze strony pracow-
ników Nadleśnictwa Karnieszewice,
tworzymy tu zgrany zespół. Dużą
pomoc mam ze strony członków
Gminnej Organizacji Turystycznej,
pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Sianów oraz samego bur-
mistrza. Największym jednak opar-
ciem i osobą, która zawsze wesprze
dobrym słowem jest oczywiście
moja żona i za to jej dziękuję. Obie-
cuje jej, że więcej czasu wspólnie
spędzimy na emeryturze, póki, co to
mój pies Leoś więcej mnie widzi...

To dla mnie motywacja do dalszych działań
Rozmowa z JeRZyM KlONOWSKiM, laureatem Ryboryfa 2015 w kategorii społecznej.

– Las jest dobrem wspólnym i nie rozgrani-
czam potrzeb na te związane z lasem i na poza
leśne. Wszystko ma służyć mieszkańcom 
– mówi Jerzy Klonowski.

Fot. Waldemar Kosowski



Dzieciaki zwinne jak kociaki

„Razem z Kotem idę w ruch”, 
czyli iii Gminna Olimpiada Przedszkolaka 

17 lutego w sali gimnastycznej w Gimnazjum Gminnym w Sianowie odbyły się przedszkolne zawody sportowe z okazji Światowego
Dnia Kota. Do udziału zgłosiły się trzy oddziały  przedszkolne ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie (Pszczółki, Żabki i Biedronki),
zerówka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie (Motylki), „Zeróweczka” ze Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, oddział
przedszkolny z Zespołu Placówek Oświatowych w Iwięcinie (Żabki), a także Przedszkole Gminne w Sianowie (grupa IV Kwiatki).
Nie zabrakło także małych kibiców z Przedszkola Gminnego w Sianowie (Misie, Biedronki, Żabki, Motylki). 
Spartakiada przedszkolaków rozpoczęła się  przemarszem wszystkich drużyn oraz  występem tanecznym w wykonaniu dziewczynek
z grupy V „Motylki”.  Dzieci uczestniczyły w kilku konkurencjach, między innymi toczyły piłką do bramki i wracały biegiem, ska-
kały w workach gimnastycznych, rzucały woreczkami do koła. Nie zabrakło także wesołych tańców. Wszystkie grupy zajęły
pierwsze miejsca, gdyż w tym dniu nie chodziło o rywalizację, tylko o dobrą i sportową zabawę.
Na zakończenie zawodów każda grupa otrzymała dyplomy i upominki, a dzieci dostały małe medale sportowców.

PAULA KOSMOWSKA
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atrakcyjne zajęcia czekały
na najmłodszych w Cen-
trum Kultury i Bibliotece

Publicznej w Sianowie, we wszyst-
kich filiach bibliotecznych na terenie
gminy Sianów, w kinie Zorza. Teatr,
zawody sportowe, warsztaty, filmy
– propozycji było mnóstwo. Pozo-
staną pięknym wspomnieniem 

w czasie nauki. Dla uczniów mamy
dobrą wiadomość – już za cztery
miesiące... wakacje i wzorem lat
ubiegły na pewno w gminie Sianów
sporo się będzie działo. Zanim
jednak przyjdą wakacje, przypo-
mnijmy sobie, jak ciekawie było 
w ferie.

Czas zimowej laby
Dwa tygodnie zimowych ferii minęły dzieciom błyskawicznie. Czasu na nudę nie było!

były stwory i potwory

aktorzy bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
wystąpili w kinie Zorza.
31 stycznia najmłodsi sianowscy teatromani zobaczyli spektakl teatralny „Cykor – bojąca
dusza” w reżyserii Wojciecha Rogowskiego. Bohater bajki o imieniu Cykor jest miesz-
kańcem małego lasu położonego w środku wielkiego świata opanowanego przez Stra-
szydła. I jak to zwykle bywa, to właśnie on musiał stanąć do walki z Potworami. Cykor
mimo swojego strachu przezwyciężył swoje lęki i wygrał z Potworami, ocalił świat i ura-
tował przyjaciół.
Podczas spektaklu dzieci czuły nutkę strachu i niepewności, bo wiadoma to jest rzecz,
że każdy boi się potworów.  Ale jak to w bajce bywa wszystko kończy się szczęśliwie 
i na buziach dzieci pojawiły się uśmiechy.
Była to  bajka z przesłaniem – przekonała młodych widzów, że lęki i obawy pojawiają się
w naszym życiu po to, byśmy mogli je oswoić i pokonać.

Filmowe ferie na ekranie 

Kino Zorza w ferie 
zimowe zapewniło
dzieciom 
oraz młodzieży sporo
rozrywki 
W czasie zimowej przerwy w nauce na
dużym ekranie w kinie Zorza wyświetlo-
nych zostało 11 filmów. Tematy filmów
była różna, repertuar dobrany został tak,
by na widowni mogły zasiąść dzieci 
w różnym wieku. Z oferty Zorzy skorzy-
stało wielu młodych widzów, często na
seanse przychodzili oni wraz z rodzicami,
starszym rodzeństwem i dziadkami. Do
kina przyjeżdżały też grupy dzieci ze świe-
tlic oraz filii bibliotecznych z terenu naszej
gminy. W ofercie znalazło się również coś
dla maluchów z przedszkola i żłobka 
w Sianowie – specjalnie na ich wizytę 
wyświetlona została bajka „Bob Budow-
niczy”.

Fot. Archiwum

Tytułowy Cykor (Artur Paczesny) ze strachu przed potworami schował się 
w dziupli. Strach swój jednak przezwyciężył! Fot. Waldemar Kosowski

Wszystkie drużyny wystąpiły w pięknych strojach kotów. Fot. Archiwum



Centrum Kultury rozwija talenty

Gdy pogoda 
za oknem 
nie pozwalała 
na zimowe 
szaleństwa, 
w Centrum 
Kultury zabawa
zawsze była 
na 102!

W tym roku z oferty Centrum Kul-
tury w Sianowie skorzystało
ponad 90 dzieci, a znaczna część
z nich, to nowe twarze. – Mamy
nadzieję, że po feriach staną się
stałymi bywalcami Centrum i Bi-
blioteki – podkreśla Katarzyna
Grudzień – Kuśka.
Dzieci z gminy Sianów mogły wy-
brać pomiędzy warsztatami arty-
stycznymi, kreatywnymi, kulinar-
nymi, gitarowymi, teatralnymi 
i tanecznymi.
– Każde zajęcia to autorski pro-
gram prowadzącego. Otwartość 
i elastyczne podejście do uczest-
ników sprawia, że na jednych za-
jęciach współpracują ze sobą
dzieci w różnym wieku, z różnych
szkół, a nawet miejscowości.
Dzięki temu młodzi mieszkańcy
gminy wzajemnie się poznają.
Tym bardziej, że w tym roku za-
notowaliśmy sporo dzieci spoza
Sianowa – dodaje Katarzyna Gru-
dzień – Kuśka. 
Wszystkie zajęcia były bezpłatne,
jak również niezbędne materiały
wykorzystywane do prac zakupiło
Centrum Kultury z dotacji Gminy
Sianów.

Fot. Waldemar Kosowski
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Kreatywny czas w bibliotekach

Co działo się w filiach bibliotecznych na terenie gminy
Sianów? Wszystkich zajęć nie sposób wyliczyć!

Dzieci z Karnieszewic miały każdy dzień wypełniony
zajęciami plastycznymi, edukacyjnymi i zabawą. Ko-
rzystając z ładnej aury wybrały się na wycieczkę do Ar-
boretum, aby zobaczyć uśpioną jeszcze przyrodę i sko-
rzystać z uroków tego miejsca. 
W Skibnie również mogły skorzystać z zajęć zręczno-
ściowych, kulinarnych, plastycznych, wyjazdów do kina
i na lodowisko. Wzięły udział w pogadance przeprowa-
dzonej przez Funkcjonariuszkę Straży Miejskiej w Sia-
nowie Beatę Bodys. Aby uczulić dzieci na różne nie-
bezpieczeństwa w zajęciach tych wzięli udział również

funkcjonariusze sianowskiej policji. Później na wszyst-
kich czekało ognisko.
W Sierakowie dzieci wzięły udział w atrakcyjnych za-
jęciach kulinarnych, poznały przepis na apetyczne fa-
worki, które wszyscy z wielkim apetytem pałaszowali.
W Węgorzewie przygotowany był również różnorodny
program i „dla dużych” i „dla małych”, odbywały się
zajęcia plastyczne, kulinarne oraz miło można było
spędzić czas grą w piłkę i twistera. 
W Wierciszewie na dzieci czekały dwa wyjazdy – jeden
na lodowisko, a drugi do kina Zorza w Sianowie. Na za-

jęciach kulinarnych dzieci przygotowywały sałatkę owo-
cową, rozmawiały o owocach oraz wszyscy wykonali 
rysunki ze swoimi ulubionymi owocami. Grały również
w gry planszowe.

W Osiekach dzieci miło spędzały czas na zajęciach pla-
stycznych, na których malowały zimowe obrazy pastą 
i kredą, grały w gry planszowe, literacką zgaduj – zgadulę. 

MONIKA OLSZAK

Nie było śniegu? Żaden problem! To pogoda na ognisko! 
Fot. Filie Biblioteczne

Na zajęciach plastycznych dzieci uczyły się m.in. jak zrobić kar-
nawałową maskę. Fot. Filie Biblioteczne

Ach, co to był za bal! Dzieci uwielbiają karnawałowe zabawy.
Fot. Filie Biblioteczne

Z kolorowych materiałów w CK powstawały modowe dzieła sztuki. A czasem... ko-
lorowy deszcz!

Igła i nitka – to niezmiennie początek wielkich projektów.

Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznawały przeróżne techniki tworzenia. A oto efekty pracy młodych artystów.
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie 
informuje, iż w miesiącach czerwiec – wrzesień 2016 r. przystąpi do aktualizacji opłat
rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub
przeznaczonymi pod tego rodzaju zabudowę, na cele inne niż mieszkaniowe, zabudowa-
nych garażami lub przeznaczonych pod ich zabudowę.

Opłaty za użytkowanie wieczyste podlegać mogą aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata.
Rzeczoznawca majątkowy wykona operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości

dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej.
Zgodnie z procedurą aktualizacji opłaty, organ wypowie na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty

za użytkowanie wieczyste do dnia 31 grudnia 2016 roku . 
W wypowiedzeniu tym przekaże informację o wartości nieruchomości, ustali nową wysokości opłaty,

a także wskaże sposób jej obliczenia i  pouczy użytkownika wieczystego o możliwości  zakwestionowania
ustalonej opłaty.

W wielu przypadkach aktualizacja taka nie była dokonywana od kilkunastu, a nawet ponad dwudziestu
lat, co powoduje, że różnica pomiędzy obecną wartością gruntu a wartością do opłaty jest ogromna.
Różnica ta widoczna jest w wycenach nieruchomości przy zakupie mieszkań w ostatnich latach.

Opłaty za użytkowanie wieczyste można jednak uniknąć poprzez przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności.

Z takim wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może 
wystąpić m.in.:

– wspólnota mieszkaniowa,
– osoba fizyczna,
– spółdzielnia mieszkaniowa posiadająca uregulowany stan prawny nieruchomości.
Stosownie do § 14 Uchwały  Nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 18 maja 2011 r. 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy

i Miasta Sianów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 73 poz. 1372)
ustala się stosowanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
w wysokości do 50 % ustalonej opłaty.

TABELA Z PRZyKłADAMI RóżNIC W OPłATACh ZA UżyTKOWANIE WIECZySTE

OGŁOSZeNie

Od początku roku na terenie
całej Polski zaczął działać system
darmowej pomocy prawnej. To re-
zultat wejścia w życie ustawy przy-
gotowanej w Ministerstwie Spra-
wiedliwości, zakładającej stworze-
nie ogólnopolskiego systemu nie-
odpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową
pomoc prawną (na etapie przed-
sądowym) otrzymają:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę

Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym 

w okresie roku poprzedzającego zo-
stało przyznane świadczenie z po-
mocy społecznej na podstawie
ustawy o pomocy społecznej,

• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani

katastrofą naturalną, klęską żywio-
łową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna
będzie stanowiła zadanie z zakresu
administracji rządowej, co zapewni
jednolite standardy jej udzielania, 
a także umożliwi sprawowanie nad-
zoru nad jej wykonywaniem oraz
zapewni stałe źródło finansowania.
Zadanie to będzie finansowane 
z budżetu państwa.

Gdzie i kiedy po poradę? 
System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej wdrożony w Sianowie.

Harmonogram 
dyżurów 

prawniczych 
w Sianowie

� Urząd Gminy i Miasta Sianów, ul.
Armii Polskiej 30 – wtorek, godz.
13-15; piątek, godz. 8-12.
� Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, ul. Słowackiego
3a – wtorek, godz. 15-17.

Prawidłowe wypełnienie
obowiązku oznaczenia nieru-
chomości poprzez umiesz-
czenie w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porząd-
kowym ma istotne znaczenie
dla naszego bezpieczeństwa.
Umożliwia sprawne odnale-
zienie poszukiwanego adresu
nie tyko zainteresowanym
osobom i organom admini-
stracji, lecz  przede  wszystkim
służbom ratunkowym. 

Właścicielom nierucho-
mości strażnicy miejscy przy-
pominają, że ustawa z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne w art. 47b. sta-
nowi: „1. Właściciele nierucho-
mości zabudowanych lub inne
podmioty uwidocznione w ewi-
dencji gruntów i budynków, które
takimi nieruchomościami władają,

mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki z nu-
merem porządkowym w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawia-
domienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa 

w ust. 1, oprócz numeru po-
rządkowego zamieszcza się
również nazwę ulicy lub
placu, a w miejscowościach
bez ulic lub placów albo po-
siadających ulice lub place bez
nazw – nazwę miejscowości.

4. W przypadku gdy bu-
dynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, ta-
bliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również
na ogrodzeniu.”

Kto nie dopełnia obowią-
zku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu albo utrzy-
mania w  należytym stanie ta-

bliczki z numerem porządkowym
nieruchomości może zostać ukarany
grzywną 250 zł albo naganą. Tej
samej karze podlega, kto nie dope-
łnia obowiązku oświetlenia tabliczki
z numerem porządkowym nieru-
chomości.

Zadbaj o numer domu!
Straż Miejska przypomina mieszkańcom o właściwym oznaczeniu nieruchomości.

Remont kościoła to temat
dla wielu z nas bardzo
ważny. Minione dni, choć

przy zmiennej pogodzie, pozwalały
na prowadzenie prac renowacyj-
nych bez przeszkód. Prace we-
wnątrz świątyni to wypełnianie
przestrzeni między belkami w pre-
zbiterium, przemurowanie ele-
mentów muru gotyckiego, starej
nawy pod chórem, która będzie po-
zostawiona bez tynku dla oczu osób
zwiedzających.

Wewnątrz trwają prace zwią-
zane z odtworzeniem konstrukcji
chóru. Prace na zewnątrz to piasko-
wanie wieży, pokrycie hełmu wieży
łupkiem, odbudowa konstrukcji
słupów i bardzo wielu elementów
drewnianych tzw. ażurowej latarni
w części podhełmia wieży. 

Przewidziane do realizacji są:
wykonanie nowego krzyża na
wieży, wymiana bądź remont kuli 

u stóp krzyża.
Przedostatnia niedziela lutego

była dniem otwartego kościoła.
Ponad 270 osób odwiedziło miejsce
drogie naszemu sercu. Pragniemy
w tym miejscu serdecznie po-
dziękować naszym parafianom 
i szanownym gościom, byłym
mieszkańcom Sianowa, za ciepłe
słowa i otuchę. Dziękujemy równie
serdecznie druhom strażakom z ma-
cierzystej OSP za pełne zabezpie-
czenie miejsca – nasi sianowscy stra-
żacy są w każdym niezbędnym
momencie i potrzebie tego remontu.
Bardzo dziękujemy państwu Annie
i Tomaszowi Dębińskim, właści-
cielom Pracowni Poligraficzno-In-
troligatorskiej Intro -Druk w Kosza-
linie za wsparcie naszego dzieła.

Podobne podziękowania skła-
damy na ręce burmistrza Macieja
Berlickiego i pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Sianowie za

każdą reakcję na problemy i po-
trzeby tego dzieła. Kierownictwu
firmy PUB „Leś” i pracownikom za
przygotowanie placu i wnętrza na
dzień otwarty, a kierownikowi bu-
dowy  inż. Dariuszowi Górskiemu

za cierpliwe i fachowe komentarze 
z zakresu realizowanych prac od-
wiedzającym.

KS. PROBOSZCZ ZBIGNIEW 
WASZKIEWICZ I PARAFIALNA RADA

DUSZPASTERSKA

Dzień otwarty w świątyni
Mieszkańcy zobaczyli postępy prac przy odbudowie zabytkowego kościoła parafialnego św. Stanisława Kostki w Sianowie. 

Nawa świątyni pochylona była o 40 stopni. Dla porównania – wieża w Pizie od-
chylona jest o... 10 stopni. Fot. Waldemar Kosowski

Kościół pw. św. Stanisława
Kostki stanął w XVIII wieku.
Wcześniej, bo w drugiej połowie
XVI w. wybudowano wieżę. 

Fot. Waldemar Kosowski
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Kącik bibliofila
Eric-Emmanuel Schmitt

„Sekta egoistów”

W listopadzie mieliśmy okazję zobaczyć
w Sianowie sztukę
na podstawie po-
wieści Erica-Em-
manuela Schmitta
„Wariacje enigma-
tyczne” w wyko-
naniu aktorów Ba-
łtyckiego Teatru
Dramatycznego.
Sianowska pu-
bliczność mogła
podziwiać wspa-
niałą grę aktorską
oraz historię,
która była po-
krętna, błysko-
tliwa oraz prze-
wrotna. W tym
samym okresie
ukazała się ko-
lejna książka
tegoż autora pt.
„Sekta Ego-
istów”. Czy jest
tak samo pełna tajemnic i zwrotów akcji?
Głównym bohaterem jest Gerard, który
natrafia w starej książce na wzmiankę 
o tajemniczym założycielu Sekty Ego-

istów. Jest przekonany, że właśnie wpadł
na trop niezwykłej zagadki. Kim byli owi
Egoiści, którzy wierzyli, że każdy czło-
wiek powinien skupić się tylko na po-

znaniu sa-
mego siebie?
Kolejne ślady
p r o w a d z ą
G é r a r d a
przez całą 
Europę, a po-
czątkowe nie-
winne zainte-
r e s o w a n i e
t e m a t e m
szybko prze-
radza się w ob-
sesję. Z dnia
na dzień
m ę ż c z y z n a
coraz bardziej
zagłębia się 
w poszukiwa-
nia, ignorując
wszystko i
w s z y s t k i c h .
Jednak czy na-
prawdę można

żyć tylko dla siebie, zapominając o in-
nych? Aby uzyskać odpowiedź, zapra-
szamy do biblioteki.

MONIKA OLSZAK

Gry planszowe rozwijają
przydatne umiejętności 
i to u osób w każdym

wieku. Najmłodszych uczą podej-
mować decyzje, których konse-
kwencją jest zwycięstwo lub po-
rażka. Tych nieco starszych uczą
zaś logicznego myślenia i kreatyw-
ności. Wszystkim przynoszą wy-
mierne korzyści – pomagają bu-
dować relacje międzyludzkie, bo
gracze siedzą twarzą w twarz. Co
najważniejsze, gry planszowe wra-
cają do łask! Dowiodła tego im-
preza dla młodych mieszkańców
gminy.

W sianowskiej bibliotece 
w drugim tygodniu ferii zimowych
został zorganizowany turniej gier
planszowych. Uczestnicy mogli
sprawdzić swój refleks układając
puzzle na czas, poczuć się jak w la-
tach 80. ubiegłego wieku, gnając do
celu w... PRL-u, a także pogłów-
kować grając samogłoskami. Zwy-
cięzcami turnieju zostali Nikola
Wojtan i Kacper Olszak, serdecznie
gratulujemy! 

MONIKA OLSZAK

Turniej gier planszowych

Fot. Monika Olszak

Na gości spotkania przybyłych
miłośników czekały niespodzianki.
Zapalone świece wprawiły wszyst-
kich w iście walentynkowy nastrój.
Zresztą poezja pani Krystyny też
jest taka, przepełniona zapachem
lata, drzew, delikatna i pełna uro-
czego klimatu: … jest coś… / coś co
mgiełką / przysłania świat cały
/coś co myśli plącze/ w supły nie
do rozsupłania / coś co wskrzesza
dreszcze/ i ciało zniewala / coś co
skrzydeł dodaje/ unosi w prze-
stworza/ coś co świat maluje/ bar-
wami nadziei/ coś co wiecznie
głodne/ i wiecznie smakuje.

Krystyna Wajda urodziła się 
w Międzyrzeczu. Od 2008 r. jest
mieszkanką Koszalina. Pisać zaczęła
w 2004 roku. Jest autorką siedmiu
tomików poezji, m.in. „Koszalin ja 
i morze...”, baśni dla dzieci „Kraina
Wodospadów”. Poza poezją, frasz-
kami pisze opowiadania, powieści,
teksty piosenek, monodramy, sce-
nariusze. 

KRYSTYNA JURGO I MONIKA OLSZAK

Teksty pisane z miłością
12 lutego w sianowskiej bibliotece odbyło się walentynkowe spotkanie z poezją
Krystyny Wajdy.

Krystyna Wajda założyła firmę KryWaj, której priorytetową działalnością jest ta
wydawnicza. Fot. Krystyna Jurgo i Monika Olszak

W skrócie
O finansach... 

w bibliotece
„O finansach... w bibliotece” to pro-
jekt Fundacji Rozwoju Społecze-
ństwa Informacyjnego, dzięki
któremu tysiące osób po 50 roku
życia zaprzyjaźnia
się ze światem fi-
nansów w dobie no-
woczesnych techno-
logii i Internetu.
Podczas szkoleń,
jakie organizują dla
nich biblioteki pu-
bliczne, dowiadują się
między innymi: jak założyć elektroniczne
konto w banku, w jaki sposób spraw-
dzić oprocentowanie kredytu czy jak
skutecznie zarządzać domowym bu-
dżetem. Do tej pory w przedsięwzięciu

wzięło udział 274 biblioteki i blisko 6,5
tys. mieszkańców.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów – spośród  98 bi-
bliotek w kraju – została zakwalifikowana
do projektu „O finansach w... bibliotece 

– IV edycja", który jest
realizowany przez
FRSI we współpracy 
z Narodowym Ban-
kiem Polskim w ra-
mach programu edu-
kacji ekonomicznej. 
Biblioteka w Sianowie
zaprasza wszystkich

zainteresowanych na spotkanie organi-
zacyjne 1 marca o godz. 17. Więcej in-
formacji pod numerem telefonu 94 318
53 81.

MONIKA OLSZAK

W obiektywie

Nowy neon
na kinie
Zorza

Na początku stycznia, na
elewacji wyremontowanego
kina Zorza w Sianowie, 
zawisł świetlny napis. Teraz
nawet po zmroku bez pro-
blemu trafić będzie można
na wyświetlany tu seans,
albo wystawę w galerii
Zorza. To ważne dla osób
przyjezdnych, bowiem
chyba każdy mieszkaniec
gminy i miasta Sianów zna
adres kina.

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 Ko-
munalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie – 94
34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi
w Sianowie – 94 34 29 675.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664
432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do
bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód dro-
gowy 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

Maciej Berlicki, burmistrz gminy
i miasta Sianów, po zapoznaniu się
z opinią Komisji Stypendialnej,
przyznał stypendia sportowe dla za-
wodników i trenerów za osiągnięcia
sportowe w 2015 r. Wręczenie wy-
różnień miało miejsce 26 lutego 
w siedzibie Sianowskiego Inkuba-
tora Organizacji Pozarządowych. 

Stypendia o łącznej wartości 29
800 zł, otrzymali:

� Paweł Spisak z JKS Dako Ga-
lant Skibno. W minionym roku
zdobył złoty medal w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego. 

� Dorota Grzejdak z UKS Ko-
meta Sianów. W minionym roku za-
jęła V miejsce w grze pojedynczej 
w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Elity.

� Piotr Mezgier z UKS Kometa
Sianów. W minionym roku zdobył
brązowy medal w grze podwójnej
podczas Indywidualnych Mi-
strzostw Polski Młodzieżowców 
w badmintona.

� Dominik Ziętek z UKS Kometa
Sianów. W 2015 r. zdobył srebrny
medal w grze podwójnej i zajął V
miejsce w grze pojedynczej podczas
Indywidualnych Mistrzostw Polski
Młodzieżowców w badmintona.

� Kornelia Kowalczyk z UKS
Kometa Sianów. Zajęła V miejsce 
w grze pojedynczej podczas Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Ju-
niorów w badmintona. 

� Katarzyna Szarańska z Klubu
Kickboxingu i Boksu Wiktoria
Sianów. W minionym roku stypen-
dystka zdobyła brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorek w boksie
w kat. 69 kg. 

� Aurelia Drywa z JKS Dako Ga-
lant Skibno. Zdobyła srebrny medal
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego 
w kategorii dużych koni.

� Joanna Banatkiewicz z JKS
Dako Galant Skibno. W 2015 r. zdo-
była złoty medal na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierz-
chowego w kategorii kuc.

� Nestor Gabrysiak z UKS Ko-
meta Sianów. Zdobył złoty medal
w grze pojedynczej i grze mieszanej
podczas Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w badmin-
tona.

� Szymon Bober z UKS Kometa
Sianów. W minionym roku stypen-
dysta zdobył brązowy medal w grze
podwójnej podczas Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Mło-
dzików w badmintona. 

� Patrycja Kuszmar z UKS Ko-
meta Sianów. Zdobyła złoty medal
w grze pojedynczej oraz brązowy
medal w grze mieszanej podczas

Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w badmintona.

� Michalina Surówka z UKS
Kometa Sianów. Zdobyła złoty
medal w grze mieszanej oraz
brązowy medal w grze podwójnej
podczas Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w bad-
mintona.

� Dominik Orzechowski z UKS
Kometa Sianów. Zdobył brązowy
medal w grze podwójnej podczas
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików w badmintona.  

� Robert Kowalczyk trener UKS
Kometa Sianów.

� Jędrzej Bielecki trener UKS
Victoria SP2 Sianów. W 2015 roku
drużyna dziewcząt zajęła VI miejsce
w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodziczek w piłce nożnej
kobiet.

Wokół nas

Stypendia dla najlepszych

Bardzo dobrze spisały się piłkarki
sianowskiej Victorii SP 2 w XI Mię-
dzynarodowym halowym Turnieju
Piłki Nożnej Pajo Cup 2016. W gro-
nie dziesięciu zespołów z Polski,
Niemiec i Czech zajęły bardzo dobre
drugie miejsce, przegrywając w fi-
nale z Uniwersytetem Szczecińskim
0:3 (zespół w którym występują 
piłkarki Olimpii Szczecin, grające 
w ekstralidze kobiet). To duży sukces
sianowianek w ich pierwszym starcie
w szczecińskim turnieju. 

W pierwszym meczu z CSK
Uhersky Brod (Czechy) sianowianki
pomimo olbrzymiej przewagi tylko
zremisowały 0:0. Jeszcze gorzej po-
wiodło się im w drugim meczu bo

przegrały aż 1:5 z FC Neubranden-
burg (bramka Malwina Grzelak).
Początek nie był więc najlepszy. Po-
mimo niezbyt dobrych wyników
sianowianki wzięły się ostro do ro-
boty i w trzecim meczu wygrały ze
zwyciężczyniami z 2015 roku Uni-
freeze Górzno 2:0 po dobrym meczu
i bramkach Malwiny Grzelak i Ka-
roliny Struszczyk. W czwartym
meczu zremisowały 1:1 z DKMS
Szczecin. Bramkę uzyskała Karolina
Struszczyk. Wyniki te dały trzecie
miejsce w grupie i awans do na-
stępnej rundy turnieju.

W ćwierćfinale spotkały się ze
Stilonem Gorzów Wlkp. i po do-
brym meczu zremisowały 1:1

(bramka Malwina Grzelak). W kar-
nych okazały się lepsze sianowianki
i to one awansowały do półfinału.
W meczu półfinałowym siano-
wianki ponownie spotkały się 
z Unifreeze Górzno i po ciekawym
meczu ponownie były lepsze 
piłkarki Victorii SP 2 3:1. Dwa tra-
fienia zanotowała Karolina Strusz-
czyk, jedno Malwina Grzelak. 

W finale lepsza okazała się dru-
żyna Uniwersytetu Szczecińskiego,
pokonując zmęczone sianowianki
3:0.

Oprócz drugiego miejsca siano-
wianki odniosły jeszcze jeden sukces
w postaci awansu Malwiny Grzelak
do najlepszej piątki turnieju.

Piłkarki na podium
UKS Victoria SP 2 druga w Międzynarodowym Turnieju Pajo Cup w Szczecinie.

W drużynie prowadzonej przez trenera Jędrzeja Bieleckiego wystąpiły: Klaudia Sa-
ganowska, Agnieszka Pencherkiewicz, Malwina Grzelak, Karolina Struszczyk,
Paulina Buszowiecka, Paulina Trzeciak, Anita Brzykcy, Laura Krupienko, Izabela
Pawłowska i Nikola Wodarczyk. Kierownikiem zespołu był Jacenty Życiński.

Fot. Archiwum

Opunkty i medale walczyło
94 singlistów oraz 47 par
w grach podwójnych. Ki-

bice i zawodnicy zgodnie stwier-
dzali, że impreza była bardzo
udana, zarówno pod względem or-
ganizacyjnym, jak i sportowym.
Szczególnie walki finałowe stały na
bardzo wysokim poziomie.

Cały cykl Grand Prix składa się 
z trzech turniejów – drugi etap zo-
stanie rozegrany 23-24 kwietnia 
w Lubniewicach, a finał 1-2 paź-
dziernika w Sianowie. W każdej 
z edycji uczestnicy walczą o medale
i punkty, a główne nagrody rozdane
zostaną po podsumowaniu trzech
startów (pula nagród wynosi 12 tys.
zł), a w najliczniej obsadzonej kate-
gorii (mężczyźni kat. C – radosny
amator) zwycięzca odbierze tele-
wizor marki Samsung Led TV ufun-
dowany przez firmę Globmetal.

W Choszcznie w kilku katego-
riach już na starcie można było prze-
widzieć, kto będzie walczył o me-
dale. Wśród kobiet niewątpliwą
gwiazdą była wielokrotna mistrzyni

Polski, a obecnie także mistrzyni
świata w kategorii +40, Dorota
Grzejdak z Sianowa. W męskiej
elicie pojawiło się kilku znanych za-
wodników.

Przewidywania odnośnie Do-
roty Grzejdak spełniły się, bo ani
przez chwilę nie były zagrożone jej
zwycięstwa i to zarówno wśród ko-
biet, jak i grze mieszanej. W nieofi-
cjalnej klasyfikacji medalowej wy-
grałaby ekipa z Sianowa, a drugie
miejsce zajęliby badmintoniści 
reprezentu jący  Choszczno .  
W zgodnej opinii, zarówno ki-
biców, jak i samych uczestników,
to właśnie reprezentanci tych
dwóch miast powalczą o nagrody 
i tytuły Grand Prix.

Wyniki sianowian na Grand Prix
Choszczno 2016:

Open Kobiet: 1. Dorota Grzejdak;
Gra podwójna kobiet: 2. Anna Gri-
goriadu/ Katarzyna Szczykutowicz
(Sianów); Mężczyźni Kat. A: 1. Ne-
stor Gabrysiak (Sianów); Gra Mie-
szana Open: 1. Dorota Grzejdak/
Marcin Grzywacz (Sianów), 3. Ka-

tarzyna Szczykutowicz/ Andrzej
Przytulski (Sianów); Gra Podwójna
Mężczyzn Open: 1. Nestor Gabry-
siak/ Michał Rogowski (Sianów), 3.
Marcin Grzywacz/ Andrzej Przy-
tulski (Sianów); Gra Podwójna
Mężczyzn +40: 1. Bogdan Ziano-
wicz (Szczecin)/ Zbigniew Zięba
(Sianów).

MARCIN GRZYWACZ

Grand Prix w badmintonie
W dniach 6-7 lutego w hali Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Polnej w Choszcznie, rozegrana została
pierwsza runda Grand Prix w badmintonie. 

Zapraszając na to wydarzenie, główni organizatorzy Grand Prix w Badmintonie,
Marcin Grzywacz i Robert Aleksandrowicz, nie spodziewali się, że do Choszczna
zawita aż tak liczna grupa zawodników. Fot. Archiwum

Rekordowa 
frekwencja

W kolejności alfabetycznej: Banie,
Brójce, Bydgoszcz, Choszczno,
Głogów, Gniezno, Gorzów Wlkp.,
Gwda Wielka, Jastrowie, Lubnie-
wice, Międzyrzecz, Nakło nad No-
tecią, Nowogródek Bobrzański,
Poznań, Pyrzyce, Sianów, Sławno,
Stargard, Sulęcin, Szczecin, Świe-
bodzin, Trzcianka, Wrocław i Zie-
lona Góra – to miejscowości, z
których przyjechała ponad setka
uczestników.


