
W Festiwalu udział wzięły repre-
zentacje placówek oświatowych
z gminy Sianów i powiatu ko-

szalińskiego: z Przedszkoli nr 3, 9, 15 i 16 
z Koszalina, Przedszkola Samorządowego 
z Mścic, Przedszkola Gminnego ze Świeszyna,
oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół 
z Dąbrowy, oddziału „0” ze Szkół Podstawo-
wych nr 1 i 2 w Sianowie oraz reprezentacja 
z Przedszkola Gminnego w Sianowie.

Gościem specjalnym była grupa taneczna
Fresh Dance ze szkoły podstawowej nr 2 
w Sianowie oraz zespół Dźwiękograjki 
z Przedszkola Gminnego w Sianowie.

Jubileuszowy festiwal otworzyła Renata
Bąk, dyrektor Przedszkola Gminnego w Sia-
nowie, która zaprosiła na prezentację filmu
przygotowanego przez Telewizję Kablową
MAX, ukazującego 10 lat festiwalowych
zmagań.

Następnie pani dyrektor w imieniu spo-
łeczności przedszkolnej wręczyła statuetki
„Przyjaciel przedszkola” za wspieranie ini-
cjatyw i możliwość realizacji działań pro-
ekologicznych. Nagrodzeni zostali: bur-
mistrz gminy i miasta Sianów Maciej
Berlicki, zastępca burmistrza Marcin Po-
smyk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie, Nadleśnictwo Kar-

nieszewice – nadleśniczy Jarosław Stani-
szewski, Firma Globmetal – Kamil Pawlak,
Centrum Kultury w Sianowie – dyrektor
Aleksandra Kowalczyk oraz Rada Ro-
dziców Przedszkola Gminnego w Sia-
nowie.

Część konkursowa została podzielona na
pięć odsłon, które miały zobrazować, jak
zmieniał się festiwal w ciągu ostatnich 10 lat.
Scenografia została opracowana i wykonana
przez nauczycielki Przedszkola Gminnego
w Sianowie. Jak w kalejdoskopie przesuwał
się przez scenę parawan zmieniający tema-
tykę występów: „Walczymy ze śmieciami”,

„Szumi nam zielony las”, „W morskiej kra-
inie”, „Łąka pachnąca kwiatami”, „Podróże
w kosmos”.

Taneczne prezentacje poszczególnych pla-
cówek były na bardzo wysokim poziomie.
Kolorowe stroje, przepiękna choreografia 
i różnorodna muzyka królowały przez blisko
półtorej godziny w sali kina.

Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwały Alicja Dąbrowska , Karolina
Gardziejewska i Magdalena Golubska. Ko-
misja konkursowa jednogłośnie przyznała
wszystkim placówkom biorącym udział 
w festiwalu pierwsze miejsca. Wszyscy otrzy-
mali też wspaniałe nagrody. 

Podczas festiwalu rozstrzygnięty został
również ogólnopolski konkurs plastyczny na
nowe logo festiwalu. Zwyciężczynią została
Amelia Romanowska z Przedszkola Samo-
rządowego w Mścicach.

Wszystkim, którzy przyczynili się do
sprawnej organizacji i przeprowadzenia na-
szego festiwalu na tak wysokim poziomie
składamy serdeczne podziękowania.

MAGDALENA GOLUBSKA
ALICJA DĄBROWSKA

� WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STR. 5 �

Taniec, zabawa 
i ekologia
22 kwietnia w kinie Zorza odbył się X Jubileuszowy Wiosenny Festiwal Kultury 
Ekologicznej, zorganizowany przez Przedszkole Gminne w Sianowie.

Kolorowe stroje, przepiękna choreografia i różnorodna muzyka królowały przez blisko półtorej godziny w sali kina. Fot. Waldemar Kosowski

7 V
Rajd rowerowy 
Mokre – Sucha 
Koszalińska

21 V
„Majówka z Historią”
w Szczeglinie

28 V
Wyścig kolarski 
„Masters po Latach”
start ul. Węgorzewska

Jubileuszowy festiwal otwo-
rzyła Renata Bąk, dyrektor
Przedszkola Gminnego w Sia-
nowie. Towarzyszył jej Marcin
Posmyk, zastępca burmistrza
Sianowa.

Fot. Waldemar Kosowski

Partnerzy 
i sponsorzy 

Partnerami festiwalu byli: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie, Nadleśnictwo
Karnieszewice, Globmetal Sianów.
Sponsorzy festiwalu to: Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Kacper” z Sianowa, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sia-
nowie, Ewa i Mariusz Kowalscy z Sianowa,
OSP Osieki, Firma Dega Karnieszewice, Kazar
Koszalin.
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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
niepelnosprawniĂsianow.pl

K ilka dni temu rozmawiałem
z kilkoma osobami, które
czasowo przebywają na te-

renie naszej gminy, a pochodzą 
z Wielkopolski i Dolnego Śląska.
Jak zwykle wśród wielu tematów
znalazł się i samorząd, czyli
ogólnie to, co się u nas dzieje. 
Moi rozmówcy byli zauroczeni
naszą gminą, pozytywnie zasko-
czeni aktywnością rekreacyjną
mieszkańców (nordic walking, 
rowery itp.), jak również ofertą
kulturalną. 
Sami na co dzień widzimy park,
stadion, Centrum Kultury czy też
Kino i Galerię Zorza. A jak często
tam zachodzimy? Nasi goście byli
pod wrażeniem tego, jak wiele się
tu dzieje i że nasze przedsięwzię-
cia są… nieodpłatne. Niestety
zdziwieni byli też niską często fre-
kwencją. I chyba tego czasami naj-
bardziej brakuje. Wiem, że każdy
ma swoje zajęcia, jest praca, nauka.
Ale czy czasami nie za dużo jest 
telewizora? Czy nie za łatwo 
siadamy przed komputerem 
i często niestety przeglądamy
„śmietnik” internetowy? Tak, tak
sam jestem obciążony tymi sa-
mymi wadami.
Jest już wiosna, oferta będzie
jeszcze atrakcyjniejsza i częściej
zdarzać się będą ciekawe wyda-
rzenia, więc pamiętajmy, że one są
dla Was, dla wszystkich mieszkań-
ców gminy i miasta Sianów. 
Oczywiście mile widziani są rów-
nież goście spoza gminy. Tak orga-
nizator, jak i twórca, wykonawca
czy sportowiec będą szczęśliwi jak
wokół zbierze się grupa zacieka-
wionych odbiorców konkretnej
imprezy, konkretnych zawodów. 
Warto pamiętać, że rzadko jest tak
jak w naszej gminie. Tak dostępnie
i tak otwarcie. Sami tego często nie
zauważamy, uzmysłowić to
czasem musi ktoś z zewnątrz. I za
to temu komuś dziękuję.

Kultura
dostępna…

Z RaTuSZa

W skrócie
Zapraszamy 

do Szczeglina
„Majówka z Historią” w Szczeglinie
21 MAJA OD GODZINY 13.00.

W programie m.in. 
– grupy rekonstrukcji historycznej
– pojazdy i sprzęt sportowy
– strzelnica asg
– gra terenowa – z nagrodami
– wojskowy tor przeszkód 
– pokaz o Szczeglinie
– konkursy
– loteria

Repertuar 
kina Zorza

� 13 maja
godz. 18.30 – Dyskusyjny Klub Filmowy
zaprasza na dramat „Dziś jestem blon-
dynką”
� 15 maja
godz. 11 – „Niania McPhee i wielkie
bum”
� 22 maja
godz. 11 – „Jak ukraść księżyc”
� 29 maja
godz. 11 – „Dobry dinozaur”
Wstęp wolny.

Sianów będzie się
bawić!

Już dziś zapraszamy na 29. Dni Ziemi
Sianowskiej, które odbędą się 
w dniach 10-12 czerwca na Stadionie
Miejskim w Sianowie. Na scenie 
zobaczymy między innymi takie

gwiazdy, jak Zakopower, Doniu, Ka-
baret Nowaki oraz Kabaret K2. Jak co
roku 11 czerwca odbędzie się słynna
bitwa o zapałkę, drużyny już się szykują
do rywalizacji. Po zmroku zobaczymy
wyjątkowe show multimedialne. A jeżeli
w niedzielę 12 czerwca będziesz miał
dylemat, czy pójść na DZS czy obejrzeć
mecz Polska-Irlandia Płn., organizatorzy
rozwiązali ten problem. Będziecie mogli
połączyć te dwa wydarzenia razem 
i obejrzeć transmisję meczu w strefie ki-
bica na telebimach. Nie możecie tego
przegapić, zapraszamy serdecznie!

Nadleśnictwo Karnieszewice
bierze udział w realizowanym przez
Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe ,,Programie
Ochrony i Restytucji cisa pospoli-
tego w Polsce”. Program obejmuje
inwentaryzację zasobów, wybór po-
pulacji cisa oraz odtworzenie jego
zasobów w ekosystemach leśnych,
w granicach naturalnego zasięgu.
W związku z tym 21 kwietnia 
leśnicy zorganizowali akcję wspól-
nego obsadzenia cisem wyznaczo-
nego terenu. Wspólnie z przedsta-
wicielami lokalnych mediów
burmistrz gminy i miasta Sianów
miał również przyjemność posadzić
niejedno drzewko. Miejmy nadzieję,

że wszystkie sadzonki przyjmą się 
i rosnąc będą cieszyć kolejne poko-
lenia.

Cis pospolity jest gatunkiem 
najwcześniej objętym ochroną 
w Polsce, bowiem chroniony jest od
1423 roku. Ochrona została wów-
czas ustanowiona na mocy statutu
warckiego, wydanego przez króla
Władysława Jagiełłę, który chciał
ograniczyć eksport drewna ciso-
wego będącego surowcem do 
wyrobu bardzo dobrej jakości
łuków. Ograniczenie wprowadzono
z obawy o całkowite wyginięcie cisu
pospolitego. Współcześnie roślina
podlega ochronie w Polsce nieprze-
rwanie od 1946 roku.

Cis pospolity wraca na Pomorze Środkowe
Obecnie gatunek ten występuje głównie w rezerwatach. To może się zmienić dzięki wyjątkowej akcji 
Nadleśnictwa Karnieszewice.

Podczas akcji posadzono 120 sadzonek, docelowo będzie ich półtora tysiąca.
Fot. Waldemar Kosowski

T rwająca od kilku miesięcy
kampania informacyjna
oraz dobre przygotowanie

samorządu do realizacji zadań wy-
nikających z ustawy z 11 lutego bie-
żącego roku o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci pozwoliły
mieszkańcom gminy Sianów na bez-
problemowe złożenie wniosków 
o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego. Dla usprawnienia ob-
sługi interesantów do zespołu Działu
Świadczeń Rodzinnych przyłączył
się zespół Biura Obsługi Interesanta
Urzędu Gminy i Miasta oraz Dział
Pracowników Socjalnych MGOPS.
Kolejnym ułatwieniem, szczególnie

adresowanym do osób pracujących,
było umożliwienie składania
wniosku drogą elektroniczną oraz
osobiście w każdą sobotę kwietnia.

Mieszkańcy gminy Sianów od
początku trwania Programu „Ro-
dzina 500+” są na bieżąco informo-
wani o terminach realizacji decyzji
przyznających świadczenie wycho-
wawcze za pośrednictwem stron 
internetowych: www.sianow.pl 
i www.mgops.sianow.pl . 

W okresie od 1 do 19 kwietnia
do Działu Świadczeń MGOPS 
w Sianowie wpłynęło łącznie 715
wniosków, z czego blisko 19 proc.,
czyli 131, w wersji elektronicznej.
W terminie tym wydano już 403 de-
cyzje i wypłacono łącznie 278 tys.
złotych, co oznacza, że świadczenie
zostało wypłacone dla 557 dzieci,
które nie ukończyły 18 lat.

Wśród rodzin objętych już
wsparciem finansowym w ramach
Programu „Rodzina 500+” zna-

lazły się także rodziny wielo-
dzietne (3 i więcej dzieci), dla
których pomoc finansowa państwa
będzie szansą na realizację dzie-
cięcych marzeń i aspiracji eduka-
cyjnych.

Ważną informacją, szczególnie
dla rodzin żyjących w niedostatku,
jest zapewnienie, że świadczenie to

nie będzie stanowiło dochodu usta-
lanego dla potrzeb pomocy spo-
łecznej, nie mniej, sposób wydatko-
wania środków będzie monito-
rowany w celu uniknięcia przy-
padków marnotrawienia funduszy,
których przeznaczenie zostało okre-
ślone w Programie „Rodzina 500+”.

„Rodzina 500+” 
w Sianowie
Rządowy „Program 500+” w gminie Sianów realizowany jest... na 5+. Wnioski przyjmowane są
płynnie, wypłaty pieniędzy trwają.

278
tys. złotych 

wypłacono rodzinom 

do 19 kwietnia

Wnioski można było składać w każdą sobotę kwietnia. To usprawniło proces re-
alizacji „Programu 500+”. Fot. Waldemar Kosowski
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– O waszej inicjatywie obywatelskiej 
dosyć głośno. Jak się zaczęło wspólne 

budowanie boiska? 
– Boisko sportowe w Mokrym ist-

niało od zawsze, ponieważ działał
tam klub sportowy Start Iskra
Mokre. Klub rozwiązano, ludzie 
w Mokrym zostali. W 2013 roku na-
rodził się pomysł na nowe usytu-
owanie boiska, ale nie udało się go
zrealizować. Jednak potrzeba miesz-
kańców do stworzenia miejsca, które
da możliwość spotkań była tak
duża, że w 2015 roku podjęliśmy 
decyzję o budowie „boiska”. Ma być
to miejsce służące nie tylko do
zabaw sportowych, ale również do
spotkań integracyjnych.

– To chyba nie jest takie proste? 
– Dzisiaj nic nie jest proste, ale

przy wsparciu sąsiadów i zielonym
świetle od gminy, jak widać
wszystko jest to możliwe. Najtrud-
niejszym etapem w budowie boiska
było usunięcie zalegających drzew 
z korzeniami. Udało się dzięki spon-
sorowi. Bez tego nie moglibyśmy
rozpocząć prac ziemnych. Na-
stępnym etapem było wyrównanie
terenu. Tu z pomocą przyszedł nam
pełen zapału mieszkaniec Adam
Zieńkow, który sprowadził firmę, 
a ta wyrównała teren. Oczywiście
na każdym etapie wykonywanych
prac bezcenny był czas, pot i siła 
z jaką mieszkańcy wsi pomagali.
Teraz planujemy usypanie czarnej
warstwy ziemi, na której powstanie
murawa.

– Jak udało się nakłonić wszystkich 
do działania?

– Nie potrafię usiedzieć 
w miejscu i staram się tą energią 
zarażać ludzi, wyciągać ich 
z domów, integrować. Potem to już
samonapędzająca się maszyna.

– To kiedy pierwszy mecz? 
– Jeżeli wszystko pójdzie zgod-

nie z założeniami to pierwsze mecze
zorganizujemy w wakacje.

– Ma Pan jeszcze jakieś pomysły? 
– Jest ich mnóstwo. Mam na-

dzieję, że wiele z nich uda nam się
zrealizować. W najbliższej przy-
szłości chciałbym, aby powstało bo-
isko do gier zespołowych, miejsce
na festyny wiejskie i zakątek do 
spotkań przy ognisku. Teraz ru-
szamy z rajdami rowerowymi
Mokre – Sucha, w czym pomaga
trochę gmina i nadleśnictwo.
Mamy nadzieję na uczestnictwo
mieszkańców nie tylko z naszej
miejscowości. Zapaleni miłośnicy
ze Szczeglina włącza się w swoim
sołectwie, po drodze jest jeszcze
Sianów, który również zadekla-
rował uczestnictwo. Kończymy 
w Suchej Koszalińskiej i zapra-
szamy tam na wspólne ognisko,
będzie można pogadać i upiec 
kiełbaskę. Mimo tak bliskiego
sąsiedztwa jest mało okazji do tych
wspólnych rozmów. 

– Inni patrzą na pana z przymrużeniem
oka, czy z zazdrością?

– (uśmiech) Myślę, że odpo-

wiednie słowo to zdziwienie, 
a nawet zaskoczenie.

– A mieszkańcy wsi zgłaszają się do pana
z problemami? 

– Tak. Jestem otwarty na po-
trzeby lokalnej społeczności. Są
różnorodne to problemy, ale nie-
stety nie na wszystko mam wpływ.
Dlatego bardzo ważna jest dobra re-
lacja sołtysa z urzędem gminy.

– Myśli pan o dalszej karierze samo-
rządowej lub politycznej, czy raczej 

zostanie pan u siebie? 
– Znalazłem swój kawałek

podłogi i dobrze mi tu gdzie jestem.
Czas pokaże... Nigdy nie powinno
mówić się nigdy!

Robimy to w czynie społecznym
Rozmowa z daNiElEM KalicKiM, sołtysem sołectwa Mokre 

inwestycja finan-
sowana jest przez
Generalną Dy-

rekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, badania pro-
wadzi Instytut Arche-
ologii i Etnologii Polskiej
Akademii Nauk Ośrodek
Badań nad Kulturą
Późnego Antyku i Wcze-
snego Średniowiecza Ze-
spół do Badań Ratowni-
czych oddział we Wrocła-
wiu.

Badania archeolo-
giczne mają na celu od-
krycie i zadokumentowanie śladów
związanych z działalnością czło-
wieka od czasów najdawniejszych
po dziś dzień. Prace polegają na
doczyszczania powierzchni wy-
kopów dla odkrycia zarysów jam
grobowych oraz innych śladów
dawnej ingerencji człowieka 
w podłoże. Do prac angażowani są
pracownicy z okolicznych miejsco-
wości. W Sianowskim Inkubatorze
Organizacji Pozarządowych w Sia-
nowie odbyła się 26 kwietnia kon-
ferencja prasowa poświęcona 
dotychczasowym odkryciom. Ar-
cheolodzy Tomasz Murzyński 

i Piotr Osypiński opowiedzieli i po-
kazali dotychczas odnalezione
przedmioty oraz przedstawili na fo-
tografiach pozostałości po dawnych
osadach oraz cmentarzysku.
Jednym z ciekawszych odnalezio-
nych przedmiotów jest fragment
miecza lub sztyletu z brązu. Naj-
okazalej prezentują się pozostałości
po cmentarzysku związanym 
z osadnictwem kultury łużyckiej.
Archeolodzy odkryli kilkanaście
pochówków ciałopalnych, gdzie
spalonych zmarłych składano bez-
pośrednio do jamy w ziemi lub też
w specjalnych urnach. Oprócz tego

znaleziono także liczne ślady daw-
nego osadnictwa od neolitu przez
epokę brązu, średniowieczne aż po
nowożytność. Daje to dosyć jasny
przekaz, że tereny gminy Sianów
na których prowadzone są aktu-
alnie badania archeologiczne sprzy-
jały osadnictwu tak dawniej jak 
i teraz.

Okazuje się, że obecność arche-
ologów na naszym terenie to tak-
że nie lada gratka edukacyjna. Jeden
z archeologów pojawił się w przed-
szkolu. Dzieci dowiedziały się na
czym polega jego praca, obejrzały 
i dotknęły wielu eksponatów po-

chodzących z wykopalisk, m.in.
fragmentów odkopanych na naszym
terenie naczyń i monet. Gość zapre-
zentował dzieciom sprzęt, z którego
korzysta w czasie pracy. Dzieci 
z dużym zaciekawieniem oglądały
różnej długości miary, tablice z ma-
gnesami, łopatki oraz wykrywacz
metali. Każde dziecko mogło przez
chwilę poczuć się jak prawdziwy ar-
cheolog podczas korzystania ze spe-
cjalistycznego sprzętu. Opowieści
gościa na długo pozostaną w pa-
mięci dzieci, a zaprezentowane pod-
czas spotkania eksponaty pobudzą
wyobraźnię małych odkrywców.

Najpierw 
archeolodzy
Trwają prace archeologiczne na terenie przeznaczonym
pod budowę drogi ekspresowej S6, będącej obwodnicą
Sianowa i Koszalina.

Śmierdzi 
ze składowiska?

dzwoń

Składowisko odpadów komunalnych
w Sianowie, obecnie Regionalny Za-
kład Odzysku Odpadów funkcjonuje
na terenie naszej gminy od 1978
roku. Podmiotem eksploatującym jest
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. z Koszalina. Uciążli-
wości odorowe o różnym stopniu nasi-
lenia od początku istnienia zakładu
utrudniały i nadal utrudniają miesz-
kańcom Sianowa codzienne życie. Od
momentu wybudowania kompostowni 
w systemie zamkniętym sytuacja ta
uległa poprawie. Nadal jednak zdarzają
się dni kiedy nie można otworzyć okien
z powodu odoru jaki dociera do do-
mostw. Każdorazowe wystąpienie 
uciążliwości zapachowych należy zgła-
szać bezpośrednio do Regionalnego Za-
kładu Odzysku Odpadów w Sianowie
pod nr telefonu: 94 318 53 65 lub
do siedziby Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej w Koszalinie.
W miarę możliwości prosimy poinfor-
mować też o dokonanym zgłoszeniu 
e-mailowo Urząd Miasta:gpeeĂsianow.pl

uWaGa

Sołectwo Mokre 
to jedno z 27 sołectw w gminie
Sianów, dość nietypowe, bo sołtys
wspólnie z mieszkańcami od ze-
szłego roku własnymi siłami budują
boisko. Organizują również rajd 
rowerowy, który 7 maja wyruszy 
z Mokrego do Suchej Koszalińskiej
i na który serdecznie zapraszają
wszystkich miłośników rowerowych
wycieczek.

Ten fragment miecza z brązu
liczy sobie, bagatela, między
2500, a 3000 tysiące lat!

Fot. Waldemar Kosowski
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23 kwietnia obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Książki i Praw Autor-
skich, święto ustanowione przez
UNESCO w celu promocji czytel-
nictwa i zwrócenia uwagi na pro-
blemy dotyczące praw autorskich. Po
raz pierwszy dobyło się w 1995 roku.
Data ta nie jest przypadkowa, gdyż
tego dnia urodziło się bądź zmarło
wielu znamienitych dla literatury pi-

sarzy, między innymi William Szek-
spir, Miguel Cervantes, czy Vladimir
Nabokov. Aby uczcić ten dzień, na
czytelników czekała niespodzianka 
– spotkanie autorskie z Piotrem K. Pio-
trowskim, autorem bestsellerowej 
książki „ 07 zgłasza się – opowieść 
o serialu” i Bronisławem Cieślakiem,
dziennikarzem radiowym i telewi-
zyjnym, aktorem i politykiem, pu-

bliczności znanym przede wszystkim
jako porucznik Borewicz z popular-
nego serialu „07 zgłoś się” oraz 
detektyw Malanowski. Spotkanie 
poprowadził Dariusz Rekosz. Nie za-
brakło pytań dotyczących ciekawo-
stek z seriali oraz ulubioną literaturę.
Aktor wyznał, że zaczytuje się Rema-
rquiem, Hemingwayem, Marquezem.

MONIKA OLSZAK

Spotkanie z bronisławem
cieślakiem
bronisław cieślak, dziennikarz i aktor, znany przede wszystkim 
z kultowej roli Sławomira borewicza w serialu „07 zgłoś się”, spotkał
się z mieszkańcami Sianowa.

Fot. Waldemar Kosowski

P rzedszkolaki i żłobko-
wicze wraz z rodzicami
licznie stawili się w hali

sportowej w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sianowie. Wszyscy zwarci 
i gotowi w strojach sportowych sta-
nęli na linii startu...

Dyrektor Przedszkola Gminnego
Renata Bąk przywitała wszystkich
małych sportowców, ich rodziców 
i przybyłych gości: wiceburmistrza
Marcina Posmyka i Ryszarda
Wątrobę, przewodniczącego
Gminnej Rady Sportu w Sianowie.

Zabawę sportową poprowadziły
panie Karolina i Joanna. Stroną 
muzyczno-taneczną pokierowała
Magda Golubska.

Wszystkie drużyny dzielnie
zmagały się z każdym zadaniem,
nikt nie stał bezczynnie. Wszyscy
chcieli biegać, skakać, dobrze się
bawić i wszystko zgodnie z zasa-
dami fair play. Nie liczyło się kto
pierwszy, kto lepszy, ponieważ
wszyscy byli zwycięzcami.

Na zakończenie każdy sporto-
wiec otrzymał medal, a pani dy-
rektor wręczyła każdej drużynie dy-
plom. III Spartakiada Rodzinna
przeszła już do historii. Zapraszamy
już za rok!

JOANNA PIECKO
Fot. Waldemar Kosowski

Sportowcy mali i duzi
9 kwietnia chętni sportowych wrażeń przybyli na iii Spartakiadę Rodzinną pod hasłem „Sportowe zabawy z mamą i tatą”.
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X Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej
impreza, zorganizowana przez Przedszkole Gminne w Sianowie, w obiektywie Waldemara Kosowskiego.

Podczas wystawy autor zapre-
zentował swoje prace premierowe
publikacje prasowe, komentarze,
ostrą satyrę oraz czarny humor. Dla
każdego miał prezent – rysunek 
z autografem.

Prace wykonane zostały trady-
cyjną czarną kreską. Artysta, jak
sam opowiadał, przywiązany jest
do tego typu rysunku i, mimo 
iż otrzymał w prezencie kolorowe
pisaki, na pewno z niej nie zrezy-
gnuje. Prace Leszka Jęczkowskiego
przypadły do gustu przybyłym go-
ściom. Kilkadziesiąt osób z wielkim
zaciekawieniem słuchało o pracach
artysty, doceniając jego twórczość 
i życząc kolejnych udanych pro-
jektów. Chętne osoby zapraszamy
do galerii Zorza na wystawę.

URSZULA JACKOWSKA
Fot. Waldemar Kosowski 

do uśmiechu wystarczy... kilka kresek
25 kwietnia w galerii Zorza w Sianowie otwarta została wystawa rysunku satyrycznego pt.
„Kilka kresek” autorstwa leszka Jęczkowskiego. 
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„Kilometry dobra” 
– zbieraj pieniądze

dla siebie
Głównym celem kampanii „Kilometry
Dobra” jest zbiórka pieniędzy na cele
określone przez organizacje partner-
skie. Udowadniamy, że działając
wspólnie można osiągnąć więcej niż w
pojedynkę. Dobrych powodów, by po-
magać, jest wiele, dlatego są z nami or-
ganizacje, które zbierają pieniądze na
cele społeczne, sport, kulturę, edukację,
środowisko, kościół. Jeśli zdecydujesz
się wesprzeć potrzebujących swoją zło-
tówką, masz gwarancję, że dobrze wy-

dajesz swoje pieniądze – sam wybie-
rasz rodzaj pomocy, organizację, której
pomagasz oraz cel, który wspierasz.

dlaczego „Kilometry
dobra”?

„Dobro”, ponieważ głównym przesła-
niem akcji jest pomoc potrzebującym.
Wszystkie zebrane pieniądze trafią do
konkretnych organizacji partnerskich 
i zostaną przeznaczone na ich cele. „Ki-
lometry”, ponieważ na kilka dni przed fi-
nałem kampanii organizacje zamieniają
zbierane przez 3 miesiące pieniądze na

złotówki i układają je w ciągi monet. 
W ten sposób udowadniamy, że dobro
można zmierzyć. Dodatkową atrakcją
jest próba pobicia rekordu Guinnesa. 
Organizacje partnerskie Kilometrów
Dobra rezygnują z rywalizacji i układają
dobro wspólnie. Do rekordu potrzebu-
jemy 75 km. Każda złotówka ma zna-
czenie, możesz dołożyć ją nawet 
w trakcie finału. Kiedy to zrobisz stajesz

się częścią globalnej kampanii dobro-
czynnej oraz bierzesz udział w biciu re-
kordu.

Szerzenie filantropii
Naszą misją jest szerzenie dobro-
czynności na cały świat. W tej chwili są
z nami organizacje ze Sztokholmu 
i Brukseli. Chcemy, żeby do 2020 roku
Kilometry Dobra były zbierane na
wszystkich kontynentach, w 1000 mia-
stach na całym świecie. 
Mieszkańcy Sianowa, sianowskie przed-
siębiorstwa – zbieracie pieniądze dla

siebie. Wystarczy wejść na www.kilome-
trydobra.pl i znaleźć subkonto Sianów,
ewentualnie wpłacać bezpośrednio na
subkonto Sianowa: 75 1240 1428 1798
0010 6693 7831   
Zapraszamy na konsultacje dla osób po-
trzebujących rehabilitacji (w szczegól-
ności terapii w kombinezonach). Dar-
mowe konsultacje – 20 maja w Sianow-
skim Inkubatorze organizacji Poza-
rządowych w godzinach 10-14.
Konieczna rezerwacja miejsca: 512 108
288 (proszę nie dzwonić 2 i 3 maja).

ZESPÓŁ KAMPANII 
„KILOMETRY DOBRA”

inicjatywa

Za nami druga edycja konkursu
powiatowego, który sprawdzał
wiedzę uczniów z zakresu eko-
nomii. Odbył się on 13 kwietnia 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Sia-
nowie. Do zmagań przystąpiły dru-
żyny z czterech szkół w kategorii
wiekowej klas  V:

SP nr 1 Sianów – „Bankowcy”
SP nr 2 Sianów – „Ciułacze”
SP nr 6 Koszalin – „ Dzikie Dziki”
SP Bonin – „Olki”
Konkurs podzielony był na

cztery rundy: pieniądze, SKO hi-
storia, wiedza ekonomiczna, wiedza
praktyczna. Pytania były związane
z bankowością i ekonomią.

Uczniowie obliczali sumy
oszczędności, wyjaśniali pojęcia
takie, jak kredyt, lokata, kapitał czy
rachunek bankowy.

W finale drużyny odpowiadały
na pytania otwarte.

O poprawności odpowiedzi de-
cydowało jury złożone z przedsta-
wicielek PKO Banku Polskiego 
– Sylwii Stępień i Doroty Borkow-
skiej.

Zwyciężyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej  nr 1 w Sianowie. 

II miejsce zajęły uczennice z Bonina,
trzecie na podium były „Dzikie Dziki
z Koszalina”, wyróżnienie przypadło
w udziale SP nr 2 z Sianowa.

Konkurs odbył się w miłej i przy-
jaznej atmosferze.

OPIEKUN SKO 
IWONA ŁYSKAWKA

ich kapitał to duża wiedza
uczniowie z czterech szkół wzięli udział w Wielkim Teście Wiedzy Ekonomicznej.

Gratulujemy wiedzy SKO-owcom, uczniom kl. V: Mateuszowi Jankowskiemu i Ja-
kubowi Żłobeckiemu, którzy reprezentowali sianowską „Jedynkę”.

Fot. Archiwum

W sobotę, 16 kwietnia, 
w sianowskim Urzę-
dzie Stanu Cywilnego

Zofia i Czesław Ludwinowiczowie,
para, która stanęła na ślubnym ko-
biercu pół wieku temu, odnowili
swoją przysięgę małżeńską z okazji
„Złotych Godów”.

W imieniu prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
aktu dekoracji medalami  „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” do-
konał burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki. Wznosząc
toast na cześć jubilatów burmistrz
podkreślił, jak wielkim wydarze-
niem jest taka rocznica, gdyż „Złote
Gody” to dzień wspomnień i re-
fleksji nad tak pięknym jubile-
uszem.   

Życzenia jubilatom na następne
szczęśliwe lata wspólnego życia 
pełnych zdrowia i spokoju składali
burmistrz Maciej Berlicki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz
Machała, kierownik USC Mirosława
Kapuścińska oraz zastępca kierow-
nika USC Adrian Lewandowski. Na
koniec spotkania wręczono jubi-
latom  pamiątkowe dyplomy jubile-

uszowe oraz upominki i piękne
kwiaty.

Tydzień później, 23 kwietnia, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sia-
nowie odbyła się kolejna uroczy-
stość jubileuszowa – „Diamentowe
Gody” państwa Heleny i Franciszka
Dudków z Sianowa. Wychowali 

pięcioro dzieci, mają dziewięcioro
wnuków i ośmioro prawnuków, od
których otrzymują wsparcie, miłość
oraz wdzięczność i szacunek ka-
żdego dnia.

Zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Adrian Lewan-
dowski życzył szacownym jubi-

latom kolejnych szczęśliwych lat 
w zdrowiu, spokoju i radości 
w gronie kochającej rodziny.

Zastępca burmistrza gminy 
i miasta Sianów Marcin Posmyk 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sianowie Janusz Machała wręczyli
parze małżeńskiej okolicznościowe

dyplomy, upominki, kwiaty oraz
złożyli moc serdecznych życzeń.

Uroczystość odbyła się w miłej 
i rodzinnej atmosferze, a uśmiech
goszczący na twarzach jubilatów był
dowodem szczęścia i radości.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA, 
KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

Piękne jubileusze w uSc
„Złote Gody” państwa Zofii i czesława ludwinowiczów oraz „diamentowe Gody” państwa Heleny i Franciszka dudków.

Zofia  i Czesław Ludwinowiczowie wychowali razem dwóch synów są  szczęśliwym
dziadkami  czwórki wnucząt i jednego prawnuka. Fot. Waldemar Kosowski

Państwo Helena i Franciszek Dudkowie mogą się poszczycić 60-letnim stażem ma-
łżeńskim. Fot. Waldemar Kosowski

ZĘby ZdROWE Na SZóSTKĘ!
Rozpoczęła się kolejna edycja programu
zdrowotnego „Szóstka na szóstkę.”

12 kwietnia uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie odwiedzili ga-
binet stomatologiczny. Stomatolog Robert Jackowski przypomniał uczniom, jak należy
zadbać o zęby i higienę jamy ustnej oraz o regularnych wizytach w gabinecie dentysty.
Każdy uczeń odważnie usiadł na fotel dentystyczny, aby dowiedzieć się czy dobrze dba
o swoje zęby i czy... szóstka jest na szóstkę!
Na koniec wizyty uczniowie otrzymali od doktora upominek – szczoteczkę i pastę do
zębów, aby codziennie dbać o zęby.
– Zdarzają się młodzi pacjenci którzy przychodzą do mnie z mamą lub tatą, najczęściej
z bólem zęba. Po wejściu do gabinetu mówią z entuzjazmem i radością „Mamo, tato
ale ja już tutaj byłem i wcale się tego Pana nie boję” – mówi T. Karpowicz.

Fot. Iwona Łyskawka
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W skrócie
ibuk libra 

w bibliotece

Szukasz książki, a nie ma jej na
półce? Potrzebujesz czytelni czynnej
całą dobę? Chcesz czytać książki 
z dowolnego miejsca? W bibliotece 
w Sianowie oraz wszystkich jej filiach

dostępne już są darmowe e-booki!
Przyjdź do najbliższej biblioteki – do-
staniesz kod dostępu.
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów dołączyła do kon-
sorcjum bibliotek publicznych – Zachod-
niopomorskiego Konsorcjum Bibliotek,
które zakupiło wspólnie dostęp do cyfro-
wych książek na platformie Ibuk Libra.
Jak działa konsorcjum? Każda z bibliotek
wybiera książki, którymi jest zaintereso-
wana. Trafiają one do wspólnego zbioru,
dzięki czemu liczba dostępnych pozycji
wzrasta o wkład każdej biblioteki
współtworzącej konsorcjum. Konsorcjum
koordynowane jest przez Książnicę Po-

morską. W jego skład wchodzą, poza
Książnicą Pomorską, MBP w Szczecinie
oraz biblioteki w Stargardzie Szcze-
cińskim, Koszalinie, Białogardzie, Poli-
cach, Choszcznie i Goleniowie, Gryfi-
cach i właśnie w Sianowie. Łącznie 
konsorcjum tworzy 10 bibliotek, które
udostępniają łącznie ponad 1800 
książek! 
Ibuk Libra to platforma z cyfrowymi 
książkami. Jej zasób to ponad 19 tysięcy
tytułów z różnych dziedzin wiedzy (w tym
beletrystyki i literatury popularnej) 
i ponad 250 wydawców. Biblioteka sama
decyduje o księgozbiorze, który chce wy-
kupić i udostępniać swojej społeczności

– pozycje można wybierać całymi dzie-
dzinami czy podkategoriami, ale można
również wybierać tytuły pojedynczo.
Rozwiązanie to pomaga bibliotece na
oszczędność miejsca (całość dzieje się
on-line) i na zwiększenie dostępności
księgozbioru (z jednego tytułu na raz
może korzystać aż pięć osób – z dowol-
nego miejsca). 
Zapraszamy!

dyskusyjny 
Klub Książki

22 kwietnia w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej Gminy i Miasta

Sianów spotkali się uczestnicy Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Spotkania
są okazją do porozmawiania o wszyst-
kim, okazją do zabawy i poznania no-
wych ludzi, sposobem spędzenia wol-
nego czasu, a także poznania trendów 
w literaturze. Tym razem dyskutowano 
o książce Davida Mitchella „Atlas chmur”
oraz książce Andrzeja Stasiuka „Dzie-
więć”. Na kolejne spotkanie zapraszamy
2 czerwca. Będzie to spotkanie z polską
pisarką Tanyą Valko autorką bestsel-
lerów „Arabska żona”, „Arabska córka”,
„Arabska krew”, „Arabska księżniczka”.

MONIKA OLSZAK, 
KRYSTYNA JURGO

Święto
literatura dla młodych

2 kwietnia, w dzień urodzin Hansa Christiana Andersena, obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Co roku inny kraj jest gospo-
darzem święta. Jego zadaniem wówczas jest zaprojektowanie i rozesłanie do
innych krajów plakatu z mottem. Polska była gospodarzem tego dnia w roku
1980. W tym była to Brazylia. W Filiach Bibliotecznych w Karnieszewicach,
Siecieminie, Sierakowie, Skibnie odbyły się lekcje biblioteczne. Dzieci po-
znały wiele ciekawostek z życia pisarza oraz przeczytały fragmenty ulu-
bionych bajek. W Skibnie powstała galeria ilustracji do baśni. W Sierakowie
bajka „Księżniczka na ziarnku grochu” została przedstawiona w mini 
teatrzyku, a w Siecieminie po lekturze wszyscy wyszli na boisko grać 
w zbijaka. Na zakończenie upiekli kiełbaski przy ognisku. Dzieci z Siecie-
mina dziękują sołtysowi Pawłowi Chaładus oraz i Małgorzacie Hryckowian
za pomoc przy organizacji ogniska.

MONIKA OLSZAK

W obiektywie
Zofia Stanecka w bibliotece

13 kwietnia w sianowskiej bibliotece gościła pisarka Zofia Stanecka. Jej „Basia”,
seria traktująca o rozmaitych perypetiach uroczej, kilkuletniej bohaterki jest praw-
dziwym przebojem i podbiła serca najmłodszych czytelników. Autorka przekazała
dzieciom wiele cennych informacji o procesie powstawania książki i ludziach, którzy
ją współtworzą – od momentu pojawienia się pomysłu w głowie pisarza, aż po poja-
wienie się książki w księgarni bądź w bibliotece. Fot. Krystyna Jurgo

6 kwietnia rozpoczęła się IV
edycja ogólnopolskiej akcji „Czytam
w podróży... Herberta!”. Powstała
ona z inicjatywy Fundacji im. Zbi-
gniewa Herberta. Przyłączyła się do
niej również sianowska biblioteka.
Akcja polegała na zachęcaniu
mieszkańców do sięgania w pod-
róży po poezję Zbigniewa Herberta.
Na ulicach Sianowa młodzi czytel-
nicy informowali napotkane osoby
o akcji oraz wręczali zakładki. Pod-
czas kilkugodzinnej akcji rozdano
300 zakładek, zachęcając tym
samym do czytania, nawet w trakcie
najkrótszej podróży. W tym samym
czasie w bibliotece można było po-
słuchać utworów poety.

MONIKA OLSZAK

inicjatywa

czytam w podróży... Herberta

Młodzi czytelnicy wręczali napotkanym przechodniom zakładki do książek. 
Fot. Monika Olszak

W sianowskiej bibliotece trwa
cykl warsztatów „O finansach... 
w bibliotece”, skierowanych do osób
po 50. roku życia. Uczestnicy warsz-
tatów mieli okazję spotkać się z Ka-
tarzyną Zwarzany, specjalistą ds.
Komunikacji Społecznej Narodo-
wego Banku Polskiego w Szczecinie.
Spotkanie odbyło się pod hasłem
Akademia „Dostępne Finanse”,
której celem jest zwiększenie świa-
domości społeczeństwa do aktyw-
nego korzystania z nowoczesnych
instrumentów płatniczych, takich
jak karty płatnicze i bankowość elek-
troniczna. Przeprowadzony został
też krótki kurs rozpoznawania au-
tentyczności banknotów po moder-
nizacji zabezpieczeń.

MONIKA OLSZAK

dla seniorów

Finanse bez tajemnic

Spotkanie dotyczyło tematyki obrotu bezgotówkowego. Fot. Krystyna Jurgo

K onkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, 

a głównym jego celem było posze-
rzanie horyzontów myślowych
dzieci i młodzieży poprzez poszu-
kiwanie wartościowej literatury,
propagowanie piękna i kultury
języka polskiego.

Turniej podzielony był na trzy
kategorie: „ptaszęta” (uczniowie
klas I–III), „ptaszki” (klasa IV-VI),
„ptaki” (uczniowie gimnazjum).
Nowością w regulaminie było to, 
że wszyscy recytowali jeden utwór
– wiersz.

W czytelni biblioteki usłyszeć
było można miedzy innymi utwory
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy,
Aleksandra Fredry, Doroty Gellner,
Marii Konopnickiej. 

W turnieju udział wzięło 28
dzieci. 

Recytację oceniało jury w skła-
dzie: Anna Sypuła, Renata Pomian,
Edyta Mrozek, Jolanta Sas.

Tegoroczny turniej przebiegał

na bardzo wysokim poziomie i ko-
misja miała twardy orzech do zgry-
zienia, aby wyłonić laureatów. Po
burzliwych obradach jury postano-
wiło nagrodzić: w kategorii „pta-
szęta”: Igora Szymańskiego, Mi-
chała Radziejewskiego, Zuzannę
Szreder. 

W kategorii „ptaszki” nagro-
dzono: Kacpra Brzózana, Natalię
Stefańską, Wiktorię Ruziewicz. 

W kategorii „ptaki” jury nagro-
dziło: Katarzynę Gomułkę, Julię
Szuplak, Zuzannę Rębas. 

Uczestnicy turnieju otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody.

MONIKA OLSZAK

Młodzi recytowali wiersze
21 kwietnia w centrum Kultury i bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Sianów odbył się 
48. Gminny Turniej Recytatorski pt. „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

Laureaci, głównych miejsc będą reprezentować gminę Sianów w zmaganiach powiatowych, które odbędą się 6 czerwca o godz.
10 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Fot. Krystyna Jurgo
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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

Za nami kolejna edycja Cobry 
– Zielona, czyli wiosenna. W tym
roku dzięki uprzejmości Nadle-
śnictwa Karnieszewice oraz Gminy
Sianów mogliśmy gościć Cobrę
w Przytoku. 

Zadaniem uczestników było od-
nalezienie 12 punktów kontrolnych
oraz potwierdzenie ich zdobycia 
poprzez perforowanie w odpo-
wiednim miejscu karty startowej.
Przed startem uczestnicy otrzymali
kartę startową i mapę z lat 70. 
w skali 1:10 000. Cała trasa liczyła
około 11-12 km.

Tradycyjnie, jak w poprzednich
Zielonych Cobrach, w okolicach
punktów spotkać można było inne 
– „stowarzyszone”, których oczy-
wiście nie było na mapach… Cho-
dziło o to, by ćwiczyć precyzję, a nie
tylko podbijać wszystkie napotkane
lampiony.

Start odbywał się od godziny 
9 do 12. Kto szybciej pojawił się na
starcie, ten szybciej wyruszył. Nie
było limitu czasu, limitu ilości osób
w drużynach, granic wiekowych dla
uczestników. Na mecie czekało
ognisko i kiełbasa do upieczenia .

Zielona cobra 
w Przytoku
Pieszy test na orientację przyciągnął ponad 100 miło-
śników wędrówek po lesie.

Wyniki Zielonej Cobry można znaleźć na stronie http://cobra.js1373.pl
Fot. Waldemar Kosowski

W dniach 2-3 kwietnia w Bieruniu
niedaleko Katowic nasza czołowa
dwójka: Dorota Grzejdak i Marcin
Grzywacz, z dużym sukcesem wzięli
udział w turnieju klasyfikowanym
do Mistrzostw Polski Seniorów 
(w VI Ogólnopolskim Memoriale 
Seniorów im. Pawła Gasza). Dorota
w grze pojedynczej kobiet nie dała
szans przeciwniczkom i bez straty
seta zdobyła złoty medal. Sianowscy
zawodnicy kolejny raz zagrali razem
w grze mieszanej w kategorii 35+ 
i kolejny raz (również w Sianowie)
zwyciężyli pokonując m. in. parę
rozstawianą z numerem 1 w Polsce.
Marcin wraz ze swoim partnerem
deblowym z Sulęcina (woj. lubu-
skie), Robertem Aleksandrowiczem,
również po bardzo dobrych poje-

dynkach, wygrali swoją grupę 
i w finale pokonali parę z Warszawy.
To był świetny występ. Dwoje za-
wodników, bez straty seta w całym
turnieju, zdobyło 4 złote medale i ich
konta zwiększyły się o kolejne ważne
punkty gwarantujące dobre loso-
wanie podczas Mistrzostw Polski,
które rozegrane zostaną w dniach 
4-5 czerwca w Gdańsku.

16 kwietnia w Górze (woj. dol-
nośląskie) Grzejdak i Grzywacz za-
grali w VII Turnieju Badmintona 
o Puchar Burmistrza Góry. I znowu
z sukcesami. W grze mieszanej bez-
apelacyjnie pokonali wszystkich
swoich rywali zdobywając złoto.
Nasza zawodniczka w grze poje-
dynczej ograła wszystkie swoje ry-
walki i stanęła na najwyższym po-

dium. Natomiast w grze podwójnej
kobiet zagrała z początkującą 
zawodniczką z Sulęcina (Bogumiłą
Aleksandrowicz), zdobywając
srebro. W grze podwójnej mężczyzn
Marcin z Robertem Aleksandrowi-
czem, po wygraniu 5 meczy, zajęli 
1 miejsce. W trzeciej kategorii, tj.
grze pojedynczej mężczyzn, siano-
wianin po bardzo zaciętych poje-
dynkach ostatecznie zajął 3 miejsce.

W tym miesiącu naszych zawod-
ników czeka jeszcze jeden wyjazd na
turniej z cyklu Grand Prix do Lub-
niewic (koło Gorzowa Wielkopol-
skiego). Przypomnijmy, że jednym
z głównych organizatorów jest
Marcin Grzywacz, a trzeci – finałowy
turniej odbędzie się w dniach 1-2 
października w Sianowie.

Kolejne zawody, kolejne medale
Pracowity kwiecień dla seniorów uKS Kometa Sianów.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, szczególnie na Mistrzostwach Polski Seniorów. Fot. Archiwum

d ominik Ziętek w Mło-
dzieżowych Mistrzo-
stwach Polski powtórzył

sukces z ubiegłego roku, zdoby-
wając srebrny medal w grze pod-
wójnej wraz ze swoim partnerem 
z Białegostoku Maciejem Dąbrow-
skim. Dominik wystąpił jeszcze 
w grze mieszanej z Marią Tarasz-
kiewicz (SKB Suwałki), w której
uplasował się na V miejscu. 

W grze pojedynczej bardzo 
dobrze zagrała Sylwia Falkowska.
W swojej młodzieżowej kategorii
wywalczyła V miejsce w grze poje-
dynczej. W ćwierćfinale w meczu 
o medal pechowo skręciła nogę 
i musiała skreczować. 

W juniorach nie zawiedli Kor-
nelia Kowalczyk i Patryk Jas. Razem

w grze mieszanej wywalczyli
brązowy medal, pokonując 
w ćwierćfinale parę łączoną Dawid
Mazur (Technik Głubczyce)/
Agnieszka Szymaszek (Orbitek Stra-
szęcin) 21:11, 21:11. 

Kornelia wystąpiła jeszcze 
w singlu, ale nie powiodło się jej już
w pierwszej rundzie. Uległa za-
wodniczce z Jeleniej Góry, później-
szej brązowej medalistce.

Patryk jako drugi z naszych za-
wodników wystąpił w finałach,
zdobywając wicemistrzostwo Polski
Juniorów w grze podwójnej w parze
ze swoim kadrowym kolegą 
Michałem Kikosickim (AZS Łódź ).
W ćwierćfinale w meczu o medal
zawodnicy pokonali parę z Bierunia
– Bartłomieja Parysza/Alana

Ostrowskiego 21:13, 21:19. W meczu
półfinałowym pokonali Rafała Mar-
kowicza (UKS Orliki Ropica
Polska)/Jędrzeja Wachowskiego
(STB Energia Lubliniec ) 21:16, 21:10.
W finale zawodnicy trafili już 
na najmocniejszą parę kadrową 
w Polsce i niestety nie było niespo-
dzianki. Ulegli 14:21, 13:21. 

Robert Kowalczyk: – Trzy me-
dale UKS Kometa w tym dwa wice-
mistrzostwa Polski oraz dwa piąte
miejsca to ogromny sukces. W ze-
szłym roku zdobyliśmy jeden
medal. Widać duży postęp. Co
ważne, nasi juniorzy są w klasie ma-
turalnej i musieli okres przygo-
towań łączyć z nauką. Bardzo 
ważnym aczkolwiek nowym ele-
mentem jaki wprowadziłem pod-

czas wyjazdu na mistrzostwa było
zabranie masażysty (nasz zawodnik
Piotr Mezgier). Naprawdę przy tak
wyczerpujących meczach pomoc
Piotra mogła się okazać kluczowa
w walce o medale.

Wyjazd sianowskiej kadry zo-
stał sfinansowany przez Urząd
Marszałkowski. 

Przed nami w maju jeszcze im-
prezy mistrzowskie w młodzikach,
młodzikach młodszych, w połowie
czerwca zmagania elity. 28 maja od
godz. 9 w Sianowie w hali SP 2
trwać będą Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w bad-
mintonie, na które wszystkich ser-
decznie zapraszamy. 

dwa srebra i brąz
Zawodnicy uKS Kometa Sianów osiągnęli ogromny sukces w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Młodzieżowców w białymstoku.

Trzy medale UKS Kometa w tym dwa wicemistrzostwa Polski oraz dwa piąte
miejsca to wielki sukces. Fot. Archiwum


