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W poniedziałek, 17 października,
oficjalne otwarto budynek
mieszkalny z jedenastoma

lokalami socjalnymi. Wybudowany został
on w Sianowie przy ul. Ogrodowej. Było to
pierwsze od kilkunastu lat tego typu przed-
sięwzięcie w regionie. Środki na ten cel
sianowski samorząd pozyskał z Banku
Gospodarstwa Krajowego ze Środków
Funduszu Dopłat.

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie
2014 roku. Plan zakładał utworzenie lokali
socjalnych o łącznej powierzchni 467,79 mkw.
dla mieszkańców gminy Sianów. Przeciętna
powierzchnia utworzonych mieszkań wynio-
sła 42,07 mkw. Są to mieszkania jedno- 
i dwupokojowe. Koszt inwestycji to około 
1,2 miliona złotych.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na
lokale socjalne, planowane są kolejne tego
typu inwestycje. 

Oficjalnemu przekazaniu kluczy miesz-
kańcom przez burmistrza Macieja Berlickie-
go oraz Radnych Rady Miejskiej w Sianowie
towarzyszyło błogosławieństwo biskupa
Krzysztofa Włodarczyka. Po krótkiej części
oficjalnej lokatorzy po raz pierwszy mogli
obejrzeć swoje nowe mieszkania. Radości nie
było końca!

Władze gminy mają nadzieje, że nowe
lokale mieszkalne posłużą rodzinom przez
wiele kolejnych lat.

Mieszkańcy 
odebrali klucze
do upragnionych
nowych mieszkań
Po kilkunastu latach w Sianowie powstał nowy budynek z mieszkaniami socjalnymi. 
Dla lokatorów przygotowano jedenaście lokali. W planie są kolejne.

Nowoczesny budynek jest dziś ozdobą ulicy Ogrodowej. Fot. Waldemar Kosowski

Upragniona chwila. Po przecięciu wstęgi mieszkańcy mogli zobaczyć swoje „M”.
Fot. Waldemar Kosowski

1,2
mln złotych  

– tyle kosztowała inwestycja 

przy ul. Ogrodowej
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W listopadzie 2014 r. odby-
wały się wybory samo-
rządowe. Tak tak, to już

dwa lata mojej drugiej kadencji na
stanowisku burmistrza. Warto więc
chociaż w kilku zdaniach posumo-
wać ten czas.
Zawsze do wyborów idzie się 
z określonym programem, a nasza
grupa starała się nie pompować
balonika, a obiecać konkretne,
możliwe do realizacji działania. 
I takie zadania są realizowane.
Oczywiście ze względu na sytuację
finansową samorządu rozłożone
zostało to na pełne cztery lata
kadencji.
Czy wszystko się uda? Bardzo bym
tego chciał, jednak jest wiele spraw
niezależnych od nas, takich na
które nie mamy żadnego wpływu.
Spokojny jestem o to, ze wszystkie
ważne poruszone tematy rozpo-
czynamy – czy to w formie stwo-
rzenia dokumentacji technicznej
czy też już składając wnioski 
o dofinansowanie zadań lub czeka-
jąc na konkursy o takie wsparcie.
Biorąc pod uwagę niezłą sytuację
finansową gminy myślę, że wszyst-
ko idzie w dobrym kierunku.
Ostatnie dwa lata to też ciekawy
okres jeśli chodzi o kulturę, rozwój
i aktywność naszych organizacji
pozarządowych. Cieszy mnie to,
bo pokazuje, że gmina to nie tylko
rury, chodniki, drogi czy budynki.
Że u nas to dużo więcej.
Następne dwa lata to jednak wiele
pracy, wiele działań które są przez
mieszkańców oczekiwane, to też
czas budowy obwodnicy Sianowa.
Czas trudny, co już widać.
Biorąc pod uwagę wiele nagród 
i wyróżnień, które w ostatnim
okresie otrzymała gmina wiem, 
że idziemy w dobrym kierunku.
Mam nadzieję, że kolejne lata przy
ciężkiej pracy osób związanych
zawodowo z samorządem, jak
również radnych i sołtysów będą 
i ciekawe i owocne dla mieszkań-
ców gminy i miasta Sianów.

Dwa lata 
od wyborów…

Z ratUSZa

W obiektywie

Szkoła w kolorach tęczy

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Dworcowej w Sianowie zakończyła się termomo-
dernizacja. Ściany zostały ocieplone, a elewacja jest piękna i zachwyca kolorami. Mamy
nadzieję, że uczniom jeszcze przyjemniej będzie przekraczaj próg takiej szkoły!

Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie

inwestycje drogowe w Sianowie

Powoli dobiega końca remont nawierzchni ulicy Tylnej oraz Placu pod Lipami w Sia-
nowie. Prace modernizacyjne prowadzone są jeszcze na ulicy Strzeleckiej i Spółdziel-
czej. Po chwilowych utrudnieniach kierowcy będą mieć powody do zadowolenia!

Fot. Waldemar Kosowski

ZaProSZenia
imieniny Sianowa

W niedzielę, 13 listopada, o godz. 18
zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy Sianów do kina Zorza na Imieniny
Miasta. Będzie można zobaczyć spektakl
„Dom wschodzącego słońca” w wykona-
niu aktorów Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego. Autorem sztuki oraz jej reży-
serem jest Roman Kołakowski, znany 
i uznany kompozytor, poeta, piosenkarz,
gitarzysta i tłumacz. Akcja spektaklu
rozgrywa się w koszalińskim środowisku
młodzieży artystycznej. Autor przywołu-
je nazwiska rzeczywistych osób, konkret-
ne miejsca i prawdziwe zdarzenia. Grupa

muzyków rockowych – Greg, Lalek, Aga,
Maryjanka – poszukuje stałego miejsca
na próby ambitnego zespołu. Ukończyli
szkołę i co dalej? Są pełni zapału i wiary
w sens oryginalnej, własnej twórczości,
ale wejście w dorosłość zmusza ich do
kompromisów artystycznych i trudnych
wyborów życiowych.

Świętujemy 
niepodległość

Obchody Dnia Niepodległości rozpocz-
niemy 11 listopada o godz. 14.30
uroczystościami przed pomnikiem 

w Parku Miejskim im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie. Następnie
mieszkańcy w pochodzie przejdą do kina
Zorza w Sianowie, gdzie odbędzie się
koncert muzyków z Filharmonii Kosza-
lińskiej – grupy La Donna e Mobile 
oraz dwudziestoosobowego chóru Tutti.
Zapraszamy!

Listopad 
w kinie Zorza

4 listopada, godz. 18 – Alicja w krainie
czarów – seans rodzinny od 4 lat
5 listopada, godz. 18 – Jeździec znikąd

– seans od 12 lat
6 listopada, godz. 16 – Samoloty 2 
– seans b.o.
10 listopada, godz. 18.30 – Chce się
żyć – DKF
19 listopada, godz. 18 – Inna kobieta
– Kino na obcasach od 15 lat
20 listopada, godz. 16 – Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków – seans
b.o
27 listopada, godz. 16 – Egipskie
pieski – seans b.o 
Uwaga, od listopada zmienia się godzina
niedzielnych seansów filmowych dla dzie-
ci. Będą one wyświetlane o godzinie 16.

W Skrócie
Wyniki konsultacji 

Programu
Współpracy

W dniach 29 września – 7 października
trwały konsultacje społeczne z organiza-
cjami działającymi w sferze pożytku
publicznego. Dotyczyły one projektu

Programu Współpracy gminy i miasta
Sianów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2017. 
Projekt programu został przedstawiony
do zaopiniowania na stronie internetowej

gminy Sianów, w BIP i na tablicach ogło-
szeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. 
7 października w sali sesyjnej sianow-
skiego magistratu odbyło się spotkanie
konsultacyjne z organizacjami poza-
rządowymi z terenu miasta i gminy
Sianów. Wzięli w nim udział przedstawi-
ciele dwóch NGO’s.

W wyznaczonym terminie przeprowa-
dzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych
uwag i wniosków do konsultowanego
aktu.

Protokół z konsultacji dostępny jest
na stronie www.sianow.pl oraz na
stronach BIP UGiM Sianów.

U mowa podpisana została
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego

WZP 2014-2020 Działania 3.5
„Wsparcie rozwoju sieci wodoci-
ągowych”. Przedsięwzięcie zakłada
rozbudowę ujęcia wody w Siano-
wie wraz ze stacją uzdatniania do
wydajności 1400 m3/dobę. Rozwią-
zanie to zapewni możliwość dostar-
czania mieszkańcom Sianowa oraz
Kłosu wody pod prawidłowym
ciśnieniem i, co ważne, wody
bardzo dobrej jakości.

Dla wybranego wariantu opra-
cowano technologię uzdatniania
wody polegającą na dwustopniowej
filtracji poprzedzonej napowietrza-
niem poprzez odżelazianie 
i odmanganianie wody w filtrach
ciśnieniowych pośpiesznych 
z wykorzystaniem żwirków filtra-
cyjnych, masy aktywnej L-1 i złoża
katalitycznego Defemann. Ponadto,
dzięki własnemu zasilaniu awaryj-
nemu, wyeliminowane zostaną
częste przerwy w dostawie wody,
spowodowane awariami energe-
tycznymi i związanymi z nimi

brakami zasilania wiejskich ujęć
wody.

Realizacja inwestycji zmieni
sposób zaopatrywania w wodę dla

znacznej części mieszkańców gminy
(Sianów i Kłos) w ten sposób, że
polepszeniu ulegnie jakość wody
trafiającej do końcowych odbiorców.

Całość przedsięwzięcia zamknie
się w granicach gminy Sianów 
– liczba osób podłączonych do ulep-
szonego systemu wyniesie ok 6,5
tys. osób

To pierwszy w województwie
konkurs przeprowadzony w ramach
nowej perspektywy 2014-2020.
Gmina Sianów jest największym
jego beneficjentem. Pozyskała na
ten cel dofinansowanie w wysoko-
ści ponad 3 mln 25 tys. zł (85 proc.).
Całość inwestycji kosztować będzie
ponad 5 mln 455 tys. zł. Realizacja
projektu nastąpi w latach 2017-
-2018.

Poza gminą Sianów, w woje-
wództwie zachodniopomorskim
dofinansowanie na rozbudowę
stacji uzdatniania wody pozyskał
jeszcze samorząd Bornego Sulino-
wa – nieco ponad 916 tysięcy
złotych.

Miliony na kolejną inwestycję
We wtorek, 25 października, w Sianowie podpisana została umowa o dofinansowanie 
rozbudowy sieci wodociągowych.

Gmina Sianów jest największym beneficjentem konkursu w ramach nowej per-
spektywy 2014-2020. Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska
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W Skrócie
kampania 

antyazbestowa

W bieżącym roku gmina Sianów, 
w ramach konkursu organizowanego
przez Ministerstwo Rozwoju, pozyskała
dotację na wykonanie inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na tere-
nie gminy. Zakres zadania obejmował

również wprowadzenie danych pozyska-
nych z inwentaryzacji do Bazy Azbesto-
wej. Podjęte działania wpłyną pozytyw-
nie na dalszy rozwój skutecznej akcji
utylizacji wyrobów azbestowych.
W tym miejscu warto przypomnieć 
o corocznej akcji współfinansowanej
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Szczecinie – wzorem lat

ubiegłych Urząd Gminy i Miasta w Siano-
wie w terminie od 9 stycznia do 31 marca
2017 r. planuje przyjmować wnioski 
o dofinansowanie prac polegających na
demontażu, transporcie i utylizacji mate-
riałów zawierających azbest. Dodatko-
we informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy i Miasta w Sianowie pod nr tele-
fonu (94) 346 95 39, pisząc na adres

poczty elektronicznej: gpee@sianow.pl
lub osobiście w magistracie – I piętro,
pokój nr 2.

Wybory sołtysa 
w Maszkowie

Po rezygnacji ze stanowiska dotychcza-
sowego sołtysa sołectwa Maszkowo 11

października mieszkańcy wybrali nowego
sołtysa. Została nim Małgorzata Samso-
nowicz. Uzupełnienie składu Rady Sołec-
kiej i przyjęcie planu finansowo-rzeczo-
wego na 2017 rok odbędzie się na
zebraniu zwołanym już przez nową panią
sołtys. Pani Małgorzacie gratulujemy 
i życzymy dobrej współpracy z mieszkań-
cami.

Ksiądz Krzysztof Włodarczyk,
biskup pomocniczy w diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej, odwie-
dził sianowski ratusz.

17 października był szczególnym
dniem dla pracowników Urzędu
Gminy i Miasta Sianów oraz radnych
Rady Miejskiej w Sianowie. W trakcie
wizytacji sianowskiej parafii ratusz
odwiedził biskup Krzysztof Włodar-

czyk. Na pamiątkę wizyty otrzymał
od burmistrza Macieja Berlickiego
oraz pracowników obraz akwarelo-
wy autorstwa lokalnego malarza
Henryka Maciejewskiego, który
przedstawia zabytkowy Kościół
Parafialny im. św. Stanisława Kostki
w Sianowie. Warto przypomnieć, 
że to właśnie ten kościół jest obecnie
w trakcie gruntownego remontu.

Z duszpasterską
wizytą...

Biskup nominat jest piątym biskupem pomocniczym w historii diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej i drugim po bp. Krzysztofie Zadarce, wychowankiem koszalińskiego
Wyższego Seminarium Duchownego. Fot. Waldemar Kosowski

Grupa sianowskich seniorów
uczestniczy w cyklicznych zajęciach
sportowych, organizowanych 
w ramach projektów finansowanych
przez Ministerstwo Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej. 30 osób raz 
w tygodniu bierze udział w marszo-
biegach z kijkami, rajdach rowero-
wych, a kolejne 23 osoby dbają 
o zdrowie podczas piątkowych zajęć
rekreacyjnych. Możliwość aktywne-
go udziału w zajęciach sportowych
dają Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora oraz Klub Spor-
towy Victoria Sianów, które uzyska-
ły dotację z Rządowego Programu
ASOS 2014–2020. Środki przeznacza-
ne są zarówno na niezbędny sprzęt
sportowy tj. kije, kamizelki odbla-
skowe, obuwie czy stepy, ale także na
napoje, batony energetyczne czy
opłacenie prowadzącego zajęcia.

Jak podkreślają sami seniorzy,
podjęta aktywność w znakomity
sposób wpływa na lepsze samopo-
czucie i wzrost witalności do innych
działań, proponowanych przez
samorząd i lokalne organizacje poza-
rządowe.

TOMASZ TESMER

Sianowscy seniorzy na sportowo
W zdrowym ciele zdrowy duch – wiedzą o tym mieszkańcy Sianowa, a seniorzy
coraz chętniej wcielają też zasadę w życie.

Popularną wśród naszych se-
niorów formą aktywności na
świeżym powietrzu jest nordic
walking, czyli marsz z kijkami.

Fot. Waldemar Kosowski

Funkcjonariusze Straży
Miejskiej w Sianowie,
oprócz rutynowych dzia-
łań, dbają również 
o bezpieczeństwo uczni-
ów w drodze do szkoły.
Od 1 września 
w placówkach oświa-
towych realizują
zajęcia, podczas
których uczulają
dzieci na właściwe zacho-
wania – przypominają 
o obowiązku noszenia
elementów odblasko-
wych, które również
rozdają podczas spotkań. Strażnicy
rozmawiają również z najmłodszy-
mi na temat zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach. Dzieci
dowiadują się między innymi, jak
bezpiecznie przechodzić przez prze-
jście dla pieszych, która droga do
szkoły jest najbezpieczniejsza oraz jak
duże znaczenie dla bezpieczeństwa
pieszych mają wspomniane odblaski.

W ramach zajęć edukacyjnych
pod hasłem „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny”, strażnicy miejscy
wspólnie z „komisarzem Wojtkiem”
spotkali się już z dziećmi nauczania
początkowego oraz podopiecznymi
oddziałów przedszkolnych szkół 
w Szczeglinie i Dąbrowie. 

I to nie koniec profilaktycznych

działań. 12 października
od godz. 6 strażnicy
miejscy z Sianowa,
biorąc pod uwagę utrud-
nione jesienne warunki
jazdy, po raz kolejny

przeprowadzili działa-
nia prewencyjne pod
nazwą „Fotelik nie
gryzie”. Akcja ta
miała na celu

kontrolę zasad bezpiecz-
nego przewożenia
dzieci uczęszczających

do Przedszkola Miej-
skiego w Sianowie. Stra-

żnicy skontrolowali 49 pojazdów 
i stwierdzili, że we wszystkich przy-
padkach zachowane były zasady
zgodnego z przepisami – bezpiecz-
nego przewozu dzieci. Każdy 
z małych pasażerów przed
wejściem do przedszkola otrzymał
od strażników balonik z napisem
„Fotelik nie gryzie”.

Strażnicy przypominają, że prze-
wożenie samochodem dziecka 
o wzroście do 150 cm bez stosow-
nego fotelika jest wykroczeniem 
z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw.
z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym podlega ono
karze grzywny w wysokości 150 zł
oraz skutkuje nałożeniem na kieru-
jącego 6 punktów karnych.

a leksander Doba, podróż-
nik, kajakarz, zdobywca 
i odkrywca był gościem

„Krajoznawczego Klubu Seniora
60+”, działającego w Sianowie
dzięki środkom pozyskanym przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska z Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych. Podczas
spotkania opowiedział zaintereso-
wanym wiele przeżytych przez
siebie historii, opowiadał o trudach,
jakie napotykał podczas licznych
wypraw. 

Spotkanie z Aleksandrem Dobą
zorganizowane zostało w ramach
cyklicznych spotkań z turystką,
podczas których odbywa się wolna
dyskusja na temat walorów tury-
stycznych kraju i całego świata.
Możliwość taką daje projekt „Krajo-
znawczego Klubu Seniora 60+”.
Spotkania to nie jedyna korzyść płynąca dla beneficjentów progra-

mu. Uczestnicy zajęć w trakcie roku
brali już udział w rejsach statkiem,
spływach kajakowych, warsztatach
konnych czy rajdach rowerowych.
Ponadto w ramach krajoznawczych
wycieczek zwiedzili m.in. Białystok,
Białowieżę, Międzyzdroje, Trójmia-
sto, Biały Dunajec, Zakopane. Kolej-
na wycieczka dla grupy seniorów
zaplanowana została na okres 11-13

listopada. Celem podróży tym
razem będzie Kraków.  

TOMEK TESMER

czas z Dobą
Podróżnik roku 2015 spotkał się z sianowskimi seniorami. 
opowiedział mnóstwo ciekawych historii, które były piękną inspiracją
do podróżowania.

Aleksander Doba turystykę kajakową zaczął uprawiać w 1980 roku. Pływał rów-
nież w gminie Sianów, gdzie jest częstym gościem. Fot. Waldemar Kosowski

to ciekawe
Aleksander Doba jako pierwszy
człowiek w historii samotnie prze-
płynął kajakiem Ocean Atlantycki 
z kontynentu na kontynent (z Afryki
do Ameryki Południowej) wyłącznie
dzięki sile mięśni.

Bądź bezpieczny, 
bądź widoczny
Strażnicy miejscy przypominają o odblaskach 
i fotelikach dla dzieci.
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„Mamo, tato zrób 
mi kanapkę”
to tytuł kampanii, dzięki której październik w gminie Sianów upłynął
pod znakiem zdrowego odżywiania.

a kcja społeczna „Mamo,
tato zrób mi kanapkę”, za
swój priorytet obrała

promocję mody na zdrowe odży-
wianie od najmłodszych lat wśród
mieszkańców gminy Sianów.
Kampania zorganizowana została
dzięki zaangażowaniu Sianowskiej
Akademii Seniora i gminy Sianów
oraz dofinansowaniu ze środków
Programu „Działaj Lokalnie IX” 
i Ośrodka Działaj Lokalnie w Kosza-
linie. Objęła swym zasięgiem sześć
okolicznych szkół podstawowych,
do których uczęszcza łącznie 892
uczniów. Skierowana była również
do rodziców.

Akcja przewidywała spotkania 
z panią dietetyk, przypominającą 
o zasadach racjonalnego i zrówno-
ważonego odżywiania oraz przy-
gotowywanie przez dzieci pysz-
nych, zdrowych kanapek 
z produktów przyniesionych 
z domu. Smaczne warsztaty
kończyły się rozdaniem wszystkim
uczestnikom magnesów, przypomi-
nających o codziennym, bogatym 
w witaminy drugim śniadaniu.

W ramach projektu promowano
wśród dzieci nawyk zdrowego
jedzenia i zachęcano rodziców do
przykładania większej wagi do
zdrowego odżywiania swoich
pociech.

Organizatorzy mają nadzieję, że
niosąca się szerokim echem akcja
zachęci swoją ideą więcej szkół,
zarówno w regionie, jak i w całym
kraju.

Fot. Waldemar Kosowski

Pyszności powstawały 
w Szczeglinie...

Maluchy były dumne ze swych kanapek.

Sianowska Akademia Seniora przygotowała z przepisów nadesłanych do książki kucharskiej pyszne pasty.

Tak pracowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. FOT. KAMILA DWORACZYK

Dzieci zasłuchane w wykład dietetyka (szkoła w Szczeglinie).

Projekt zawitał też do Iwięcina.

Czy to już czas na drugie śniadanie?Dietetyk wyjaśniła, jakie są za-
sady zdrowego żywienia.

Zanim kucharze wezmą się do pracy, muszą umyć rączki.

Kciuk w górę, bo zdrowe jedzenie jest okey!
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t o wyjątkowe przedsięwzięcie, organizowane
przy wsparciu Burmistrza Gminy i Miasta
Sianowa Macieja Berlickiego, zdołało zgroma-

dzić 8 667, 37 zł. Cały dochód z biletów przeznaczono na
rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci 
i Dorosłych w Koszalinie. Najlepsi tancerze, którzy
poprzez swój taniec chcieli wyrazić swoją chęć niesienia
pomocy, otrzymali pamiątkowe statuetki oraz medale.

Trzecie z kolei tego typu wydarzenie, z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród
młodych tancerzy, jak i sponsorów. Nie da się ukryć, że
akcje charytatywne potrzebuj niezwykłych ludzi. Gmina
Sianów chętnie wspiera tych, którzy chcą przyczyniać

się do organizacji podobnych akcji i nieść pomoc potrze-
bującym. W związku z tym, zachęcamy wszystkich do
czynnego udziału w kolejnych dobroczynnych przedsię-
wzięciach organizowanych w naszym regionie. 

a oto wyniki turnieju:
� Filip Kirko i Amelia Zając – I miejce
� Dawid Kujawa i Maja Sak – I miejsce
� Filip Gębura i Zuzanna Pawłowska – I miejsce
� Patryk Pawlak i Julia Bystrek – I miejsce
� Piotr Pawliszyn i Amelia Szymańska – I miejsce
� Jakub Smołucha i Amelia Abramczuk – II miejsce
� Natan Koczan i Marcelina Pawliszyn – III miejsce

taniec i pomoc
22 października w hali sportowo-widowiskowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Sianowie odbył się iii ogólnopolski charytatywny
turniej tańca Sportowego PaSJa cUP, który zgromadził dzieci 
i młodzież tańczącą dla zwycięstwa i na pomoc chorym rówieśnikom 
z Hospicjum.
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22 października odbyła się
uroczystość 70-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Siecieminie. OSP
Sieciemin uhonorowana została
sztandarem oraz srebrnym meda-
lem za zasługi dla pożarnictwa.

Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele pw. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, celebrowaną
przez księdza kapelana Ryszarda
Szczygła i księdza proboszcza Ceza-
rego Lesikowskiego. 

Po eucharystii strażacy z OSP
Sieciemin i zaprzyjaźnionych jedno-
stek przemaszerowali do pobliskiej
świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się
dalsze punkty uroczystości. Ich
dowódcą był Józef Hryckowian.
Gości powitał prezes OSP Sieciemin –
Bogusław Czarnecki. Paweł Chała-
dus przypomniał kulisy powstania
OSP oraz osoby, które były zaanga-
żowane w jej początkową działalność.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Siecieminie powstała w 1946
roku. Jej założycielami byli Kamil 
i Mieczysław Linderowie, Wiktor
Kwela, Józef Kuchta, Władysław

Petka, Stanisław Dworaczyk oraz
Franciszek Łęcki. Podstawowym
wyposażeniem jednostki była ręcz-
na pompa na wozie, kilkadziesiąt
metrów węża tłocznego oraz tłumi-
ce. W roku 1954 OSP Sieciemin
otrzymało motopompę oraz pełne
wyposażenie.

Po odczytaniu aktu ufundowania,
sztandar został poświęcony i przeka-
zany dla pocztu sztandarowego
przez wiceprezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej Jana Saksa oraz burmistrza
gminy i miasta Sianów Macieja
Berlickiego. Następnie po prezentacji
sztandaru fundatorzy przybijali do
niego symboliczne gwoździe.

Złoty medal za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymali Wanda Krukow-
Filipek, Wiesław Cygan oraz Józef
Hryckowian, srebrny medal – Grze-
gorz Rogala i Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Karnieszewice – Jarosław
Staniszewski. Za szczególne
osiągnięcia wyróżniona została
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Urodziny
sieciemińskiej OSP
ochotnicza Straż Pożarna w Siecieminie obchodziła
70-lecie istnienia.

Zadyma 
na działkach

Jesienią nad ogrodami i działkami za-

czynają unosić się dymy z ognisk. Czy

można palić suche liście i trawę na

działce i w ogrodzie?

Artykuł 31 Ustawy o odpadach stanowi,

że „dopuszcza się spalanie zgromadzo-

nych pozostałości roślinnych poza in-

stalacjami i urządzeniami, chyba że są

one objęte obowiązkiem selektywnego

zbierania”. Zgodnie zaś z Regulaminem

utrzymania czystości i porządku na te-

renie gminy i miasta Sianów, odbiór od-

padów zielonych odbywa się w okresie

od 15 marca do 15 listopada. W pozo-

stałej części roku, na terenie gminy

Sianów można więc pozostałości ro-

ślinne spalać. Oczywiście, o ile nie stoi

to w sprzeczności z innymi przepisami 

– w szczególności przeciwpożarowymi 

i stosunkami dobrosąsiedzkimi.

Jak w każdym przypadku najważniejsze

jest przy tym, by zachowywać w takich

sytuacjach ostrożność i zdrowy roz-

sądek. Dym może na przykład ograni-

czyć widoczność i spowodować zagro-

żenie dla samochodów, a nagły

podmuch wiatru spowodować niekon-

trolowane rozprzestrzenienie się ognia

w nieznanym kierunku.

Co więc zrobić jeśli nie chcemy palić

pozostałości roślinnych? Wyjść jest

kilka. Po pierwsze, właściciel nieru-

chomości może je zagospodarować 

samodzielnie, poprzez umieszczenie 

w przydomowym kompostowniku. 

W okresie od 15 marca do 15 listopada

takie odpady podlegają selektywnej

zbiórce i można gromadzić je w odpo-

wiednich workach. Poza tym okresem

(a dla mieszkańców, którzy nie zdecy-

dowali się na selektywne gromadzenie

odpadów przez cały rok) – takie od-

pady należy umieszczać w pojemniku

na odpady komunalne zmieszane.

Warto przypomnieć, że na terenie na-

szej gminy odbiorowi podlega każda

ilość odpadów komunalnych i jeśli nie

mieszczą się one w pojemniku można

je dostawić w szczelnie zawiązanych

czarnych workach obok pojemnika.

Firma odbierająca odpady ma obowią-

zek odebrać również takie worki.

Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek py-

tania czy wątpliwości w tym zakresie

prosimy o kontakt pod numerem tele-

fonu: (94) 346 95 39 lub poprzez

pocztę elektroniczną: gpee@sianow.pl

MACIEJ DOMERACKI

W obiektywie
Święto Pieczonego Ziemniaka
To jesienna tradycja w Szkole Podstawowej
nr 1 w Sianowie organizowana wspólnie 
z Zarządem Osiedla nr 1 „Stare Miasto”. 
24 października, pomimo niesprzyjającej
pogody, goście nie zawiedli i licznie przybyli
na Święto Pieczonego Ziemniaka. Zabawa
była przednia. Na wszystkich czekał ziem-
niaczany poczęstunek, a w kawiarence była
ciepła kawa i herbata oraz pyszne ciasto.
Dzieci wzięły udział w licznych zabawach 
i konkursach oraz loteryjce fantowej.
Obchody święta uprzyjemnili nam zapro-
szeni goście – przedstawiciele Policji,
Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Sianowie. Szczególnie lubianym
przez dzieci gościem był Komisarz Wojtuś,
który przyjechał do dzieci z zagadkami i re-
busami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Fot. Archiwum

Bożena Strzałkowska, która
poprowadziła spotkanie, życzyła
licznie przybyłym seniorom długich
lat życia w dobrym zdrowiu,
spełnienia marzeń, radości i uśmie-
chu na twarzy. Do życzeń dołączyli
się zaproszeni goście – przedstawi-
ciele samorządu. Część artystyczną
uświetniły zaproszone zespoły ludo-
we – Bursztyny z Sianowa, Złoty
Łan z Wiekowic Kwiat Paproci 
z Wierciszewa oraz Stanisław Zadru-
szewski wraz z małżonką. Grzegorz
Kokot pokazał kilka układów tańca
zumba, a Stanisława Ośmiałowska
wystąpiła ze swoim znanym mono-
logiem ,,Miękkie serce”.

Dziękujemy wszystkim tym,
którzy pomogli w przygotowaniu
wspaniałej imprezy.

Święto naszych seniorów
1 października w świetlicy w Wierciszewie obyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora.

Nie zabrakło wspólnych tańców i wspólnego śpiewania. Fot. Archiwum

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora dzięki dotacji
realizuje projekt „Ptasie stołówki”
w ramach przyznanych przez
Urząd Gminy i Miasta Sianów

małych grantów dla lokalnych
stowarzyszeń.

Autorzy projektu, sianowscy
seniorzy, zauważyli, że problemem
staje się zanik zainteresowania

otaczającym nas środowiskiem 
i przyrodą wśród młodego pokole-
nia. Dzieci coraz częściej spędzają
całe dnie w czterech ścianach domu
przed ekranem komputera i telewi-
zora, mają niewielki kontakt z przy-
rodą, lasem i nie znają występu-
jących tam gatunków ptaków,
zwierząt i roślin. Zajęcia objęte
projektem mają na celu uwrażliwie-
nie dzieci na potrzeby leśnego
środowiska przyrodniczego. 

Projekt jest realizowany na tere-
nie lasów Nadleśnictwa Karniesze-
wice oraz w siedzibie SIOP-u. 14
października dzieci z przedszkola
z grupą seniorów wybrały się na
spotkanie z leśnikami. Następnym
etapem projektu będzie wspólne
budowanie karmników dla ptaków.

Bliżej natury, bliżej przyrody

W projekcie biorą udział dzieci z Przedszkola Gminnego w Sianowie oraz grupa
seniorów. Fot. Waldemar Kosowski 

P ani Stanisława urodziła
się w miejscowości Kara-
czun, a od roku 1947 jest

mieszkanką Wierciszewa. Uroczy-
ste przyjęcie urodzinowe zorgani-
zowano jej w świetlicy w Wierci-
szewie. Z życzeniami dla 104-latki
przybyła wielopokoleniowa rodzi-
na, przyjaciele, sołtys i rada sołecka
oraz burmistrz, zastępca burmistrza
i kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Sianowie. Wszyscy przybyli
życzyli ponad wiekowej jubilatce
dużo zdrowia i więcej lat życia.

– Używaj pókiś młody, dopóki
humor masz i nie pij zimnej wody, 
a będziesz żył sto lat! – w podzi-
ękowaniu za życzenia 104-letnia
Stanisława Sawicka zaśpiewała
gościom „Pieśń seniorów”.

Aby tradycji stało się zadość,
pani Stanisława zdmuchnęła
świeczki na torcie i za jej zdrowie
wypito lampkę szampana i odśpie-
wano głośne „Dwieście lat” .

Dla Szanownej Jubilatki, nieusta-
jącego zdrowia, pogody ducha,
radości i miłości bliskich na kolejne
lata życia, życzą władze samo-
rządowe oraz mieszkańcy gminy 
i miasta Sianów.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

nasza jubilatka
najstarsza mieszkanka naszej gminy, pani Stanisława Sawicka, 
4 października obchodziła 104 urodziny.

Co jest tajemnicą długowieczności? – Uśmiecham się i cieszę nawet z małych
rzeczy. I podchodzę do życia z humorem – mówiła Stanisława Sawicka.

Fot. Waldemar Kosowski
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W obiektywie
czytamy nie tylko od święta

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Czytaliśmy na
głos w sianowskiej bibliotece oraz wszystkich filiach bibliotecznych. I zapewniamy 
– tak jest i będzie nie tylko 29 września! Fot. Monika Olszak

W Skrócie
codeweek 

w bibliotece

Sianowska biblioteka włączyła się do
Europejskiego Tygodnia Kodowania. 15
października, w trakcie codeweek’u,
Lokalny Klub Kodowania zorganizował
zajęcia dla młodych czytelników. Każdy
mógł nauczyć się pracy w języku Scratch,
a następnie układać komputerowe puzzle
i programować gry. Wszyscy przekonali
się, że zabawa połączona z nauką języ-
ka Scratch wcale nie jest trudna, a spra-
wia mnóstwo satysfakcji.
O tym, jak ważne jest programowanie w
dzisiejszym świecie chyba nikogo nie
trzeba przekonywać. Umiejętność
programowania już teraz jest kluczowa,
a będzie nabierała jeszcze większego
znaczenia. Programowanie to już nie jest
domena tylko informatyków – kodują
wszyscy. A już niedługo w bibliotece
będzie można wziąć udział w warsztatach

prowadzonych przez programistę 
w ramach projektu „Link do przyszłości.
Zaprogramuj swoją karierę”, realizowa-
nego przez Fundację Rozwoju Społecze-
ństwa Informacyjnego ze środków Micro-
soft, w ramach inicjatywy YouthSpark.

Dyskusyjny klub 
książki

Po wakacjach wznowił swoją działalność
Dyskusyjny Klub Książki przy sianowskiej
bibliotece. Rozpoczęliśmy od tematów
ważnych dla Polaków i Polski. Wysłucha-
liśmy fragmentów audiobooka „Wołyń
1943”, rozmawialiśmy o żołnierzach
wyklętych. 
Na kolejnym spotkaniu podyskutujemy 
o książce Emila Marata i Michała Wójci-
ka pt. „Ostatni”. Jest to historia żyjącego
cichociemnego Aleksandra Tarnowskiego
ps. „Upłaz”. Zapraszamy!

MONIKA OLSZAK

23 września w sianowskiej
bibliotece czytaliśmy utwory
Henryka Sienkiewicza. Usłyszeć
można było fragmenty „Janka
Muzykanta”, „Latarnika”, „Poto-
pu”, „W pustyni i w puszczy”, 
a przede wszystkim „Quo vadis”.
Wszystko w ramach XV edycji
Gminnego Konkursu Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania – Czyta-
my Sienkiewicza. Celem konkursu
było krzewienie kultury słowa,
rozbudzanie zainteresowań czytel-
niczych, promowanie mody na
czytanie, popularyzacja twórczości
Henryka Sienkiewicza w 100. rocz-
nicę jego śmierci. 

Laureatami konkursu zostali
Oliwia Krowicka, Kajetan Niewiń-
ski, Joanna Olszanowska, Julia
Szuplak, Amelia Sambor, Maria
Matyszczuk. 

Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody za
udział w konkursie.

5 października w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej odbyła się
edycja powiatowa konkursu. 
Z radością informujemy, że Wice-
mistrzem Pięknego Czytania został

Kajetan Niewiński, reprezentant
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siano-
wie. Serdecznie gratulujemy!

MONIKA OLSZAK

brawo

Mamy Mistrzów
Pięknego Czytania

Kajetan Niewiński jest powia-
towym Wicemistrzem Pięknego
Czytania. Fot. Urszula Jackowska

Od lipca w Wierciszewie, dzięki
dotacji gminy i miasta Sianowa,
Stowarzyszenie Ziemi Wierciszew-
skiej realizuje projekt „Wakacje 
w rytmie disco” w ramach przy-
znanych przez Urzad Gminy 
i Miasta Sianów małych grantów
dla lokalnych stowarzyszeń.

Dzieci biorą udział w zajęciach
tanecznych pod okiem instruktora 
z koszalińskiej szkoły tańca „King
Dance” oraz w wyjazdach na basen.
Podczas tych ostatnich dzieci zdoby-
wają wiedzę na temat bezpieczeństwa
nad wodą oraz poznają zasady pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Jednak
nie tylko wiedza jest ważna, ale i świet-
na zabawa, więc i tego nie brakuje.

15 października, podczas biesia-
dy rodzinnej, dzieci zaprezentowa-
ły zdobyte umiejętności taneczne
rodzicom i mieszkańcom Wierci-
szewa. Uczestnicy projektu otrzy-

mali również dyplomy za „wytań-
czone” godziny ze szkoły tańca
King Dance w Koszalinie.

Mamy nadzieje, że uda nam się

zdobyć jeszcze środki na dalsze
lekcje, gdyż zapał i umiejętności
dzieci warto pielęgnować.

JUSTYNA TWARDYS

tańczą, pływają, bawią się

Ostatnie „szlify” formacji tanecznej podczas prób przed występem.
Fot. Justyna Twardys

W sianowskiej bibliotece oraz jej
filiach obył się cykl lekcji bibliotecz-
nych dla najmłodszych – żłobkowi-

czów oraz przedszkolaków. Jesien-
ne dni nastrajają do spotkań z bajką
i baśnią, więc aby wkroczyć w ten

magiczny czas dzieci w Sianowie
poznały historię „Kota w butach”.
W filii w Wierciszewie odbyła się
pogadanka na temat czytania.
Każdy mógł się wypowiedzieć na
temat przeczytanych książek. W
Siecieminie odbyły się zajęcia ph.
„Jesienne inspiracje”. Był spacer w
poszukiwaniu liści, szyszek i
żołędzi. „Skarby” posłużyły do
zrobienia prac plastycznych oraz
dekoracji. Dzieci z Filii Bibliotecz-
nej w Karnieszewicach uczestniczy-
ły w jesiennych pogadankach oraz
wysłuchały opowiadania „Jesień w
Klinice małych zwierząt w Leśnej
Górce”. Podopieczni kółka plastycz-
nego, działającego w Filii Biblio-
tecznej w Węgorzewie, pod okiem
instruktora Adama Maciejewskiego
malowały motywy jesienne.
Powstały przepiękne barwne prace
na płótnie, które ozdabiają pomiesz-
czenia biblioteki.

najmłodsi

Strefa czytania dla dzieci

Zajęcia czytelnicze połączone są często z warsztatami plastycznymi.
Fot. CKiBPGiM Sianów

a nna Onichimowska, aby
spotkać się ze swoimi
czytelnikami, przyjecha-

ła specjalnie ze Szwecji, gdzie 
na co dzień mieszka. Autorka
m.in. „Aleksandra”, „Dalekiego
rejsu”, „Ducha starej kamienicy”
czy „Zasypianek” spotkała się 
z przedszkolakami ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i 2 w Sianowie
oraz Przedszkola Gminnego 
w Sianowie.

Godzinne spotkanie, pełne
emocji i uśmiechu pokazało, że
dzieci bez skrępowania potrafią
znaleźć wspólny język z osobą
popularną nie tylko w Polsce.
Autorka, sięgając do swoich
tekstów, pozwalała wykazać się
dziecięcej wyobraźni. Pytała,
czego dzieci się boją, a one 
zgodnie odpowiadały, że... nicze-
go.

Pani Anna, po zdradzeniu, iż
w dzieciństwie chciała zostać

baletnicą, była zainteresowana
planami zawodowymi swojej
widowni. Pojawili się piłkarze,

policjanci, księżniczki, pielęgniar
ki, a nawet maszynista pociągu. 

MONIKA OLSZAK

Gość ze Szwecji
11 października centrum kultury i biblioteka Publiczna były 
gospodarzem spotkania autorskiego z poetką, pisarką i scenarzystką
anną onichimowską.

Podczas spotkania był również czas na pytania uczestników oraz zdobycie auto-
grafu i zrobienie wspólnego zdjęcia. Fot. Urszula Jackowska
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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

Na powitanie jesieni klasa pierw-
sza Gimnazjum w Dąbrowie wybra-
ła się na wycieczkę rowerową. Trasa
wiodła z Dąbrowy przez Wiekowo,
Boryszewo i Bukowo Morskie.

Celem wycieczki była integracja
uczniów, oraz propagowanie
aktywnego spędzenia czasu.

Co ważne, uczniowie połączyli
różne formy aktywności. W Dąb-
kach wybrali się na basen do Ośrod-
ka Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego
Geovita.

W drodze powrotnej zadowole-
ni, ale głodni wycieczkowicze
zatrzymali się na parkingu leśnym
w Bukowie Morskim, aby zjeść
kiełbaskę upieczoną na ognisku
przygotowanym przez opieku-
nów.

Droga powrotna wydawała się
znacznie krótsza. Uczniowie 
z pewnością długo będą wspomi-
nali wycieczkę zwłaszcza, że poko-
nali prawie 40 kilometrów!

SEBASTIAN WROŃSKI

Przygoda na dwóch
kółkach
nie ma złej pogody na aktywność fizyczną. Jesień to
również doskonała pora roku na wyprawy rowerowe!

Rowerzyści na wyprawę ubrali odblaskowe kamizelki. Bezpieczeństwo przede wszystkim! Fot. Sebastian Wroński

Zebrani wysłuchali Informacji na
temat sukcesów sportowych
naszych sportowców w okresie
pomiędzy posiedzeniami. Prze-
wodniczący Rady, Ryszard Wątro-
ba, zwrócił uwagę na czwarte Igrzy-
ska Olimpijskie Pawła Spisaka (JKS
Dako Galant Skibno) oraz brązowy
medal Martyny Kowalczyk (UKS
Kometa Sianów) w Mistrzostwach
Polski młodzików młodszych 
w Kobierzycach koło Wrocławia,
która grała tam bez rozstawienia.

Kierownik Referatu Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta w Siano-
wie, zarazem członek Zarządu
Powiatu w Koszalinie Tomasz

Tesmer odniósł się do budżetu
gminy i miasta Sianów na rok 2017
– w dziale kultura fizyczna i sport
oraz modernizacji i rozbudowy
Stadionu Miejskiego w Sianowie. 
W porównaniu z rokiem 2016,
planuje się nieznaczny wzrost
wydatków w dziale kultura fizyczna
i sport. Na wzrost wydatków 
o kwotę 11 tys. zł, składają się więk-
sze nakłady na imprezy sportowe,
stypendia sportowe oraz utrzyma-
nie boiska Orlik 2012. Łączna kwota
w tym dziale, zamknie się w wyso-
kości 504 tys. zł. Złożą się na nią: 
280 tys. zł – na dotację dla klubów
sportowych w ramach prowadzo-

nych działalności statutowych, 80
tys. zł – na organizację imprez spor-
towych, w tym imprez wynikających
z Kalendarza Szkolnego Związku
Sportowego, 64 tys. zł – na utrzyma-
nie, wynagrodzenie animatorów 
i doposażenie obiektu Orlik 2012 
w Sianowie, 36 tys. zł – na stypendia
sportowe, 13 tys. zł – na utrzymanie
boisk sportowych na terenach wiej-
skich, 31 tys. zł – na inne wydatki, 
w tym składkę na Wodne Ochotni-
cze Pogotowie Ratunkowe.

Po dyskusji, zaakceptowano
powyższy podział.

W temacie modernizacji i rozbu-
dowy Stadionu Miejskiego w Siano-

wie Tomasz Tesmer przybliżył
zarys prowadzonych prac oraz
termin (koniec listopada tego roku)
zakończenia prac nad dokumenta-
cją. Jednocześnie poinformował, że
uwagi zgłoszone na poprzednich
posiedzeniach Gminnej Rady Spor-
tu w Sianowie zostały uwzględnio-
ne. Dotyczyły one większej liczby
szatni, utworzenia sektora dla kibi-
ców gości w innym niż planowano
miejscu, utworzenie trzeciego
boiska, umożliwiającego rozgrywa-
nie spotkań w kategorii „junior”.
Tomasz Tesmer przekazał ponadto
informację, że dokumentacja przy-
gotowywana jest we współpracy 

z przedstawicielami Polskiego
Związku Piłki Nożnej, dzięki czemu
możliwe będzie ubieganie się 
o dotację ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w Warszawie. 

Zebrani poruszyli też m.in.
problem braku możliwości ciągłe-
go szkolenia dzieci i młodzieży 
w najpopularniejszym sporcie,
jakim jest piłka nożna chłopców.
Postanowili poprosić przedstawi-
cieli wszystkich klubów piłkarskich
z terenu gminy i miasta Sianów na
specjalne spotkanie, poświęcone
temu tematowi. Odbędzie się ono
najpóźniej na początku listopada.

RYSZARD WĄTROBA

O stadionie, budżecie, piłce nożnej i sportowych sukcesach
2 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się trzecie posiedzenie Gminnej rady Sportu w Sianowie Vi kadencji.

P o Choszcznie i Lubniewi-
cach, do Sianowa zjechało
ponad 80 zawodników

walczących o bardzo cenne nagro-
dy. W 11 kategoriach (6 pojedyn-
czych i 5 podwójnych) rozegrano
ponad 200 bardzo zaciętych, często
trzysetowych meczy.

Po dekoracji medalowej zwycię-
zców turnieju w Sianowie nastąpiło
podsumowanie całego cyklu Grand
Prix i wręczenie nagród. Poszcze-
gólne miejsca zajęli: Kat A: 1. Maciej
Tarnowski – Choszczno; 2. Nestor
Gabrysiak – Sianów; 3. Radosław
Strejko – Choszczno. Kat B: 1. Jacek
Potorski – Szczecin; 2. Mateusz
Pierzyński – Choszczno; 3. Paweł
Radzki – Wrocław. Kat C: 1. Jakub
Janowski –Nowogród Bobrzański;
2. Piotr Lipiński – Choszczno; 
3. Zbigniew Michalik – Gorzów
Wlkp. Kat +40: 1. Robert Wyszyński
– Choszczno; 2. Bogdan Zianowicz 
– Szczecin; 3. Tadeusz Jakimiec 
– Gwda Wielka. Open Kobiet:
1. Dorota Grzejdak – Sianów; 
2. Paula Roman – Sławno; 3. Justyna
Grzybek – Zielona Góra. Radosny
Amator Kobiet: 1. Natalia Czułow-
ska – Sulęcin; 2. Agnieszka Matu-
szewska – Jastrowie; 3. Marta Tuz 
– Gorzów Wlkp. Gra podwójna

Mężczyzn: 1. Marcin Grzywacz
/Andrzej Przytulski – Sianów; 
2. Radosław Strejko /Robert 
Wyszyński – Choszczno; 3. Łukasz
Nowakowski /Paweł Radzki
–Wrocław. Gra podwójna Radosny
Amator: 1. Jakub Janowski /Robert
Robakowski – Nowogród /Zielona
Góra; 2. Łukasz Jasionas /Karol
Jasionas – Gwda Wielka; 
3. Zbigniew Michalik /Marta Tuz 
– Gorzów Wlkp. Gra podwójna
+40: 1. Tadeusz Jakimiec /Andrzej
Struensse – Gwda Wielka
/Bydgoszcz; 2. Piotr Łaszkiewicz
/Paweł Łaszkiewicz – Wrocław; 
3. Tomasz Zalewski /Marek Zięba 
– Sianów; Gra podwójna Kobiet:
1. Hanna Szalaty /Sandra Szalaty 
– Gniezno; 2. Sylwia Czubaszek
/Agnieszka Matuszewska – Szcze-
cin /Jastrowie; 3. Anna Grigoriadu
/Katarzyna Szczykutowicz – Sia-

nów; Mixt: 1. Marcin Grzywacz
/Dorota Grzejdak – Sianów; 
2. Kamil Pawlaczyk /Justyna Grzy-
bek – Nowogród /Zielona Góra; 
3. Andrzej Przytulski /Katarzyna
Szczykutowicz – Sianów.

Dodatkowymi atrakcjami
podczas zawodów były: Turniejo-
wa Przychodnia, przygotowana
przez firmę Spondylus, a w niej
m.in. darmowe, przesiewowe,
komputerowe badanie stóp, kine-
siotaping, blackroll, konkurs na
najmniejszą i największą stopę
wśród uczestników turnieju; jazda
próbna samochodami marki merce-
des, dzięki uprzejmości firmy
Mojsiuk z Koszalina; możliwość
skorzystania z profesjonalnego
masażu; loteria na rzecz Fundacji
„Jesteśmy Razem” z Sianowa.

MARCIN GRZYWACZ

rozegrali 200 meczów
1 października w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbył się trzeci 
i zarazem finałowy turniej Grand Prix w badmintonie.

W imprezie udział wzięli zawodnicy z różnych stron Polski, m.in. z Wrocławia, Zie-
lonej Góry, Szczecina, Gdańska, Szczecinka, Piły, Bydgoszczy, Gniezna, Sławna,
Gorzowa, Kołobrzegu, Koszalina. Fot. Waldemar Kosowski


