
1WRZEŚNIA

rocznica wybuchu 
II wojny światowej
– godz. 12.00

3WRZEŚNIA

Festyn Parafialny 
– godz. 12.30-18.00

10WRZEŚNIA

Sucha – Mokre 
– spotkanie rowerowe 
na zakończenie sezonu.
Start o godz. 10

17WRZEŚNIA

Dożynki Powiatowe 
w Niedalinie

30WRZEŚNIA

Finał konkursu: 
„Sianów kontra Świat” 
w Kinie Zorza

O ficjalna część uroczystości rozpo-
częła się tradycyjnie Polową Mszą
Świętą celebrowaną przez księdza

proboszcza Jana Sosnowskiego z parafii
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Bukowie.

Starości tegorocznych Dożynek Gmin-
nych Maria Łańko i Jerzy Kosowski wraz 
z sołtysami oraz burmistrzem Gminy i Miasta
Sianów Maciejem Berlickim podzieli się 
z mieszkańcami chlebem. 

Po mszy świętej rozpoczął się ceremoniał
dożynkowy, w którym mieliśmy okazję
oglądać oraz słuchać artystów z Teatru
Variette Muza z Koszalina. Wystąpiły
również nasze lokalne zespoły ludowe 
– zespół Kwiat Paproci, zespół Bursztyny,
zespół Jaskółki oraz zespół Złoty Dukat. Na
koniec ceremoniału odbyły się „potyczki
sołeckie”, w których mieszkańcy Gminy 
i Miasta Sianów mogli stanąć do rywalizacji
m.in. w rzucaniu jak najdalej snopkiem siana,
łapaniu balonów z wodą, najszybszym biciu
piany czy też w konkursie na najlepszą parę
taneczną. 

Po części artystycznej zaśpiewał dla nas
zespół Kujawski Jump z Inowrocławia, który
swoim występem przyczynił się do tego, że 
do późnych godzin nocnych na „polowym”
parkiecie bawiło się bardzo dużo mieszkańców. 

Sołectwo Ratajki pokazało nam, że są
bardzo zgraną i zorganizowaną miejscowo-
ścią. Dekoracje na ulicach Ratajek zaskoczy-
ły wszystkich gości. 

Nie byłaby to taka piękna uroczystość,
gdyby nie pomoc mieszkańców Ratajek, za co
serdecznie dziękujemy. Podziękowania za
pomoc przy organizacji dożynek gminnych
należą się również prezes Marlenie Pięta 
z firmy transportowej Mobilier Sp. z o.o.,
Firmie Agrobud z Koszalina, Przedsiębior-
stwu Wielobranżowemu SakPol, Kołu
Łowieckiemu „Słonka”, Arturowi Jabło-
ńskiemu, Krzysztofowi Jankowskiemu oraz
Tomaszowi Zochniak. 

Dziękujemy także redaktor Renacie
Pacholczyk, która profesjonalnie poprowa-
dziła cały ceremoniał dożynkowy.

Osób zaangażowanych w organizację
dożynek gminnych jest wiele i wszystkim
bardzo dziękujemy. 

Podczas dożynek mieliśmy okazję nagro-
dzić najbardziej aktywnych rolników. 

W trakcie Dożynek Gminnych rozstrzy-
gnięto konkursy w kategorii na „Najbardziej
zadbaną Zagrodę Rolną”, „Najbardziej
Zadbana Posesja” oraz „Najpiękniejszą
wieś”. 

Odbył się również konkurs na „Najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy”, w którym
pierwsze miejsce i nagrodę 500 zł otrzymało

sołectwo Sucha Koszalińska, drugie miejsce
i nagrodę 400 zł otrzymało sołectwo Siecie-
min, a trzecie miejsce i nagrodę 300 zł otrzy-
mało sołectwo Ratajki. Wszyscy pozostali
uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie
w wysokości 150,00 zł i są to miejscowości
Bielkowo, Kleszcze, Osieki, Sierakowo oraz
Skwierzynka. 

URSZULA JACKOWSKA

(fotorelacja z dożynek wewnątrz numeru)

Gminne Dożynki w Ratajkach za nami!

Plon niesiemy, plon
Uroczystości dorocznego święta plonów w tym roku odbyły się w Ratajkach. W sobotę
27 sierpnia dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem z wieńcami oraz chlebem.

Nagrody 
dla rolników

Wyróżnienia Burmistrza Gminy i Miasta
Sianów otrzymali: 
Tadeusz Kołaczek z Bielkowa, Stanisław Pruś
z Dąbrowy, Andrzej Cisek z Grabówka, Sylwia
i Paweł Kapłon z Iwięcina, Jerzy Słupczewski
z Ratajek, Dawid Żak ze Skibna, Piotr Choj-
nacki z Suchej Koszalińskiej, Grażyna i Marek
Adamkiewicz ze Szczeglina, Andrzej Koszałka
z Wierciszewa, Hubert Smukała z Sieciemina,
Ryszard Socha z Karnieszewic.

#
� „Najbardziej zadbana Zagroda Rolna” 
I miejsce zajęli Elżbieta i Bogdan Pruś z
Sieciemina, II miejsce zajęli Barbara i Jan
Czupa z Bielkowa, III miejsce przypadło Zbi-
gniewowi Łachan z Kędzierzyna. 
� „Najbardziej zadbana Posesja” 
I miejsce zajęli Bogusława i Leon Piech ze
Skwierzynki, II miejsce  Mirosława Kacz-
marek z Ratajek, III miejsce zajęli Teresa i
Stanisław Szczotkowscy z Kłosu. 
� „Najpiękniejszą Wieś” 
Wygrało Iwięcino.

Cztery sianowskie organizacje pozarzą-
dowe podpisały umowy na dofinansowanie
realizacji swoich projektów w ramach
konkursu ogłoszonego przez burmistrza
gminy i miasta Sianów „Małe granty dla
NGO”. Dotacje trafią do Stowarzyszenia
Dobra Wieś Mokre, Klubu Sportowego Skib-
no, Stowarzyszenia Ziemi Wierciszewskiej

oraz Stowarzyszenia Sianowska Akademia
Seniora. 

W Mokrem powstanie nowa wiata przy
otwartym niedawno boisku, w Skibnie miesz-
kańcy odnowią ogrodzenie placu zabaw 
i uzupełnią miejsce spotkań o nowe ławki, 
w Wierciszewie 20-osobowa grupa dzieci
będzie uczyła się tańczyć, a Akademia Senio-

ra przygotuje wspólnie z maluchami z przed-
szkola „ptasie stołówki”, czyli karmniki, które
zawisną w sianowskich lasach. 

Na cztery projekty sianowski samorząd
przeznaczy 9 tys. 379 zł. Wszystkie działania
realizowane będą w ramach wolontariatu.
Gratulujemy pomysłodawcom i życzymy
powodzenia przy realizacji przedsięwzięć.

Dotacje dla aktywnych mieszkańców
Chcą działać, robić coś dla innych mieszkańców miasta i gminy i... dostaną na to fundusze! Wiemy,
które z sianowskich organizacji samorządowych otrzymają małe granty.
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P raktycznie po wakacjach.
Rządowe zmiany 
w oświacie konkretyzowa-

ne będą w pierwszych miesią-
cach roku szkolnego, my jednak
okazaliśmy się „szybsi” niż pani
Minister Edukacji Narodowej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 już zostali przeniesieni do
budynku Gimnazjum Gminnego.
Powodów jest wiele, ale nie ma
co ukrywać, że dużą rolę odgry-
wa też demografia. Jeszcze 8-10
lat temu w gimnazjum było 
ok. 20 klas, teraz jest ich znacznie
mniej. Historia zatacza więc
koło, a „jedynka” wraca na swoje
stare miejsce.
Jednak czas początku roku szkol-
nego to wiele remontów, które
opóźniły się. Nie z naszej winy
jednak. Docieplenia i wymiany
instalacji c.o. w kilku placówkach
związane były z dofinansowa-
niem i realizacją inwestycji przez
Stowarzyszenie Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty. I to ta instytu-
cja dopiero organizuje niektóre
przetargi. Mam jednak nadzieję,
że w żaden sposób nie wpłynie
to na początek roku i pracę
nauczycieli, jak również na
komfortowe warunki uczniów 
w szkołach.
Mam też nadzieję, że uda nam
się wspólnie przebrnąć przez
wyzwania związane z kolejną
reformą w systemie oświaty.
Każdy będzie miał tu dużo 
do zrobienia. My jako samorząd,
nauczyciele, pracownicy oświa-
ty, rodzice i uczniowie, jak
również oświatowe związki
zawodowe. I wszystkim nam
powinno zależeć, żeby każda 
z tych grup zyskała. 
A póki co życzę wszystkim
ciekawego, spokojnego i efek-
tywnego roku szkolnego
2016/2017.

Trudne
remonty
oświatowe

Z RaTUSZa

Szansa 
na Dom Seniora

W ramach wieloletniego programu
„Senior-Wigor”, prowadzonego
przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, gmina Sianów
złożyła ofertę na adaptację 
i uruchomienie (jeszcze w tym
roku) placówki opiekuńczej dla
mieszkańców gminy powyżej 60 lat. 
Może być to dziewiąta placówka w woje-
wództwie. Powstać ma w budynku po
byłej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Amii Polskiej 33. Placówka ma być miej-
scem spotkań, świadczenia usług opieku-
ńczych, specjalistycznych, aktywizacyj-
nych i prozdrowotnych na rzecz osób 60+. 
Obecnie trwa proces oceny, a my 
z niecierpliwością czekamy na pozytyw-
ne wyniki konkursu.

w skrócie

Zakończyliśmy przyjmowanie
zdjęć do konkursu fotograficznego
„Sianów kontra Świat”. Nasza
promocyjna torba zjeździła całą
Polskę i wiele krajów w różnych
zakątkach globu. Wszystkim dzięku-
jemy za udział w konkursie i prze-
słanie bardzo dużej liczby zdjęć
(około 200). Czekają nas burzliwe
obrady i wybranie trzech zwycięz-
ców. Już teraz wiemy, że to nie
będzie łatwe. Finał konkursu
odbędzie się 30 września w Kinie
Zorza. Wyniki zostaną ogłoszone we
wrześniowym numerze „Naszej
Gminy”. 

Prosimy jednocześnie o śledze-
nie naszej strony internetowej oraz
profilu Facebook, gdzie będziemy
publikować bieżące informacje. Ze
wszystkich zdjęć, które zostały do
nas przesłane, powstanie folder,
który otrzyma każdy, kto zgłosił
swoje zdjęcie w konkursie.

Konkurs

„Sianów kontra Świat”

Śmiało można powiedzieć, że 
w Sianowie ze sztuką wychodzimy
w plener. Na zlecenie sianowskiego
samorządu na przystankach auto-
busowych powstało już sześć dzieł
sztuki. Wszystkie tego samego auto-
ra – pana Adama Maciejewskiego.
Pomysł narodził się z potrzeby pięk-
na, które w tej sytuacji zaskakuje
bajkową mocą przenoszenia w inny
świat. Na każdym przystanku dzia-
ła inaczej. Malowidła to różne sceny
– w zależności od charakteru miej-
sca, w jakim się znajdują. W Węgo-
rzewie to ukwiecona łąka, w Skibnie

– pociąg oraz konie, w Suchej
Koszalińskiej obraz wsi polskiej 
z motywem bociana, w Osiekach 
– wędkarz nad jeziorem oraz lecące
balony, w Mokrym – skoszone
przez kombajn pola, w Kłosie 
– spływ kajakowy rzeką Unieść oraz
sianowska starówka.

Pomalowane przystanki to małe
inwestycje, które cieszą nasze oko
już od zeszłego roku. Możemy 
z dumą poinformować, że jak do tej
pory (i mamy nadzieję, że będzie
tak dalej!), żaden z nich nie został
zniszczony lub zdewastowany.

Nasze kolorowe dzieła sztuki
W gminie Sianów czekać na autobus jest... bardzo przyjemnie! To dzięki prawdziwym dziełom sztuki, które 
upiększają nasze przystanki.

Zdjęcie Zofii Giętkowskiej
Fot. Uczestnik konkursu

Zdjęcie Marka Waluka
Fot. Uczestnik konkursu

Możemy zapewnić, że najnowszy plenerowy obraz, ten w Kłosie, nie będzie
ostatnim. Przystanki w naszej gminie będą kolorowe! Fot. Waldemar Kosowski
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K onkurs jest organizowany
przez Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomor-

skiego od 2012 roku, a patronat nad
nim sprawuje marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.
Celem tej inicjatywy jest promocja 
i wspieranie funkcjonujących,
sprawdzonych w praktyce rozwią-
zań w zakresie finansowej i pozafi-
nansowej współpracy samorządów
z organizacjami pozarządowymi.
Gmina Sianów po raz drugi stanęła
do konkursu, otrzymując tym
razem prestiżowe wyróżnienie.

Organizacje pozarządowe są
katalizatorem społecznym, działają
w obszarze pożytku publicznego,
dobra wspólnego. Podejmują inicja-
tywy na rzecz rozwiązywania
problemów lokalnych, wraz z samo-
rządami angażują społeczności 
i realizują zadania publiczne np. 
w obszarze kultury fizycznej, opie-
ki społecznej, szerokiej edukacji,
aktywizacji społecznej różnych grup
(dzieci, seniorów, osób zagrożonych

bądź wykluczonych społecznie). 
Są partnerami do rozmów z samo-
rządem i ustalania wspólnych
kierunków rozwoju.

– Współpraca z samorządem 
ma wielowymiarowy charakter 
– począwszy od wzajemnego infor-
mowania, konsultowania aktów
lokalnych, tworzenia ciał dorad-
czych, konkursowych, współu-
czestniczenia w tworzeniu polityk

publicznych, po czynne formy reali-
zacji zadań i współpracy finansowej
– wyjaśnia Maciej Berlicki,
burmistrz miasta i gminy Sianów. 
– Jesteśmy dumni, iż dotychczas
podejmowania działania i współ-
praca z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi zostały docenione 
i uhonorowane w skali wojewódz-
twa. Daje to impuls do dalszego
zacieśniania współpracy, propago-

wania zasady równości i partner-
stwa, mobilizuje do nowych inno-
wacyjnych rozwiązań.

Dziękujemy lokalnym NGO za
ich pozytywną energię, społecz-
nictwo i profesjonalizm w kształ-
towaniu przyszłości gminy 
i kreowaniu otwartego dialogu,
adekwatnego do potrzeb i oczeki-
wań naszej wspólnoty.

NGO – co to?
NGO to skrót od angielskiej nazwy
„non governmental organisations”,
czyli „organizacje pozarządowe”.
NGO są strukturami powstającymi
w wyniku inicjatyw obywatelskich,
które odpowiadają na konkretne
potrzeby czy aspiracje ludzi. To
wszystkie podmioty, które nie są
jednostkami albo organami admi-
nistracji publicznej oraz których
działalność nie jest nastawiona na
osiąganie zysku.

Zostaliśmy docenieni za
wsparcie pozarządowych
Gmina Sianów została wyróżniona z tytułem finalisty w konkursie „Samorządowy Lider
Współpracy z NGO 2016”.

Sianowskie organizacje pozarządowe od stycznia tego roku mają swoją profe-
sjonalną siedzibę. Sianowski Inkubator Organizacji Pozarządowych znajduje się
naprzeciwko ratusza, w miejscu dawnej biblioteki publicznej. Samorząd wyre-
montował i wyposażył pomieszczenia w niezbędną infrastrukturę tworząc tym
samym profesjonalną siedzibę dla organizacji z całej gminy. Fot. Waldemar Kosowski



Palisz śmieci? 
Licz się 
z surową karą!
Straż miejska otrzymała zgłoszenie,
że na terenie jednej z posesji 
w Sianowie spalane mogą być odpa-
dy z tworzyw sztucznych.

Uciążliwy dym i smród z ogniska był
wyczuwalny w wielu sąsiednich budyn-
kach. Spalane odpady są szczególnie
trujące, dlatego też strażnicy natych-
miast zareagowali na informację 
i w ciągu kilku minut byli przy ognisku.
Na miejscu ustalili, że mężczyzna zatrud-
niony przez właściciela posesji do
posprzątania terenu, postanowił spalić
niepotrzebne odpady i worki foliowe.
Właściciel posesji miał podpisaną
umowę na selektywną zbiórkę i odbiór
odpadów. Sprawca został zobligowany
do natychmiastowego ugaszenia ogniska
z trującymi odpadami i ukarany 
w grzywną.
Ponownie przypominamy, że zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Sianowie
właściciele nieruchomości, którzy
zadeklarują selektywne gromadzenie
odpadów zobowiązani są ich do
właściwego zbierania  z podziałem na:
tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elek-
tryczny, opony, przeterminowane leki 
i chemikalia, meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlane,
odpady zielone, papier i tekturę, wyro-
by ze szkła, metale. Zbiórka wymie-
nionych odpadów prowadzona jest 
w systemie workowym lub pojemniko-
wym. 
Ponadto informujemy, że odpady można
również dostarczyć do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który zlokalizowany jest 
w Sianowie przy ul. Tylnej 34. Punkt
jest czynny w każdą sobotę w godzinach
od 8 do 16. Każdy mieszkaniec gminy
Sianów może w ramach opłaty uiszcza-
nej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi osobiście przekazać do
PSZOK wymienione wyżej rodzaje odpa-
dów. 

Gmina Sianów przystąpiła do
przebudowy i remontu dróg prze-
jętych od powiatu Koszalińskiego.
Drogi te obejmują: ul. Tylną, Plac
pod Lipami, Spółdzielczą i Strzelec-
ką w Sianowie. Zakres prac remon-
towych obejmuje przebudowę
nawierzchni ulic i chodników. 
W wyniku przeprowadzonej proce-
dury przetargowej, Wykonawcą
przedsięwzięcia, który złożył najko-
rzystniejsza ofertę, jest firma
„Domar” Kazimierz Domaracki 
z Tatowa. Plac budowy dotyczący
ulicy Tylnej i Placu pod Lipami
został już przekazany wykonawcy.
Prace remontowe potrwają do
końca października bieżącego roku.

Za utrudnienia w ruchu prze-
praszamy.

Warto również dodać, że

rozstrzygnięty został przetarg na
przebudowę dróg gminnych 
i wykonanie nawierzchni dróg z płyt
YOMB. To zadanie obejmuje prze-
budowę ponad 7 km dróg w miej-
scowościach naszej gminy. Wybrano
już wykonawców na drogi w Iwięci-
nie, Szczeglinie, Szczeglinie
Nowym, Maszkowie,  Karnieszewi-
cach, Suchej Koszalińskiej, Sieciemi-
nie, Sownie, Węgorzewie Kosza-
lińskim. Po zawarciu umów pomi-
ędzy gminą Sianów, a wybranymi
wykonawcami nastąpi przekazanie
placów budowy. Zakończenie prac
nastąpi na przełomie III i IV kwarta-
łu tego roku. Na ponowne postępo-
wanie przetargowe czekają drogi 
w Karnieszewicach i Osiekach, na
które w pierwszej turze nie wpły-
nęły żadne oferty.

Remonty dróg w Sianowie
To dobra wiadomość dla kierowców. W obrębie miasta poprawi się układ komunikacyjny. Będzie bezpieczniej 
i nowocześniej.

Trwają już prace na ulicy Tylnej, a także na Placu pod Lipami i ulicy Strzeleckiej.
Fot. Waldemar Kosowski

Stowarzyszenie na rzecz rozwo-
ju wsi Sucha Koszalińska, inicjator
powołania Sianowskiej Akademii
Seniora tym razem złożyło propo-
zycję dla kolejnej grupy osób 
w wieku 60+, która stworzy Krajo-
znawczy Klub. Działanie jest możli-
we dzięki wsparciu z programu
ASOS 2014-2020. 

Krajoznawczy Klub Seniora 60+
to program skierowany do 45 senio-
rów, mieszkańców gminy Sianów,
którzy wykazują się aktywnością
społeczną i zainteresowaniem tury-
styką. Poprzez udział w nowym
przedsięwzięciu jego uczestnicy
mają możliwość zwiedzić najcie-
kawsze miejsca w Polsce, wziąć

udział w cyklicznych spotkaniach 
z turystyką czy ciekawymi
podróżnikami podczas zaplanowa-
nych do końca roku wykładów. 

Grupa seniorów w ostatnim
czasie zwiedziła już Białystok 
i Białowieski Park Narodowy.
Planuje wyjazd w góry m.in. Biały
Dunajec, do Kołobrzegu i Międzyz-
drojów czy Krakowa. Dodatkowo
na uczestników czekają warsztaty
konne, rejs statkiem, spływ kajako-
wy czy wspólne rajdy rowerowe.
Całe przedsięwzięcie szacowane na
kwotę 120 tys. zł finansowane jest 
ze środków Ministerstwa Pracy,
Rodziny i Polityki Społecznej.

TOMASZ TESMER

Nasi seniorzy to globtroterzy
Czy senior całymi dniami siedzi w kapciach przed telewizorem? absolutnie nie! Nasi seniorzy są bardzo aktywni
i na nudę nie narzekają! Dowód? W Sianowie działa Krajoznawczy Klub Seniora 60+.

Seniorzy świetnie się bawili na wycieczce do Białegostoku. Fot. Archiwum

Sportowy czas dla osób 
w wieku 40+
Nie tylko seniorzy, ale i grupa

byłych piłkarzy, którzy niedawno
zawieszali buty na kołku, mają
okazję do uczestnictwa w ciekawym
programie sportowym. Od czerwca
bieżącego roku w Sianowie realizo-
wany jest projekt „W zdrowym ciele
zdrowy duch”.

Przedsięwzięcie, którego pomy-
słodawcą i realizatorem jest Klub
Sportowy Victoria Sianów zakłada
aktywizację społeczną i sportową
grupy 30 piłkarzy, które jeszcze
niedawno byli aktywne fizycznie,
ale z różnych powodów zawiesili
buty na kołku. Dzięki pieniądzom
pozyskanym z Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich organizo-
wane są zajęcia sportowe, wyjazdy
na basen i liczne imprezy integru-
jące społeczność. Przykład dobrej
zabawy mieliśmy podczas turnieju
z Telewizją Polską czy imprezy
charytatywnej „gramy dla Micha-
ła”. Kolejna impreza dla grupy
sianowskich oldboy’ów planowana

jest podczas nocnego turnieju piłki
nożnej na orliku, który odbędzie się
2 września. 

W Suchej Koszalińskiej 
i Skibnie jest „cool”
Stowarzyszenie Rodziców

Uczniów Szkoły w Suchej Kosza-
lińskiej od maja bieżącego roku
wdraża na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Suchej Koszalińskiej oraz
w świetlicy wiejskiej w Skibnie
program „Cool school”. Celem
zadania jest wyrównanie szans
edukacyjnych 24-osobowej grupy
dzieci w wieku 9-12 lat poprzez
zwiększenie zainteresowania ucze-
niem się języka obcego. Projekt
polega na organizacji zajęć w 3
grupach tematycznych: zajęcia logo-
pedyczne, teatralne i językowe.
Dzieci do końca roku wezmą udział
w 192-godzinach językowych, 
144-teatralnych i 144-logopedycz-
nych. Dodatkowo uczestnicy zada-
nia wyjadą trzykrotnie do teatrów
w Szczecinie, Gdańsku oraz Gdyni.
Efektem zadania będą dni kultury

anglosaskiej przygotowane dla
mieszkańców przez wszystkich
uczestników. Organizacja na swój

projekt pozyskała 51 tys. zł 
z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. 

We wrześniu ruszy 
kolejny projekt pływacki 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-

nych z Kędzierzyna we współpracy
ze szkołami podstawowymi z tere-
nu gminy Sianów rozpoczyna kolej-
ny projekt nastawiony na promocję
powszechnej nauki pływania.
Program „Aqua edukacja” nagro-
dzony został grantem w konkursie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Dzięki pozyskanym środkom 
w kwocie blisko 190 tys. zł grupa 150
dzieci w wieku 7-9 lat aż 30 razy poje-
dzie się do Parku Wodnego w Kosza-
linie, gdzie pod okiem wykwalifiko-
wanych specjalistów będzie się uczyć
pływać. Program prócz zajęć sporto-
wych ma na celu także integrację
społeczeństwa poprzez wspólne
przygotowanie posiłków w postaci
kanapek, surówek, sałatek przez
pozostałych uczniów szkół. Na za-
kończenie projektu, który potrwa do
czerwca 2017 roku, planuje się orga-
nizację zawodów pływackich i wyło-
nienie najlepszych pływaków 
w gminie Sianów.

W gminie z zapałem się dzieje!
Dzięki dotacjom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w mieście i gminie Sianów realizowanych jest wiele
projektów. Co, gdzie i kiedy się dzieje?

Kolejna impreza dla grupy sianowskich oldboy’ów planowana jest podczas noc-
nego turnieju piłki nożnej na orliku, który odbędzie się 2 września.

Fot. Waldemar Kosowski
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D opisała zarówno
frekwencja jak i pogoda.
Główną atrakcją spotka-

nia był konkurs na najlepszy
własnoręcznie wykonany latawiec
dziecięcy oraz rodzinny, w którym
pierwsze miejsce w konkurencji
latawca rodzinnego zajął latawiec
rodziny Zbigniewa Poźniaka.
Drugie zaś przypadło rodzinie
Daniela Żukowskiego. Organiza-
torzy przygotowali również wyści-
gi rowerowe dla dzieci, biegi oraz
kiełbaski, a na zakończenie odbyła
się wodna bitwa na balony. Orga-
nizatorzy ufundowali nagrody dla
uczestników konkursów. Pomy-
słodawcy dziękują zarówno
wszystkim obecnym jak i osobom
zaangażowanym w przeprowa-
dzenie pierwszej takiej imprezy 
w gminie. 

„Dzień Latawca” zorganizował
Zarząd Osiedla nr 1 w Sianowie,
Urząd Gminy i Miasta w Siano-
wie, Ochotniczą Straż Pożarną 
w Sianowie oraz Sympatyków
Kolarstwa.

DZIaŁO SIĘ
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Czy łatwo jest celować strumieniem wody w konkretny punkt? Chętni mogli się przekonać, że wcale nie jest to proste zadanie.

Organizatorem imprezy była
Ochotnicza Straż Pożarna z Osiek
przy wsparciu Rady Sołeckiej. Na
gości festynu czekało mnóstwo
atrakcji. Szczególnie wiele dla tych
najmłodszych. Dla wszystkich
uczestników gier i zabaw przygo-
towano nagrody, ufundowane
przez Urząd Gminy, Straż Miejską
oraz Radę  Sołecką z Osiek.

Konkursy i zabawy z dziećmi
prowadziły Krystyna Sak, Katarzy-

na Kalkowska oraz funkcjonariusz-
ka Straży Miejskiej Beata Bodys.

Podczas festynu można było
obejrzeć sprzęt strażacki ze wszyst-
kich jednostek OSP gminy

Sianów. Odbył się pokaz pozo-
rowanego gaszenia z samolotów
Regionalnej Dyrekcji Lasów

Państwowych ze Szczecinka.
Pokazy sprawności strażackich
drużyn młodzieżowych, strażacki
turniej prądo-piłki, pokaz ratownic-

twa medycznego, przejażdżki
samochodami terenowymi z
Sianowskiego Klubu 4 x 4 – działo
się naprawdę wiele. Dużą atrakcją
dla dzieci były zamki dmuchane.
Atrakcją nocy dla starszych gości
imprezy były tańce do białego rana.

Zarząd OSP Osieki dziękuje 
za pomoc w organizacji festynu
władzom gminnym, pracownikom
działu promocji Urzędu Gminy
Sianów, druhom strażakom ze
wszystkich jednostek OSP gminy
Sianów, pracownikom biblioteki 
w Sianowie, sołtysowi i Radzie
Sołeckiej wsi Osieki. Wszystkim
gościom dziękujemy za uczestnic-
two w festynie.

Fot. Waldemar Kosowski

Strażacy zaprosili do wspólnej zabawy
20 sierpnia w Osiekach odbył się kolejny już Festyn Strażacki pod patronatem burmistrza gminy i miasta Sianów.

Imprezie towarzyszyły pokazy lotnicze.

Widowiskowy strażacki turniej prądo-piłki był jedną z największych atrakcji fe-
stynu.

„Dzień latawca”
na koniec 
wakacji

28 sierpnia, od godziny 15, na stadionie 
miejskim w Sianowie uroczyście zakończono

wakacje. Spotkanie pod nazwą 
„Dzień latawca” zgromadziło przy wspólnej

zabawie całe rodziny. 
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ani przejmujący wiatr,
ani gromadzące się 
na niebie chmury nie
przeszkodziły sierpniowej
Sferze Kultury.

Melomani, miłośnicy muzyki
klasycznej, w scenerii Parku Miej-
skiego w Sianowie, mieli okazję
wysłuchać kameralnego koncertu
zespołu Aremvee z Filharmonii
Koszalińskiej wraz z gościnnie
występującym Mateuszem Kowal-
skim. Maciej Śmietański, kierownik
zespołu, przed każdym utworem
wprowadzał słuchaczy w historię
powstawania dzieła, nakreślał
czasy, kiedy było grane, bądź opisy-
wał jego twórcę. 

Dzięki muzyce mogliśmy się
przenieść między innymi do
międzywojennej Hiszpanii, słucha-
jąc muzyki Joanquin Rodrigo
Concierto de Aranjuez Adagio.
Poczuliśmy wenezuelskie połu-
dniowo-amerykańskie rytmy 
w  Garadama Candino Altineza, czy
rumuńskie Libertango Astora Piaz-
zola –Tango Cafe 1930 r.

Mateusz Kowalski kunsztownie
wykonał utwór Tango en Skai
Rolanda Dyen na gitarze. Ten
koncert z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci słuchaczy.

Dodatkowo podczas imprezy
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
z Sianowa zaprosili dzieci do
udziału w wielu konkursach 
z nagrodami, a Monika Olszak 

i Irena Zagulak-Jankowska 
z Centrum Kultury i Biblioteki 
w Sianowie malowały twarze
uradowanych dzieciaków. Dmucha-
ne zabawki, wata cukrowa 
i pracownia lodów były wisienką
na torcie dla wszystkich łasuchów.

Była to ostatnia w tym roku
impreza z cyklu Sfera Kultury 
w Parku Miejskim im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie. Na
następne zaprosimy za rok. Ale
przed nami, w tym roku jeszcze
klika wydarzeń kulturalnych, 
na które serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców i dzięku-
jemy tym, którzy są zawsze z nami.

KATARZYNA GRUDZIEŃ-KUŚKA
Fot. Waldemar Kosowski

Park wypełnił się nutami

Malowanie buziek jest hitem imprez plenerowych. Strażnicy miejscy zaprosili dzieci i młodzież do udziału w licznych konkursach.

Podczas koncertu zaprezentował się zespół Aremvee z Filharmonii Koszalińskiej.

W szystko stało się za
sprawą pana Jana
Siedleckiego, który

wprawdzie z zawodu jest geodetą,
ale po ojcu – organiście odziedzi-
czył talent do muzyki organowej.
W roku 1996 przywiózł go do Szcze-
glina biskup Ignacy Jeż i tak pozo-
stał z nami do dzisiaj. Nie tylko
wydobywa z zabytkowego instru-
mentu piękne dźwięki podczas
mszy świętej, ale troszczy się o stan
techniczny organów i, jak sam
powtarza, bez nich nie wyobraża
sobie życia. Drobne, bieżące napra-
wy, których zazwyczaj dokonywał
zaprzyjaźniony z organistą Bogdan
Narloch, stały się niewystarczające.
Pojawiła się potrzeba przeprowa-
dzenia gruntownego, kosztownego
remontu. Mieszkańcy zakasali ręka-
wy. Zorganizowali festyn, nagło-
śnili wydarzenie i na remont orga-
nów zaczęły wpływać pierwsze
wpłaty. Remontu podjęła się firma
organmistrza Bronisława Urban-
skiego. Zakres wykonanych prac
objął demontaż piszczałek, oczysz-
czenie ich, elementów traktury,
układu powietrznego, obudowy 
i stołu gry, impregnację wszystkich
elementów drewnianych instru-
mentu oraz podłogi środkiem
owadobójczym, renowację klawia-
tur, regulację traktur organowych 
i systemu powietrznego, intonację 
i strojenie.

Całkowity koszt zamknął się 

w kwocie 15 tys. zł netto. Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie dofi-
nansował połowę tej kwoty, a pozo-
stała część to wpłaty różnych ofia-
rodawców.

Zwieńczeniem rozpoczętych
przed rokiem działań był niezwykły
koncert, który odbył się 20 sierpnia
w ramach 50. Międzynarodowego
Festiwalu Organowego i zgroma-

dził ok. 250 osób. Z programem
muzyki hiszpańskiej wystąpił 
w nim zespół Liarman, który
tworzą: pochodząca z północnej
Hiszpanii śpiewaczka Susana Raso
(mezzosopran), grająca też na altów-
ce i bandurrii; flecistka Lidia Mały-
szek (flety proste, flet poprzeczny);
gitarzysta Łukasz Gaszler (gitara,
lira korbowa). Na szczeglińskich
organach zagrał dyrektor festiwalu 
– Bogdan Narloch, a koncert popro-
wadził  Andrzej Zborowski. – Uzna-
liśmy, że tak niezwykłe wydarzenie
w Szczeglinie nie może zakończyć
się wraz z ostatnimi brawami, dlate-
go przygotowaliśmy poczęstunek,
na którym wszyscy uczestnicy
koncertu nie tylko skosztowali
wielu przysmaków, ale mogli
wymienić się wrażeniami, a nawet
porozmawiać z artystami – mówi
Jan Grzybowski, sołtys Szczeglina.

– Tego wszystkiego udało nam
się dokonać dzięki pomocy i wspar-
ciu wielu osób, dlatego pragniemy
gorąco podziękować burmistrzowi
Maciejowi Berlickiemu za wsparcie
i patronat, Bogdanowi Narlochowi
za nadzorowanie remontu organów
oraz za pomysł i przygotowanie
koncertu, Szymonowi Wojcie z baru
Przerwa w Koszalinie za wypoży-
czenie podgrzewaczy do ciepłych
posiłków, sołtysom z Mokrego,
Maszkowa i z Nacławia za wypo-
życzenie namiotów, panu Rafałowi
Semołonikowi za nagłośnienie
medialne, a także wielu innym
osobom, które okazały nam pomoc.
Mamy nadzieję, że kościół w Szcze-
glinie z jego zabytkowymi organa-
mi, zostanie na stałe wpisany 
w program Międzynarodowych
Festiwali Organowych – podsumo-
wuje Jan Grzybowski.

Koncert organowy w Szczeglinie
Organy w szczeglińskim kościele były w kiepskim stanie. Dzięki ofiarności mieszkańców udało się je wyremontować, 
a pięknym „dziękuję” był niezwykły koncert.

Na szczeglińskich organach zagrał dyrektor 50. Międzynarodowego Festiwalu 
Organowego Bogdan Narloch. Fot. Archiwum

Koncertu wysłuchało około 250 osób. Fot. Archiwum



L etnie Warsztaty 
w Centrum Kultury
były alternatywą na

spędzenie atrakcyjnych waka-
cji w mieście. Były okazją do
rozbudzenia w sobie nowych
pasji, pomagały rozwinąć
zainteresowania, na co 
w roku szkolnym często
brakuje czasu. Nowa formuła
zajęć i autorskie programy
naszych instruktorów przyci-
ągnęły wielu uczestników,
którzy mogli wybierać
spośród: baletu, zaczarowanej
skrzyni, kursu gitary, kursu Kreatywni Latem, zajęć plastycz-
nych, wakacji z piosenką, warsztatów kulinarnych oraz tego-
rocznej nowości – kursu keyboardu. 

Warsztaty trwały od 27 czerwca do 12 sierpni. Łącznie 
w ofercie znalazły się 24 kursy dla grup do 15 osób. Wszystkie
zajęcia były bezpłatne, jak również materiały plastyczne do zajęć,
produkty żywnościowe, czy instrumenty muzyczne i krawieckie. 

Wakacyjna Przygoda w CK już się zakończyła, ale nie za-
kończyły się przyjaźnie i nowe znajomości. Wakacyjną piosen-
kę można nucić przez cały rok, a smaki lata odtworzyć 
w jesienną szarówkę.

Również we wszystkich dziewięciu świetlicach wiejskich,

działających na terenie gminy
i miasta Sianów podczas tego-
rocznych wakacji działo się
bardzo wiele. Już pierwszego
dnia każda świetlica tętniła
życiem. Przygotowany wcze-
śniej przez instruktorów
program opierał się na pozna-
waniu, zwiedzaniu, uczeniu
się, a przede wszystkim na
odpoczynku. W lipcu 96 dzie-
ci uczestniczyło w wyjeździe
do Malborka, gdzie pod opie-
ką przewodników poznały
historię największego na

świecie ceglastego zamku. Ponadto brały udział w wyciecz-
kach do lasu, wyprawach rowerowych. 

Jak co roku nie mogło się odbyć bez spływów kajakowych
rzeką Unieść. Była ona bardzo łaskawa dla kajakarzy. Tyle
wody nie było od lat i generalnie przepływa się ją bez żadnych
problemów. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora
Włodzimierza Zimnowłockiego wszyscy szczęśliwie zako-
ńczyli spływ w Osiekach.

Szkoda, że to już koniec wakacji. Z niecierpliwością będzie-
my czekać na kolejne! Bo atrakcji w świetlicach i Centrum
Kultury nie zabraknie!

Fot. CK Sianów

Wakacyjne przygody młodych
Czas letniej laby już za nami, ale na długo pozostaną wspomnienia wakacyjnych
dni. Przypomną o nich zdjęcia, które uwieczniły piękne chwile.

LaTO W SIaNOWIE
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Kącik bibliofila
„Poddaję się. 

Życie muzułmanek 
w Polsce” 

Anna J. Dudek
O muzułmanach w Polsce mówi się
coraz częściej. Również w Siano-
wie. Niedawno, bo w czerwcu, 
w sianowskiej bibliotece odbyło się
spotkanie z Tanyą Valko, arabistką,
autorką poczytnych książek dla
kobiet. Dziś pragnę Państwu polecić
książkę, a raczej ebooka anny J.
Dudek pt. „Poddaję się”. 
Kim są muzułmanki mieszkające 
w Polsce? Jak żyją, pracują, podróżują?
Czy realizują swoje pasje? Jak wycho-

wują dzieci? Kto rządzi w ich domu?
Czy odwiedzają puby i grają w piłkę
nożną? „Poddaję się” to pierwszy repor-
taż o żyjących w Polsce muzułmankach:
konwertytek, Tatarek, mieszkających tu
Bośniaczek czy Irakijek. To opowieść 
o islamie widzianym oczami kobiet,
sunnitek, szyitek, salafitek, w różnym
wieku, na różnych etapach życia, 
o różnym pochodzeniu. Sacrum miesza
się w ich życiu z profanum, bohaterki
opowiadają o tym, co dozwolone – halal
– i o tym, czego nie wolno – haram.
Mówią o religii, rodzinie, pracy, seksie,
przyjaźni, dyskryminacji, feminizmie.
Mówią, dlaczego poddały się Bogu 

i o tym, dlaczego nie poddają się stereo-
typom. Reporterską opowieść o życiu
„polskich muzułmanek” uzupełniają
komentarze teologów i arabistów.
Zapraszam do biblioteki, gdzie można
otrzymać darmowy kod dostępu do bazy
ebooków, które są dostępne w bibliote-
ce w Sianowie oraz wszystkich jej
filiach, gdyż Centrum Kultury i Bibliote-
ka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
dołączyła do konsorcjum bibliotek 
– Zachodniopomorskiego Konsorcjum
Bibliotek, które zakupiło wspólnie
dostęp do cyfrowych książek na plat-
formie Ibuk Libra. Zapraszamy!

MONIKA OLSZAK

Biblioteka w Sianowie w ramach
projektu „Link do przyszłości. Zapro-
gramuj swoją karierę”, realizowane-
go przez Fundację Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego ze
środków Microsoft w ramach inicja-
tywy YouthSpark, na okres wakacji
pozyskała pięć robotów Finch. 
W bibliotece powstały trzy pięcio-
osobowe Kluby Kodowania. Przez
cały tydzień każda grupa układała
komputerowe puzzle, sama progra-
mowała gry. Roboty Finch poruszały
się jak za dotknięciem zaczarowanej
różdżki w te miejsca, w które kiero-
wały je dzieci, świeciły kolorowymi
światłami LED, mówiły, a nawet
śpiewały teksty, które zostały zapro-
gramowane. Wszyscy przekonali się,
że zabawa połączona z nauką języka
Scratch wcale nie jest trudna i spra-
wia mnóstwo satysfakcji.

MONIKA OLSZAK

Młodzi programowali roboty
W sianowskiej bibliotece można było wziąć udział w warsztatach z programowania.

Kto wie, może uczestników warsztatów czeka kariera programistów...
Fot. Urszula Jackowska

W 2009 roku sianowska bibliote-
ka z wyżej wymienionymi dołączy-
ła do I rundy Programu Rozwoju
Bibliotek i wtedy właśnie narodził
się pomysł, aby co roku organizo-
wać spotkanie pod nazwą „Gościn-
ną Noc w Bibliotece”.  Gospoda-
rzem tego spotkania były biblioteki
z gminy Sianów, a spotkanie odby-
ło się w Filii Bibliotecznej w Siecie-
minie. Były zabawy i konkursy,
które przygotowali strażacy OSP 
w Siecieminie. Około godz. 21
uczestnicy imprezy wyruszyli
leśnym szlakiem do Przytoku.
Droga podzielona była na 6 etapów,
na których na uczestników czekały
konkursy i zadania, oraz spotkać
było można baśniowe postacie.
Wejścia do lasu strzegły niegroźne
czarownice, które czarowały uśmie-
chami. Dalej na wszystkich czekał
tajemniczy Drzewiec z trudnym
zadaniem dopasowania owoców do
liści drzew. Zaraz dalej zza drzew
wychylał się ogromny pająk, który
prosił o uplecenie dla siebie domu–

ogromnej pajęczyny z dostępnych
materiałów. Była też zielarka 
z magicznymi miksturami i elfy,
które przygotowały zadania spraw-
nościowe. Wszystkie grupy
bezbłędnie rozwiązały zadania 
i spotkały się w Przytoku przy ogni-
sku i na dyskotece.

Drugiego dnia po śniadaniu
czytelnicy wybrali się do Arbore-
tum w Karnieszewicach. Tutaj za-
kończyła się „Gościnna Noc 
w Bibliotece”. Do zobaczenia za rok
w Domasławicach! 

MONIKA OLSZAK

Gościnna Noc 
w Bibliotece
Już po raz piąty spotkali się młodzi czytelnicy 
z zaprzyjaźnionych bibliotek z Barwic, Domasławic,
Bornego Sulinowa i gminy Sianów.

Podziękowania 
Za pomoc przy organizacji nocy
Radzie Soleckiej i sołtysowi Kar-
nieszewic Kazimierze Szatkow-
skiej, radnemu Ryszardowi Sosze,
strażakom z OSP w Siecieminie 
i Sierakowie, Straży Miejskiej 
w Sianowie oraz Nadleśnictwu
Karnieszewice.

W Filii Bibliotecznej 
w Sierakowie dzieci
rozwijały swoją

wyobraźnie rysując i grając w gry
zespołowe. Na zajęciach plastycz-
nych dzieci wykonywały balonowe
gniotki do zabawy. Na przyprószo-
nych mąką stołach za pomocą
paluszków dzieci tworzyły rysun-
ki. Stare gazety posłużyły do wyko-
nywania prac w technice kolażu.

*   *   *
W Skibnie od początku wakacji,

dzięki współpracy ze Stowarzysze-
niem Rodziców Uczniów Szkoły 
w Suchej Koszalińskiej, odbywały
się zajęcia teatralne, logopedyczne
oraz z języka angielskiego dodatko-
wo wzbogacone o zajęcia plastycz-
ne, kulinarne i sportowe, na które
zaprosił Klub Sportowy Skibno.

*   *   *
W Siecieminie uczestnicy warsz-

tatów ozdabiali metodą decoupage
pudełka po obuwiu. Z kolorowych
bibuł powstały wspaniałe wstążki,
które okazały się fantastycznym
rekwizytem do zabaw przy muzyce.
Dużą atrakcją była wycieczka do
Sea Park Sarbsk niedaleko Łeby, 
w której wzięli udział również mali
czytelnicy z Osiek i Karnieszewic.
Tam dzieci podziwiały popisy fok,
minizoo z ptakami wodnymi oraz
oceanarium prehistoryczne, gdzie
w technice 3D można było oglądać
wymarłe zwierzęta morskie.

*   *   *
Podopieczni biblioteki w Wier-

ciszewie brali udział w wycieczkach
na kręgle do koszalińskiego Kosmo-
su. Byli również w parku rekreacyj-
no-edukacyjnym w Sarbsku,
chodzili na wycieczki po okolicy.
Rowerami dzieci pojechały nad
jezioro w Gleźnowie. W bibliotece
dzieci chętnie brały udział 
w zajęciach plastycznych i kompu-
terowych, grały w gry planszowe.

*   *   *
W Filii Bibliotecznej w Węgorze-

wie odbył się pokaz mody ekolo-
gicznej, festiwal gier planszowych 

i internetowych. Dzieci odwiedziła
Beata Bodys ze Straży Miejskiej 
z pogadanką o bezpieczeństwie oraz
o tym, jak zdobyć kartę rowerową.

*   *   *
W Filii Bibliotecznej w Karnie-

szewicach podczas warsztatów
rekreacyjno-edukacyjnych młodzi
mieszkańcy spędzali często czas na
świeżym powietrzu. Malowali 
na folii, bawili się w podchody 
i zabawy terenowe. Podczas zajęć
plastycznych różnymi technikami
powstało wiele pięknych prac, które
będą nam przypominać o pięknym
lecie.

Lato w bibliotekach
To był bajeczny i magiczny czas. Nasze biblioteki w wakacje tętniły życiem.

Kalendarz
wydarzeń
kulturalnych

14-30 września 
– rekrutacja dla dzieci od 7 lat na

bezpłatne warsztaty w Centrum
Kultury w Sianowie. To propozycja
dla mieszkańców gminy Sianów.

Zapisy na podstawie złożonej dekla-
racji w biurze Centrum Kultury od
poniedziałku do piątku w godz. 8-
16. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

3 października 
– rozpoczną się warsztaty 

w Centrum Kultury na rok szkolny
2016/2017. Harmonogram zajęć
dostępny jest na stronie cksianow.
pl/warsztaty/

Na dzieci i młodzież czekało mnóstwo gier, zabaw i konkurencji sprawnościowych
Fot. Urszula Jackowska

W filiach bibliotecznych na dzieci czekało mnóstwo ciekawych zajęć.
Fot. CK Sianów
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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

Wzawodach wzięło udział
sześć zespołów: KS
Olimp Gościno, KS Fala

Międzyzdroje, AP Kotwica Koło-
brzeg, OKS Vielgovia Szczecin,
Hattrick Kołobrzeg i UKS Victoria SP
2 Sianów. W pierwszym dniu grano
systemem każdy z każdym, 
w drugim odbyły się półfinały i gry 
o miejsca. Po rywalizacji pierwszego
dnia turnieju najlepsza okazała się
drużyna z Gościna, która zgromadzi-
ła 9 punktów. Drugie miejsce zajęła
ekipa Victorii SP 2 Sianów również 
9 punktów. Trzecia z 7 punktami była
AP Kotwica Kołobrzeg, a czwarta
Fala Międzyzdroje i właśnie te druży-
ny awansowały do półfinałów. 
W pierwszym meczu półfinałowym
UKS Victoria SP 2 Sianów zmierzyła
się z AP Kotwica Kołobrzeg i mimo
sporej przewagi przegrała 0:1 po
samobójczym strzale jednej z zawod-
niczek z Sianowa. W drugim meczu

KS Olimp Gościno pokonał drużynę
Fali Międzyzdroje 1:0. Tak więc 
w finale zagrały dziewczyny z Olim-

pa Gościno i AP Kotwicy Kołobrzeg.
Lepszą okazała się drużyna AP
Kotwicy Kołobrzeg, która po bramce

Kornelii Bińczyk wygrała 1:0. 
W meczu o trzecie lepiej poradziła
sobie drużyna Fali Międzyzdroje
wygrywając 1:0 po golu Katarzyny
Wojciechowskiej z gospodyniami
turnieju Victorią SP 2 Sianów.

Piąte miejsce zajęła drużyna Viel-
govii Szczecin, szóste Hattrick Koło-
brzeg.

W pierwszym dniu zawody
odbywały się na dobrze przygoto-
wanych boiskach przy sprzyjającej
pogodzie, natomiast w drugi dzień,
po bardzo obfitych nocnych opadach
i ciągle padającym deszczu, boiska
były częściowo zalane i gospodarze
turnieju zostali zmuszeni do zmniej-
szenia ich wymiarów i ustawienia
bramek przenośnych, co wpłynęło
na jakość gry. Należy pochwalić
dziewczyny z wszystkich zespołów,
które mimo anormalnych warunków
dograły wszystkie mecze do końca.
Należą im się za to gorące brawa.

Trener Jędrzej Bielecki pomimo
zajęcia tylko czwartego miejsca 
i bardzo osłabionego składu był
zadowolony z postawy swoich
dziewczyn. Zaprezentowały one
dobry poziom, pomimo bardzo
młodego wieku. Ze starego składu
zostały tylko cztery zawodniczki,
pozostałe to melodia przyszłości,
która ma spore możliwości rozwo-
ju.

Sianowianki: melodia przyszłości
W Sianowie rozegrany został już XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. anny Bocian o Puchar Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Królową strzelczyń z 8 bramkami została Malwina Grzelak z Victorii SP 2. Naj-
lepszą  zawodniczką okazała się Paulina Adamska z KS Olimp Gościno, a najlepsza
bramkarką Klaudia Zaklika z AP Kotwica Kołobrzeg. Fot. Waldemar Kosowski

Wyróżnienia 
Gospodarze imprezy wyróżnili po
jednej zawodniczce z każdego ze-
społu. Były nimi: Klaudia Saga-
nowska z Victorii SP 2, Aleksandra
Kościelna z Hattricka, Monika Boja-
czuk z Fali Międzyzdroje, Kornelia
Bińczyk z AP Kotwica, Klaudia Sko-
czyłaś z Olimpa i Natalia Chodzicka
z Vielgovii.

Zawodnicy UKS Kometa Sianów
podsumowali sezon 2015/2016 
na imprezach mistrzowskich. 
W badmintonie sezon jest długi,
trwa od września do czerwca.
Zawodnicy komety zaznaczyli
swoją pozycje prawie we wszyst-
kich kategoriach wiekowych.

Jako pierwsi do imprezy
mistrzowskiej przystąpili juniorzy 
i młodzieżowcy. Indywidualne
Mistrzostwa Polski Juniorów 
i Młodzieżowców odbyły się 
w Białymstoku w kwietniu tego
roku. Efekt: Dominik Ziętek/Maciej
Dąbrowski (Białystok) – wicemi-

strzostwo Polski młodzieżowców,
Patryk Jas/Michał Kikosicki (Łódź)
– wicemistrzostwo Polski juniorów,
Kornelia Kowalczyk/Patryk Jas 
– brązowy medal w mistrzostwach
Polski juniorów.

W maju do mistrzostw Polski
młodzików uzyskali awans: Domi-
nik Orzechowski, Szymon Bober,
Patrycja Kuszmar, Michalina
Surówka. Zawody odbyły się 
w Suwałkach.  

Na 9. miejscu udział zakończyła
Patrycja Kuszmar w grze pojedyn-
czej.  

Indywidualne Mistrzostwa

Młodzików Młodszych w Kobie-
rzycach to awans zawodniczki 
z komety: Martyny Kowalczyk.
Ostatecznie ukończyła rywalizację
na 3 miejscu.

Najważniejszą imprezą sporto-
wą dla młodzików są Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików.
W tym roku organizacja przypadła
dla Sianowa jak przystało na orga-
nizatora, UKS Kometa Sianów
wystawił największą reprezentację.
Opłaciło się, bowiem posypał się
grad medali: Patrycja Kuszmar 
– 1 miejsce w grze pojedynczej, 
2 miejsce w grze podwójnej; Micha-

lina Surówka – 2 miejsce w grze
podwójnej, 3 miejsce w grze miesza-
nej, Norbert Markowski – 2 miejsce
w grze mieszanej, 3 miejsce w grze
pojedynczej, Dominik Orzechowski
– 2 miejsce w grze podwójnej, 
3 miejsce w grze mieszanej. Kometa
zwyciężyła drużynowo jako klub 
i jako reprezentacja województwa.

Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży, Orneta 2016 – tu
wystąpił Nestor Gabrysiak (5/8  
w grze mieszanej)

Grupa ponad 40 zawodników 
z komety wzięła udział w rozgryw-
kach amatorskich. Najlepsi spróbo-
wali sił w Mistrzostwach Polski
Seniorów. Dorota Grzejdak: złoty
medal w kat +35  gra pojedyncza,
złoty medal w kat +45 gra mieszana
w parze z Mariuszem Michniewi-

czem, Marcin Grzywacz – brązowy
medal w kat +35 w parze z Robertem
Aleksandrowiczem. Podsumowa-
niem sezonu 2015/2016 był start 
w Indywidualnych Mistrzostwach
Elity w Białymstoku (czerwiec). 
W grze podwójnej kobiet wystąpiły
dwa pokolenia zawodniczek 
z komety, utytułowana Dorota
Grzejdak zagrała w parze z młodszą
zawodniczką, jeszcze juniorką
Kornelią Kowalczyk. Stanęły na trze-
cim miejscu podium. Kolejny krążek
dorzucił w grze podwójnej Dominik
Ziętek. Jak przystało na prawdziwą
mistrzynię, Dorota dorzuciła jeszcze
brązowy medal w grze pojedynczej. 

To był dla nas, pod względem
sukcesów, najlepszy rok w 16-letniej
historii klubu. 

ROBERT KOWALCZYK

Badminton

Mistrzowski UKS „Kometa” Sianów

W sobotę, 30 lipca, odbyła się
„Czarna Cobra Roganing 8 h”, czyli
Mistrzostwa Polski w Pieszych
Maratonach na Orientację na dystan-
sie 50 km – Karnieszewice 2016.

Organizatorami imprezy byli:
pasjonat pieszych rajdów Łukasz
Żmiejko, Urząd Gminy i Miasta
Sianów, Nadleśnictwo Karniesze-
wice, firma Dajar oraz Jednostka
Strzelecka 1373 z Koszalina.

Uczestnicy zawodów spotkali się
na stracie w samo południe. Otrzy-
mali mapy z naniesionymi punktami
kontrolnymi. Pogoda, początkowo
idealna, zmieniała się kilka razy, co
dodatkowo utrudniało 50-kilome-
trowy marsz. Pomimo tego frekwen-
cja dopisała, a 103 zawodników 
z humorem wyruszyło w drogę.

Punktualnie o godzinie 21 organiza-
torzy zakończyli imprezę i wręczyli
nagrody najlepszym uczestnikom.

Dodatkowo w tym roku wystar-
towała „Czarna Coberka – Trasa
Rodzinna”, która została przygoto-

Na trasie piechurzy z mapami

Grunt to dobrze poznać trasę... Ważna jest umiejętność czytania mapy.
Fot. Waldemar Kosowski

wana dla osób począt-
kujących, zaczynają-
cych swoją przygodę 
z marszami na orienta-
cję, w tym najmłodszych
piechurów. „Czarna
Coberka” to mała trasa,
mierząca około 5 km.
Można na niej spróbo-
wać nowej przygody
albo po prostu świetnie
spędzić czas z dziećmi.

– Dziękujemy
wszystkim którzy przy-
czynili się do organiza-
cji imprezy, a także
wszystkim uczestni-
kom za czynny udział.
Zapraszamy na kolejne
edycje Cobry – mówią
organizatorzy.

Wyniki szczegółowe
można zobaczyć na
stronie: cobra.js1373.pl.


