
18
MAJA

bezpłatne warsztaty 
dla opiekunów osób 
niesamodzielnych

13
MAJA

„Majówka z Historią” 
w Szczeglinie

8
MAJA

Dzień Zwycięstwa. 
Uroczystości przy Pomniku
w Parku im. Powstańców
Warszawskich 
upamiętniające 
zakończenie II wojny 
światowej 

27
MAJA

Rajd rowerowy 
Kłos – Mokre

16-18
CZERWCA

G łówną ideą imprezy było rozbu-
dzenie szacunku do przyrody
wśród najmłodszych mieszkań-

ców gminy oraz prezentacja umiejętności
artystycznych dzieci w wieku przedszkol-
nym.

W komisji zasiedli: Maciej Berlicki,
burmistrz gminy i miasta Sianów, Aleksan-
dra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury
w Sianowie, Dawid Tokarczyk, inspektor
do spraw gospodarki nieruchomościami 
i ochrony środowiska oraz Renata Bąk,
dyrektor Przedszkola Gminnego w Siano-
wie, która pełniła funkcję gospodarza Festi-
walu.

W części konkursowej wydarzenia
uczestniczyło osiem grup przedszkolnych:
cztero-, pięcio- i sześciolatki z Przedszkola
nr 3 w Koszalinie, „Biedronki” z Przed-
szkola nr 15 z Koszalina, „Mrówki” z Przed-
szkola nr 16 z Koszalina, „Motylki,
„Pszczółki”, „Biedronki” i „Żabki” 
z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie, „Trampolin-
ki” z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Sianowie oraz „Motyl-
ki” z Przedszkola Gminnego w Sianowie.
Jako gość specjalny wystąpiły dzieci 
z grupy: „Biedronek”, „Pszczółek”, „Misiów”
i „Żabek” z Przedszkola Gminnego w Siano-
wie.

Każda grupa wykonywała piosenkę,
układ taneczny lub improwizację muzyczną
o tematyce ekologicznej, związanej z wybra-
ną porą roku. W scenerii przedstawiającej
wiosnę, lato, jesień i zimę dzieci z wielkim
zaangażowaniem i przejęciem występowały
na scenie i prezentowały swoje umiejętności.
W kinie Zorza w Sianowie było pięknie 
i kolorowo!

Komisja – to wcale nie nowość! – nie była
w stanie wyłonić jednego zwycięzcy, dlatego
też wszystkie grupy otrzymały tytuł laureata
pierwszego miejsca i wielkie torby z prezen-
tami.

Na zakończenie imprezy dzieci wspólnie
z opiekunami zatańczyły do piosenek

„Tańcz, tańcz, tańcz” oraz „Cztery pory
roku”. Z uśmiechem na twarzach goście
opuszczali przyjazne progi kina Zorza.

Organizatorem imprezy było Przedszkole

Gminne w Sianowie. Partnerem festiwalu był
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie.

MAGDALENA GOLUBSKA
Fotorelacja z Festiwalu na str. 4

Maluchy
kochają naturę!
uczucia te od lat wyrażają śpiewem, tańcem i zabawą. 21 kwietnia w ramach obchodów
Dni Ziemi odbył się XI Wiosenny Festiwal Kultury Ekologicznej pod hasłem „Ziemię 
kochamy, więc o Nią dbamy – cztery Pory Roku”.

Niszczejący obiekt jest dziś zamknięty.
Pilnie wymaga robót budowlanych, prac
konserwatorskich i rekonstrukcyjnych.
Celem projektu samorządowego będzie
nadanie spichlerzowi funkcji użytecznych,
adaptacja jago infrastruktury do potrzeb
społeczności, stworzenie warunków do
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i wdro-
żenie programów edukacyjnych, usług 
o zasięgu powiatowym.

Rewitalizacja obiektu będzie przebiegała
w dwóch etapach: 

– I etap przedsięwzięcia: roboty rozbiór-
kowe, budowlane, prace konserwatorskie,
rekonstrukcyjne obiektu (w tym m.in.
kompleksowa przebudowa i modernizacja
budynku oraz dostosowanie go do nowych
funkcji, kompleksowa modernizacja ener-
getyczna i modernizacja otoczenia obiek-
tu).

– II etap to stworzenie w tym miejscu prze-
strzeni przyjaznej i potrzebnej mieszkańcom
– spełniającej najwyższe standardy wypo-
czynkowo-rekreacyjne; będące przestrzenią,
w której będą mogły spotykać się wszystkie
pokolenia mieszkańców Gminy Sianów.

Gmina kupiła zabytkowy spichlerz
19 kwietnia gmina Sianów kupiła działkę przy ul. Tylnej w Sianowie. Jej zabudowę stanowi obecnie 
zabytkowy budynek z XIX/XX – Spichlerz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Spichlerz stoi na działce o pow. 0,03030 ha. To budynek murowany, z cegły, 3-kondygnacyjny, 
o zabudowie szkieletowej. Fot. Waldemar Kosowski

Przedszkolaki za piękne, barwne i pełne radości występy nagradzane były burzą oklasków.
Fot. Waldemar Kosowski
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Jakiś czas temu rozpoczęliśmy
prace nad sposobami zagospo-
darowania sianowskiej starów-

ki, ale sam pomysł i wizja tej części
miasta pojawia się w myślach 
i wyobraźni mieszkańców naszej
gminy od wielu lat. Teraz oczywi-
ście przyczyną stały się prace przy
budowie obwodnicy Sianowa 
i Koszalina, które w naturalny
sposób ograniczą ruch tranzytowy
w Sianowie, a jednocześnie otwo-
rzą nowe, inne, dla niektórych
ciekawe, perspektywy rozwoju
Sianowa.
Nie będę się tu rozpisywał 
o koncepcji, która powstała, jest
jednak drugi dokument który opra-
cowujemy. To lokalny program
rewitalizacji obejmujący swym 
zasięgiem m.in. sianowską starów-
kę, lecz również miejscowości
Kleszcze i Osieki, a także teren po
fabryce zapałek. Zachęcam do
śledzenia informacji o tym progra-
mie, a zaręczam, że wiąże się on nie
tylko z infrastrukturą, nie tylko 
z pomysłami na ruch sianowskimi
ulicami przyjazny samochodom,
ale też pieszym i rowerzystom. 
To też wiele działań, które mogą
uatrakcyjnić samorząd i uaktywnić
mieszkańców.
Przy tych pracach ciekawe jest
również jak osoby, które nie znając
planów, nie mając pełnej wiedzy, 
a często w ogóle nie znając Sianowa
próbuję manipulować informacja-
mi, przekłamywać dane czy
tworzyć swoją, niezgodną z faktami
rzeczywistość. Nic to jednak, stara-
my się stworzyć ciekawą nową
rzeczywistość. Czy się uda zależy
od bardzo wielu czynników,
również od głosu wszystkich miesz-
kańców. Jeszcze raz – wszystkich. 
A niektóre dziwne głosy jakoś mi
pokazują, że nieuchronnie zbliża
się kampania wyborcza, a więc
zaczynają się hulanki, niekoniecz-
nie jednak merytoryczne i prawdzi-
we. My pracujemy jednak normal-
nie dalej.

Jaka sianowska
starówka?

Z RaTuSZa

W spółfinansowane ze
środków Funduszu
Inicjatyw Obywatel-

skich przedsięwzięcie, zainicjowa-
ne przez parafię pw. św. Antoniego
Padewskiego w Osiekach, zakłada
utworzenie 18-kilometrowego szla-
ku kulturowego pomiędzy trzema
miejscowościami – Osiekami, Suchą
Koszalińską i Iwięcinem, w których
znajdują się średniowieczne, zabyt-
kowe kościoły oraz integrację społe-
czeństwa wokół spraw kulturalno-
-społeczno-religijnych. 

Powołany został zespół ds.
koncepcji szlaku kulturowego,
składający się m.in. z proboszczów
parafii, przedstawicieli organizacji
pozarządowych, sołectw, samo-
rządu, szkół i ekspertów z Regio-

nalnego Centrum Informacji Tury-
stycznej w Koszalinie i koszaliń-
skiego oddziału Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Zespół analizuje zasoby
dziedzictwa kulturowego w trzech
miejscowościach, skupiając się na
średniowiecznych, sakralnych
świątyniach oraz dyskutuje na
temat różnorodnych inicjatyw 
i narzędzi w zakresie tworzenia
szlaku turystycznego, opartego na
urozmaiconym dziedzictwie kultu-
rowym.

W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy do udziału
w cyklicznych spacerach badaw-
czych szlakiem trzech wież i udzia-
łu w planowanych letnich impre-
zach kulturowych.

„TRZy WIEżE” – sakralne skarby gminy
Od marca w gminie Sianów realizowany jest projekt „Droga między trzema wieżami”, który ma na celu promocję
dziedzictwa kulturowego Pomorza Środkowego i lokalnej turystyki religijnej.

Szkolenie

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla opiekunów osób niesamodzielnych 18 maja
(czwartek) w godz. 16 – 19. Miejsce: Centrum Kultury w Sianowie, plac Pod Lipami 9.
Zapisy: tel. 690 913 558.

Już dzisiaj zaplanujcie sobie
długi weekend w czerwcu na jubi-
leuszowe obchody 30. Dni Ziemi
Sianowskiej. Wielka zabawa
odbędzie się w dniach 16-17 czerw-
ca. Tym razem wydarzenie to zapla-
nowaliśmy w nieco innym wyda-
niu, bo świętowanie potrwa 
w piątek i w sobotę. Podczas Dni
Ziemi Sianowskiej tradycyjnie
odbędzie się mecz Urzędnicy kontra
Rzemieślnicy oraz walka o Sianow-
ską Zapałkę – wszystkie drużyny
przygotowują się już do zaciętej
rywalizacji.

Na gości czekać będzie mnóstwo
pozytywnej energii, niezapomnia-
nych wrażeń i dobrej muzyki 

i humoru! W programie koncert
zespołu Dżem, Patrycji Markowskiej
oraz występy kabaretów Czesuaf,
Smile oraz Kabaretu z Konopi. 

Warto w czerwcu odwiedzić
Stadion Miejski w Sianowie. Tego
nie można przegapić! 

Więcej szczegółów w majowym
wydaniu „Naszej Gminy”.

URSZULA JACKOWSKA

Wkrótce

30. Dni Ziemi Sianowskiej:
bądźcie z nami!

23 listopada sianowski samorząd
podjął uchwałę o przystąpieniu do
Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Miast Dobrego Życia Cittaslow 
i rozpoczął skomplikowany proces
samooceny potencjału miasta 
i gminy m.in. w obszarach polityki
środowiskowej, infrastrukturalnej,
jakości życia miejskiego, rolnictwa,
turystyki, spójności społecznej 
i partnerstwa. W kwietniu wspól-
nota otrzymała decyzję Ministra
Spraw Zagranicznych o przystąpie-
niu miasta i gminy Sianów do

Międzynarodowego Stowarzysze-
nia.

Cittaslow to w dosłownym
tłumaczeniu: „powolne miasta”.
Ruch Miast spod znaku ślimaka
powstał w 1998 r. we Włoszech 
i skupia miasta do 50 tys. mieszkań-
ców. Jego ideą jest promowanie
różnorodności kulturalnej, ochrona
środowiska naturalnego, promocja
tradycji, lokalnych produktów oraz
dążenie do poprawy jakości życia
mieszkańców. Charakterystyczną
cechą miast i miasteczek Cittaslow

jest rozwijanie tradycji gościnności,
wykorzystywanie nowoczesnych
technologii i nowatorskich sposo-
bów organizacji miasta, tak by
spokojne tempo życia nie stało 
w sprzeczności z ciągłym i przemy-
ślanym rozwojem.

Obecnie Stowarzyszenie Citta-
slow liczy 225 miast i miasteczek z 30
krajów całego globu (m.in. Włoch,
Portugali, Australii, UK, Szwecji,
USA). W Polsce do Zrzeszenia nale-
ży już 26 (głownie z woj. warmińsko-
mazurskiego). Gmina Sianów jest

pretendentem i obecnie oczekuje na
ostatni etap oficjalnej certyfikacji. 
Już wkrótce będziemy pierwszym
miastem w woj. zachodniopomor-
skim, które dołączy do Stowarzysze-
nia Cittaslow. Cieszymy się 

To ciekawe

alternatywa dla wielkomiejskiego pośpiechu

Zapraszamy do skorzystania 
z oferty udziału w Kiermaszu
Smaków, organizowanym w ra-
mach 4. Folk Film Festiwalu 
w Sianowie. Festiwal odbędzie się 
w dniach 6-9 lipca. Kiermasz czynny
będzie w dniach 7-9 lipca (od piątku
do niedzieli) w godzinach 10 – 20.

Gwarantujemy: miejsce na
własne stanowisko handlowe,
stanowisko za 10 zł/doba (drew-
niana wiata zamykana, opłatę
można uiścić osobiście w biurze
Centrum Kultury, jak również
dokonać wpłaty na konto banko-
we), najlepszą ekspozycję targową,

doskonałą atmosferę święta kuli-
narnego. Jedynym warunkiem jest
zgłoszenie udziału do 16 czerwca.

W ramach kiermaszu odbędzie
się również II edycja konkursu na
najsmaczniejszy produkt Pomorza
Środkowego. Tym razem czekamy
na chleby domowego wypieku 
z dodatkami (np. konfiturą, pastą,
sosem, kremem itp.). Jeśli czujesz
się na siłach, by stanąć w szranki 
i zaprezentować swój chleb – zapra-
szamy, czekają atrakcyjne nagrody!

Pod patronatem Folk Film Festi-
walu odbędzie się konkurs krótkich
filmów o wsi – KOKOFY. Będzie to
już czwarta edycja konkursu, które-
go reguły są bardzo proste. Wystar-
czy uwolnić wyobraźnię, włączyć

kamerę, aparat fotograficzny lub
telefon komórkowy i zmierzyć się 
z czasem. Prezentowany film nie
może trwać dłużej niż 60 sekund 
i musi zawierać elementy pozwala-
jące na jednoznaczne powiązanie go
z kulturą wiejską. Udział w konkur-
sie jest bezpłatny, a wygrać można
nawet 3 tysiące złotych!

Wszelkie informacje dotyczące
konkursów, Kiermaszu Smaków
oraz Folk Film Festiwalu można
znaleźć na www.folkfilm.pl. Biuro
Centrum Kultury w Sianowie, Plac
pod Lipami 9 oraz pod nr 94/342-
04-96.

Zapraszamy

Bądźcie z nami folkowo: smacznie i filmowo!

Członkowie zespołu ds. koncepcji szlaku kulturowego pracują nad koncepcją
szlaku turystycznego. Fot. Agata Szewczyk

Projekt dofinansowany ze środków Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie we
współpracy z Urzędem Miasta 
i Gminy w Sianowie od września
ubiegłego roku realizuje program

powszechnej nauki pływania dla
150 dzieci z klas 1-3 szkół podsta-
wowych. W ramach przedsięwzi-
ęcia finansowanego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich do czerwca bieżące-
go roku dzieci mają zagwarantowa-
ne 60 godzin zajęć prowadzonych 
w koszalińskim Parku Wodnym.
Podsumowaniem zadania mają być
pierwsze od wielu lat zawody
gminne w pływaniu, które odbędą
się 14 czerwca. Udział w zawodach
wezmą wszyscy uczestnicy projek-
tu wraz z wspierającymi ich na
trybunach rodzicami.

Warto podkreślić, iż przedsięw-
zięcie wsparte zostało kwotą 200
tys. zł ze środków Ministerstwa
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.  

Inicjatywa

Jak ryby w wodzie!

Dr Robert Jackowski oraz dr
Tomasz Karpowicz przypomnieli
uczniom, jak należy zadbać o zęby i
higienę jamy ustnej oraz jak ważne
są regularne wizyty w gabinecie
stomatologicznym.

Każdy uczeń usiadł na fotelu
dentystycznym i dowiedział się, czy
dobrze dba o swoje zęby i czy ma...
szóstki na szóstkę!

Na koniec wizyty, każdy uczeń
otrzymał upominek – dwie szczo-
teczki do zębów i koszulkę, aby

pamiętać o codziennym szczotko-
waniu zębów.

Zdrowie

Szóstka na szóstkę!
Trwa kolejna edycja programu zdrowotnego „Szóstka
na szóstkę”. W maju uczniowie klas II ze wszystkich
szkół  Podstawowych w Sianowie odwiedzili gabinet
stomatologiczny.

W Sianowie ruszyła akcja
„Koperta życia – ratunek 
w lodówce”, skierowana do osób
starszych, samotnych, ale także
niepełnosprawnych z gminy
Sianów. Wszyscy zainteresowani
otrzymają bezpłatne pakiety,
zawierające plastikową kopertę
wraz z formularzem i dwie samo-
przylepne plakietki. Ankieta
zawiera informacje dotyczące
grupy krwi, przebytych chorób,
uczuleń i przyjmowanych leków.
Po wypełnieniu trafia do plastiko-
wej koperty i wraz z nią powinna
zostać umieszczona w domowej

lodówce, by była łatwo dostępna
dla służb ratowniczych, uczestni-
czących w akcji niesienia pomo-
cy.

– Dobrze, gdyby ta karta infor-
macyjna została skonsultowana
przez lekarza rodzinnego i podpi-
sana, wtedy rzeczywiście będzie
wiarygodna. Mamy nadzieję, że
koperta życia przyniesie poczucie
bezpieczeństwa i może stać się
ratunkiem w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia – podkreśla Halina
Iwanisik, szefowa Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sianowie.

akcja

„Koperta życia – ratunek w lodówce”

Koperty życia są do odbioru w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Słowackiego 3a u Moniki Grzy-
wacz-Żukowskiej.

Celem projektu jest promocja
krajoznawstwa i walorów tury-
stycznych kraju. Przedsięwzięcie,
które uzyskało dofinansowanie 
z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich, zakłada m.in. organizację
ośmiu wycieczek tematycznych pod
hasłem „Szlakiem najpiękniejszych
zamków polskich” oraz „Dziedzic-
two UNESCO” dla 80 dzieci z tere-
nu gminy Sianów. Aby zakwalifi-
kować się do projektu trzeba będzie
wziąć udział w „Bitwie o Wyjazdo-
we Wakacje”: zrobić zdjęcie 
w swojej okolicy lub wykonać pracę
plastyczną, przedstawiającą pozo-
stałości dawnej kultury w naszym
otoczeniu i dostarczyć ją do wybra-
nych szkół lub Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie – pok. nr 13 lub
14 (np. zabytkowy kościół, element
starej architektury wiejskiej, stare

kapliczki, studnie, dawne przed-
mioty domowego użytku lub
gospodarskie). Dodatkowo trzeba
będzie zachęcić swoich rodziców,
dziadków do zamieszczenia swoich
zdjęć z wakacji sprzed kilku, kilku-
nastu lub kilkudziesięciu lat 
na profilu facebookowym „Klub
Młodego Podróżnika”. Dla osób,
które zostaną zakwalifikowane do
projektu czekają wycieczki po woje-
wództwach: śląskim, dolnośląskim,
małopolskim i świętokrzyskim.

Więcej informacji o projekcie na
stronach www.suchakoszalinska.pl
oraz profilu Facebook „Klub Młode-
go Podróżnika”.

Młody turysto, poznaj Polskę!
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska zaprasza dzieci w wieku
10-17 lat do Klubu Młodego Podróżnika.

Chcesz zwiedzać kraj? Dołącz do
Klubu Młodego Podróżnika!

Fot. Archiwum

D obiega końca realizacja
projektu „Poprawa efek-
tywności energetycznej

budynków użyteczności publicznej
na terenie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsied-
nich”, dofinansowanego ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-
2014.

Związek Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty od lat realizuje zadania
m.in. na rzecz ochrony środowiska.
Przejawia się to w działaniach
mających na celu obniżenie nieefek-
tywnego gospodarowania energią.
Stąd pomysł na poprawę stanu
infrastruktury w obiektach użytecz-
ności publicznej na terenie 7 gmin:
Karlino, Sianów, Połczyn-Zdrój,
Dygowo, Ostrowice, Rąbino, Gości-
no. Celem projektu jest poprawa
efektywności energetycznej oraz
wzrost energii pochodzącej ze

źródeł odnawialnych, a co za tym
idzie redukcja emisji dwutlenku
węgla do atmosfery. 

W jedenastu obiektach zostały
lub zostaną wykonane m.in.: docie-
plenie ścian i stropów, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana i modernizacja źródeł
ciepła, sieci c.o., instalacji c.w.u.,
wymiana oświetlenia na energoosz-
czędne, montaż kolektorów słonecz-
nych. 

W kwietniu planowana jest
konferencja kończąca i podsumo-
wująca projekt. Będzie to okazja do
podzielenia się doświadczeniami 
i osiągniętymi rezultatami, dzięki
zrealizowaniu jedenastu inwestycji
z terenu siedmiu gmin. 

Wartość całego projektu wynosi
6 mln 137 tys. 861 zł. Dofinansowa-
nie wynosi 3 mln 122 tys. 166 zł.

Zakończenie realizacji działań 
w ramach projektu ma nastąpić do
30 kwietnia.

Oszczędność energii
Termomodernizacja na terenie Dorzecza Parsęty.

Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Sianowie. Fot. Waldemar Kosowski

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2. Fot. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
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W obiektywie
W świątecznym klimacie...

W Wielką Sobotę wierni Kościoła Katolickiego, zgodnie ze starym obyczajem, święcili
pokarmy. Koszyki wypełnili jajkami, chlebem, wędliną, ciastami. W święconkach zna-
lazła się także sól, bukszpanowe gałązki i bardzo często baranek – symbol zmar-
twychwstałego Jezusa. Pokarmy trafiły później na świąteczne stoły, a jajkiem, po-
dzieliliśmy się, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Fot. Waldemar Kosowski

Bożena Wittke do 26. roku życia
była mieszkanką Sianowa. Obecnie
mieszka i pracuje w Niemczech. Już
w szkole podstawowej miała zami-
łowanie do rysowania i malowania.
Pierwsze obrazy olejne powstawały
na oknach i ścianach naszych
małych domków ogrodowych.

Do malowania artystka potrze-
buje tylko „być w swoim świecie”.
Niezbędne są jeszcze jej narzędzia
malarskie, płótno, papier i farby.
Natchnieniem są dla niej natura,
ludzie, a także kontakt z innych
malarzami i artystami. Spotkania 
z nimi mają dla Bożeny Wittke duże
znaczenie. Oprócz malowania
artystka zajmuje się również foto-
grafia oraz ceramiką.

Prace artystki pochodzącej z Sianowa
W czwartek, 27 kwietnia, w galerii Zorza w Sianowie odbył się wernisaż wystawy
prac malarskich Bożeny Wittke.

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Fot. Waldemar Kosowski

XI Wiosenny Festiwal 
Kultury Ekologicznej
Było kolorowo i wesoło. Przez taniec i śpiew byliśmy jeszcze bliżej 
natury, o którą chcemy jeszcze mocniej dbać. Przeżyjmy zabawę 
z przedszkolakami jeszcze raz! Fot. Waldemar Kosowski
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1 kwietnia, 
w kinie Zorza 
odbyła się 
Wywiadówka cK,
podczas której
zaprezentowały
się sekcje warsz-
tatowe działające
przy centrum
Kultury 
w Sianowie. 

K ino Zorza wypeł-
nione było po brze-
gi uczestnikami

warsztatów, instruktorami
oraz rodzicami i zaproszony-
mi gośćmi. 

Kino Zorza pękało 
w szwach, gdyż oprócz
uczestników warsztatów,
instruktorów, przybyli
również rodzice i zaproszeni
goście. Już w Galerii Zorza
można było podziwiać prace
dzieci z sekcji artystycznej
prowadzonej przez Annę
Wojcieszek oraz przyjrzeć się
pracy sekcji kulinarnej, która
przygotowywała dla widzów
przepyszne przekąski z sałat-
ką owocową i bitą śmietaną. 

Bogata oferta Centrum
Kultury sprawia, że pokazy
były pasjonujące i różnorod-
ne.

Wywiadówkę rozpoczęła
sekcja kulinarna wraz
instruktor Elżbietą Biliczak,
która z uczestnikami 
w fartuszkach kucharskich
opowiedziała jak wyglądają
warsztaty oraz czego się na
nich uczą młodzi uczestnicy. 

Dużo emocji zapewniły
nam warsztaty teatralne,
której instruktorem jest
Elżbieta Malczewaka-Giem-
za. Sekcja teatralna przedsta-
wiła się w dwóch grupach.
Młodsza grupa Teatru Kabe-
lek, zaprezentowała się 
w alternatywnej wersji bajki
„Zielony Kapturek”, zaś grupa
starsza pokazała się w etiu-
dzie „Teatr w teatrze”. 

Na scenie zaprezentowały
się również dzieci z sekcji
artystycznej wraz z instruk-
tor Anną Wojcieszek. Bardzo
miłą niespodziankę sprawiły
nam wychowanki instruktor
Małgorzaty Orłowskiej 
z warsztatów wokalnych,
które w znanych, ale wyma-
gających utworach rozśpie-
wały całą salę. Wysoki
poziom utworów i świetne
wykonanie sprawiły wielkie
zadowolenie widowni. 

Formacja taneczna pod
kierunkiem Dawida Tokar-
czyka zaprezentowała nam

się w dwóch grupach. Grupa
młodsza przedstawiła układ
„Przyjaźń”, „Tiger” oraz
„Nadzieja”, zaś grupa starsza
układ cha-cha, „Ulotne
szczęście” oraz „Dogonić
marzenia”. Każde wystąpie-
nie miało inny charakter, 
a tancerze zaprezentowali
nam różne style taneczne.

Dzieci z sekcji kreatywnej
wraz z Grażyną Myszko
opowiedziały od czego
zaczyna się ich przygoda na
zajęciach kreatywnych oraz
jak z każdymi zajęciami
nabierają nowych umiejętno-
ści i doświadczenia. Każde 
z wykonywanych prac
podczas warsztatów są
wyjątkowe. A to, że są jedyne
w swoim rodzaju, pokazały
zdjęcia z zajęć robótek wyko-
nanych podczas zajęć, które
wyświetlane były na ekranie. 

Sekcja gitarowa, której
instruktorem jest Tomasz
Kurowski, zaprezentowała

się w czterech grupach.
Młodzi gitarzyści pokazali
swoje umiejętności w utwo-
rach „Kurki trzy”, „Mały
kowboj”, „Panie Janie”,
„Czerwone jabłuszko” oraz
zagrali hymn „Oda do rado-
ści”. 

Ostanią grupą prezentu-
jącą się na deskach Zorzy byli
podopieczni Sławomira
Drywa, instruktora warszta-
tów keyboard. Sekcja ta po
raz pierwszy zaprezentowała
swoje umiejętności podczas
Wywiadówki CK. Każdy
uczestnik zaprezentował się
w innym utworze, który
dostosowany był do zdoby-
tych umiejętności. 

Z roku na rok nasi
podopieczne przedstawiają
nam coraz wyższy poziom
swoich talentów. Z czego
jesteśmy bardzo dumni 
i gratulujemy uczestnikom
wytrwałości w dążeniu do
celu.

Wywiadówka w cK
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Znakowanie rowerów

Przed Kinem Zorza policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej znakowali
rowery. Znakowanie polegało na naniesieniu dodatkowego numeru seryjnego na ramę
oraz wprowadzenie informacji o właścicielu do bazy danych. Kolejna możliwość ozna-
czenia jednośladu już na początku wakacji. Fot. Waldemar Kosowski

Wspaniałe sianowskie przed-
szkolaki pod fachowym nadzorem 
i pomocą dorosłych pracowników
Urzędu Gminy zamontowały 
w parku miejskim 10 domków lęgo-
wych. 

Zamontowane w poprzednich
latach, także z udziałem najmłod-
szych ekologów budki zostały
zamieszkane przez różne gatunki
ptaków, co oficjalnie potwierdził
ornitolog.

Domki dla ptaków 
od przedszkolaków 

Śniadanie Wielkanocne

12 kwietnia odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne w Środowiskowym Domu 
Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Życzenia wielkanocne złożyli Halina Iwanisik – kie-
rownik MGOPS w Sianowie oraz Maciej Berlicki – burmistrz Gminy i Miasta Sianów. Do-
mownicy wspólnymi siłami udekorowali ośrodek oraz zgodnie z tradycją przygotowali
świąteczny stół, na którym nie zabrakło żurku, białej kiełbasy, sałatek, jaj oraz różnych
ciast. W miłej, świątecznej atmosferze, po podzieleniu się jajkiem i złożeniu życzeń
ucztowaliśmy przy suto zastawionym stole. 
Zostaliśmy także obdarowani przez kierownik wielkanocnymi, radosnymi zajączkami.
Dzień później w tym samym miejscu zostało zorganizowane śniadanie wielkanocne dla
osób samotnych i bezdomnych.

W Sianowie i Koszalinie odbyła się akcja „Żonkil”, podczas której młodzież zbierała pieniądze na koszalińskie hospicjum im św. Mak-
symiliana Kolbego.

KINO ZORZa – NIEcZyNNE! 
Szanowni Państwo, od maja seanse w kinie Zorza będą wstrzymane, ponieważ rozpoczęta
zostanie modernizacja systemu ogrzewania kina. Za utrudnienia przepraszamy!

Z miana spowodowana jest
przez kilka czynników.
Jednym z nich jest nieza-

przeczalnie monopolistyczna pozy-
cja PGK sp. z o.o. na rynku lokal-
nym związanym z gospodarką
odpadami. Było to jedyne przedsi-
ębiorstwo, które zgłosiło się do
przeprowadzonego przez Gminę
Sianów postępowania o udzielenie
zamówienia na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów. 

Warto wspomnieć, że ostatecz-
nie umowę podpisano nie po zako-
ńczeniu procedury przetargowej
(przetarg został bowiem uniewa-
żniony), a w trybie negocjacji.

Uzyskaliśmy wprawdzie obniżenie
przez PGK pierwotnie zapropono-
wanej stawki, jednakże i tak była to
kwota wyższa niż do tej pory. Jako
argument podniesienia swojego
wynagrodzenia przedsiębiorstwo
podało kilka przyczyn. Są wśród
nich przede wszystkim: 

– zwiększenie zakresu zamówie-
nia (częstszy wywóz śmieci, wnio-
ski mieszkańców o lepsze dostoso-
wanie odbioru odpadów do ich
potrzeb), 

– fakt, że ilość śmieci produko-
wanych w naszej gminie w przeli-
czeniu na osobę, jest nieomal 
tak wysoka, jak w Koszalinie 

i w porównaniu z innymi gminami
miejsko-wiejskimi stanowi ponad-
przeciętną wartość. 

Mamy nadzieję, że podwyżki
opłat przełożą się na jakość wyko-
nywanej usługi. W przypadku
gdyby mieli Państwo jakiekolwiek
zastrzeżenia co do sposobu realiza-
cji odbioru odpadów prosimy 
o kontakt telefoniczny pod nume-
rem (94) 346 95 39 lub poprzez pocz-
tę elektroniczną gpee@sianów.pl. 

W przypadku pytań czy wątpli-
wości odnośnie opłat kontaktować
można się pod numerem telefonu
(94) 346 95 11

Niestety! Podwyżka 
opłat za śmieci
Z przykrością informujemy, że od maja 2017 roku nastąpi podniesienie
opłat za odbiór odpadów komunalnych.

„Sala Doświadczania Świata” to
miejsce, gdzie przy stworzonych
przyjaznych warunkach oddziału-
jemy na zmysły poprzez dotyk,
dźwięki, muzykę, zapachy i światło,
uzyskując efekt pobudzenia lub
wyciszenia. Sala znajdująca się 
w ŚDS wyposażona jest w nowo-
czesny sprzęt do prowadzenia tera-
pii m.in. projektor, laser z tarczami,
kurtynę światła oraz łóżko wodne 
z podstawą muzyczną. 

W zajęciach na „Sali Doświad-
czania Świata” uczestniczą przede
wszystkim osoby ze stwierdzoną
głęboką niepełnosprawnością, choć
pracownia przeznaczona jest dla
wszystkich uczestników ŚDS. 

Dla przebywających na sali
podopiecznych oprócz zajęć w posta-
ci terapii polisensorycznej pobyt jest
wzbogacony m.in. o takie zajęcia jak
biblioterapia, silwoterapia, elementy
muzykoterapii oraz arteterapii. Zajęcia
terapeutyczne są dostosowane do
możliwości uczestników. Rozwijane
są umiejętności życia codziennego

oraz kompetencji społecznych. Prze-
bywanie w „Sali Doświadczania
Świata” zapewnia podopiecznym
poczucie bezpieczeństwa i relaksu,
rozwija zainteresowanie otoczeniem,
pomaga lepiej doświadczać siebie 
i otaczający ich świat. 

Nowi uczestnicy zaaklimatyzo-
wali się w ŚDS i chętnie przychodzą

na zajęcia. Coraz aktywniej uczest-
niczą w życiu społecznym Domu,
zaczynają nawiązywać pozytywne
relacje z innymi uczestnikami. Sala
Doświadczania Świata pozwala
uatrakcyjnić i urozmaicić terapię
wykorzystując nowatorskie metody
pracy.

HALINA IWANISIK

Sala do poznawania świata 
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie funkcjonuje nowa
pracownia terapeutyczna „Sala Doświadczania Świata”. Pomieszczenie zostało 
wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób z głębokim upośledzeniem. 
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KącIK BIBlIOFIla

Krystyna Mirek – to nowa,
ulubiona autorka Polek. Czytelni-
cy zachwycają się jej lekkim stylem
oraz tworzonymi przez nią nieba-
nalnymi historiami kobiet.

„Podarunek” to bardzo przy-
jemna świetnie skonstruowana
powieść obyczajowa, gdzie losy
dwóch kobiet przeplatają się ze
sobą pokazując, że wystarczy
jedna życzliwa osoba, by życie
zmieniło się na lepsze. 

Krystyna Mirek za pomocą
swojej książki pokazuje, że rodzi-
nę należy doceniać i dbać o nią,
nie czekać aż partner zrobi to za
nas. Na szczęście należy sobie
zapracować i aby rodzina była
szczęśliwa muszą dbać o nią wszy-
scy jej członkowie. 

„Podarunek” to piękna opowie-
ść o życiu, o jego pięknie i o kłopo-
tach, które spotykają nas po
drodze. Książka wzruszająca 
i pouczająca, w której autorka
przekazuje swoim Czytelniczkom
ważną radę — bywają mężczyźni,
którzy „świecą tylko światłem
odbitym” i to, co kobieta wniesie
do ich wzajemnej relacji, będzie
tym, co otrzyma w zamian. 

„Podarunek” to książka, która
może być pięknym prezentem dla
mamy, siostry czy przyjaciółki.
Jest  to powieść bardzo wciągająca,
trudno się od niej oderwać. Gorąco
polecam i zapraszam do wypoży-
czenia książki z biblioteki.

BOŻENA STRZAŁKOWSKA

„Podarunek” Krystyny Mirek

W obiektywie
Bajanie na dywanie

22 kwietnia w sianowskiej bibliotece odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu
„Nowa Grupa Kulturotwórcza Rodzinka”, finansowanego przez FIO „Bajanie na dy-
wanie”. Spotkanie miało charakter warsztatów. W ich pierwszej części dzieci wysłu-
chały bajki „Kot w butach”, a następnie z zapałem wykonywały ilustracje, z których 
powstała kolejna książka – teatrzyk kamishibai. Na kolejne czytanie bajek zapraszamy
w sobotę 13 maja. 

Czy zwierzęta się uśmiechają?
Jak można pocieszyć drugą osobę?
Co oznacza samotność i czy można
donieść uśmiech? Na te i wiele
innych pytań odpowiedzi szukały
przedszkolaki wraz z Przemysła-
wem Wechterowiczem podczas
spotkania autorskiego w sianow-
skiej bibliotece. Przemysław
Wechterowicz to autor wielu
niezwykłych książek dla dzieci,
które tłumaczono na wiele języków.
Podczas spotkania w naszej biblio-
tece autor czytał książkę „Uśmiech
dla żabki”, a do lektury zaangażo-
wał wszystkie dzieci, które odgry-

wały role postaci z przedstawianej
opowieści. Książka to historia małej
żabki, która była bardzo smutna, bo
tęskniła za swoją mamą. Mama
żabki była w pracy, ale wyczuła
tęsknotę swej córeczki i natychmiast
postanowiła ją rozweselić, przesy-
łając jej uśmiech. Ponieważ mama
żabki nie mogła spotkać się 
z córeczką, to w przekazaniu pełne-
go miłości i ciepła uśmiechu pomoc-
ne okazały się zwierzęta z lasu. I tak
kolejno uśmiech dla żabki przenosi
bóbr, wydra, dzięcioł i inne leśne
zwierzątka.

MONIKA OLSZAK

uśmiech dla żabki

S potkanie odbywało się
pod hasłem „Niegrzecz-
niaki, Kacperiada i detek-

tyw Pozytywka na tropie Grzegorza
Kasdepke”. Podsumowano także
konkurs plastyczny „Ilustrujemy
książki Grzegorza Kasdepke”. 

Spotkanie w koszalińskiej biblio-
tece to cykliczna impreza odbywająca
się z okazji Międzynarodowego Dnia
Książki dla Dzieci, który obchodzony
jest 2 kwietnia, w rocznicę urodzin 
H. Ch. Andersena. Naszą gminę
reprezentowali: Ola Jędrzejczyk,

Dominika Jędrzejczyk i Kajetan Woch
z filii bibliotecznej w Węgorzewie,
Wiktor Płotka z filii bibliotecznej 
w Karnieszewicach  oraz Jan Witkow-
ski z filii bibliotecznej w Sierakowie 
– laureaci konkursu plastycznego. 

Natomiast Julia Olejarz z biblio-
teki w Sianowie,  Oliwia Rydzyńska
i Anna Czarnecka z filii bibliotecznej
w Siecieminie wystąpiły w roli
profesorek na sesji. Wszystkie dzie-
ci zostały obdarowane nagrodami
książkowymi.

TEKST I FOT. BOGUSŁAWA ŁOJEWSKA

Dziecięca
sesja naukowa
5 kwietnia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej
odbyła się XIV Powiatowa Dziecięca Sesja 
Naukowa.

Fot. Urszula Jackowska

Każdego roku przed 
świętami wielkanocnymi
w filiach bibliotecznych
organizowane są warsz-
taty dla najmłodszych
czytelników. 

W filii bibliotecznej w Siecieminie
powstały przepiękne palmy wielka-
nocne. Dzieci same zgromadziły
gałązki bukszpanu, bazi i kwiatów
oraz wykonały kwiatki z krepiny. 

W filii bibliotecznej w Sierako-
wie każdy uczestnik warsztatów
miał możliwość samodzielnego
wykonania wielkanocnego wianka,
który może służyć jako ozdoba na
drzwi, na stół czy na okno. Dzieci
według własnej inwencji zdobiły
wianki piórkami. Wspólne plecenie
było okazją do kreatywnego
spędzenia czasu wolnego a także
dobrą zabawą. 

W filii bibliotecznej w Wiercisze-
wie odbyły się zajęcia plastyczne,
na których powstały ozdobne
zajączki i inne ozdoby świąteczne,
które zdobią bibliotekę. 

Podobne zajęcia odbyły się w filii
bibliotecznej w Osiekach, gdzie
również powstały piękne kartki
świąteczne oraz dekoracje.

MONIKA OLSZAK

Tradycje wielkanocne 
w bibliotekach

Fot. Alicja Andrzejczyk



SPORT
8 Kwiecień 2017     Rok XVI     nr 4 (253)

www.sianow.pl
b

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).

Mecz Victorii Sianów ze Spójnią
Świdwin, rozegrany w Wielką
Sobotę, na Stadionie Miejskim 
w Sianowie, był dla miejscowych
okazją do rewanżu za porażkę 
2:3, poniesioną jesienią 2016 r. 
w Świdwinie!

Po meczu rozegranym 15 kwiet-
nia, wygranym 3:2 (2:1), można
mieć nadzieję, że sianowianie zrobią
wszystko, aby uniknąć degradacji 
z Koszalińskiej Klasy Okręgowej!
Spójnia jest już tego niemal pewna!

Zaczęło się od sytuacji i bramki
dla gości (6 min.). Następnie do
głosu doszli gospodarze, którzy
odpowiedzieli bramkami Adama
Ławro (16 min., asystował Mateusz
Antonow) i Tomasza Nowaka (29
min., z rzutu wolnego).

Po przerwie obie drużyny
zdobyły po jednej bramce. Na 3:1
strzelił Adam Ławro (49 min.,
asystował Wojciech Drejski). Goście
odpowiedzieli w 88 minucie.

Victoria: Arkadiusz Borak 

– Jacek Żuchowski (60. Adam
Gorgoń), Fiodor Drewniak, Tomasz
Nowak, Robert Urban (46. Tomasz
Matysiak), Krystian Jegliński,
Miłosz Majcher (61 min. Grzegorz
Duda), Marcin Bogdan, Mateusz
Antonow, Adam Ławro i Wojciech
Drejski (73 min. Kamil Gutkin). 
W rezerwie pozostawali: Łukasz
Berkowski, Krzysztof Kulesza 
i Zbigniew Sobura.

RYSZARD WĄTROBA

Przedświąteczna wygrana Victorii!

Okazałe zwycięstwo odniosły
piłkarki sianowskiej UKS Victorii SP
2 Sianów w drugim meczu rundy
rewanżowej sezonu 2016/2017
wygrywając 9:0 z trzecim zespołem
Olimpii Szczecin. 

Zwycięstwo mogło być jeszcze
wyższe, ale sianowianki zmarno-
wały kilka bardzo dobrych okazji
do podwyższenia wyniku. Siano-
wianki w pierwszej połowie strzeli-
ły 8 bramek i już w drugiej nie forso-
wały wysokiego tempa.

Trenerzy Victorii SP 2 Sianów 
– Jędrzej Bielecki i Marian Kuna,
byli zadowoleni z gry swoich
podopiecznych szczególnie 
w pierwszej połowie. Wszystkie
dziewczyny zaprezentowały się
dobrze na boisku. W zespole zade-

biutowały Wiktoria Ostróżka 
i Oliwia Żywanowska. I trzeba
przyznać, że był to niezły debiut. 

– Mamy bardzo młody skład,
który robi bardzo duże postępy, 
co dobrze rokuje na przyszłość.
Wreszcie też mamy dwie dobre
bramkarki i nie musimy grać z ręcz-
nikiem na bramce jak to bywało 
w pierwszej rundzie rozgrywek po
odejściu wielu zawodniczek po
spadku z I ligi. Nie mamy ciśnienia
na awans do II ligi. Dziewczyny
muszą się ograć i nabrać doświad-
czenia – podsumował Jędrzej
Bielecki.

Skład Victorii SP 2 Sianów: Alicja
Wojciechowska (w 41 min. Wiktoria
Ostróżka weszła w pole, a za Alę
weszła do bramki grająca w polu

Oktawia Kaszewska), Karolina
Bryda (w 76 min. Oliwia Żywa-
nowska), Dagmara Petrus, Wikto-
ria Robakowska, Klaudia Dziubak
(w 71 min. Klaudia Rogowicz),
Wiktoria Mąka, Oktawia Kaszew-
ska, Wiktoria Kaszyńska, Karolina
Kawałek, Katarzyna Pietras 
i Malwina Grzelak. 

7 bramek w jednym meczu,
zdarzyło się Malwinie już po raz
drugi w tym sezonie! Po raz pierw-
szy miało to miejsce w jesiennym,
wyjazdowym meczu z Olimpią III
Szczecin 10:3 (6:1).

Jesienią było nawet lepiej,
bowiem 8 trafień w jednym spotka-
niu zaliczyła Malwina w wyjazdo-
wym meczu z Hattrickiem w Koło-
brzegu, wygranym 16:0 (6:0)!

hokejowy wynik sianowianek

Fot. Waldemar Kosowski

1 kwietnia w Kłosie
koło Sianowa odbyły
się I Otwarte Przeła-
jowe Mistrzostwa 
Sianowa w biegu 
na 5 km. 

P ogoda dopisała – było prze-
pięknie jak latem. Idealna
pogoda do biegu na 5 km,

dzięki czemu wielu zawodników
pobiło swoje rekordy życiowe. 
O godzinie 11 do biegu wystartowa-
ło 140 osób. Wśród mężczyzn zwycię-
żył – Kamil Orzechowski z czasem
17:17, drugi był Arkadiusz Kozak,
zaś na miejscu trzecim przybiegł
Paweł Bednarz. Wśród pań triumfo-
wała – Iza Frontczak z czasem 21:36,
na drugim miejscu Ewelina Szabla,
zaś trzecia była Martyna Chodor. 

W kategoriach wiekowych
zwyciężyli: Dawid Jaźwiński pierw-
szy w M16-29, Iza Chodor pierwsza
w K30-39, Zaborski Ryszard drugi
w M40-49, Robert Kościelniak
pierwszy w M50-59, Waldek Kozło-
wiecki drugi w M60-69 i Marian
Bartnik pierwszy w M70+. Serdecz-
nie gratulujemy. 

Zwycięzców nagradzał Burmistrz
Gminy i Miasta Sianów. Po biegu na
zawodników czekał posiłek regene-
racyjny.

I Otwarte Przełajowe Mistrzostwa Sianowa 

Sianowska „piątka”

INFORMaTOR


