
6-8 lipca
5. Folk Film Festiwal

12-13lipca
Stacje Badawcze z Centrum
Nauki Kopernik 
w Gimnazjum Gminnym
im. Ireny Sendlerowej

22lipca
Sfera Kultury w Parku 
im. Powstańców 
Warszawskich

1 sierpnia
74. Rocznica Wybuchu 
Powstania 
Warszawskiego

Występ dody był multimedialnym show na dwupoziomowej scenie z pięcioma ekranami Led. Towarzyszyły mu efekty pirotechniczne i pokazy taneczne. 
FoT. Waldemar KosoWsKi

1 czerwca w Parku Miejskim
im. Powstańców wielkopol-
skich odbyła się impreza 
z okazji Dnia Dziecka, połą-
czona z otwarciem nowego
placu zabaw. 

Maciej Berlicki, burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów wraz ze swoim zastępca
Marcinem Posmykiem i Aleksandrą Kowal-
czyk dyrektorką Centrum Kultury i Bibliote-
ki Publicznej Gminy i Miasta Sianów powitali
wszystkie dzieci i ich rodziców. Po oficjalnym
otwarciu placu, najmłodszych do zabawy
porwali Klauni Kulki. Było zabawnie, 
kolorowo i pysznie. Nad zapełnieniem
brzuszków i brzuchów czuwali panowie 
z Zarządów Osiedli, serwując kiełbaskę 
z grilla, frytki i wiele innych smakołyków. 
Na zakończenie każde dziecko otrzymało
loda i kawałek tortu, dostarczonego przez
pana Kuca. Mimo deszczu, który zaskoczył
bawiących się, uśmiechy do samego końca
nie zniknęły z buziek dzieci. Nic dziwnego 
– w prezencie z okazji swego święta dostały
wyjątkowe miejsce do zabawy. W części dla
najmłodszych użytkowników placu do
dyspozycji są m.in.: huśtawka z bocianim

gniazdem, trampolina gruntowa, tablice 
interaktywne dźwiękowe, duża piaskownica
z zestawami zabawowymi. 

Strefa dla dzieci starszych to przede
wszystkim strefa aktywna o bezpiecznej

piaszczystej nawierzchni, na której zlokali-
zowane jest drzewo wspinaczkowe – ptasie
gniazdo o wysokości aż sześciu metrów oraz
zjazd linowy. 

AgnieszkA MAdej

To prezent dla wszystkich dzieci! 

W parku powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci z podziałem na strefy – dla dzieci młod-
szych i starszych. FoT. Waldemar KosoWsKi

Tak Się
bawi

Sianów!
To od kilku lat jedna z największych i najciekawszych imprez końca wiosny
na Pomorzu Środkowym. Za nami 31. Dni Ziemi Sianowskiej.

T radycyjnie już wielkie święto
miasta i gminy rozpoczęła sporto-
wa rywalizacja. W czwartek, 

7 czerwca, na murawie Stadionu Miejskiego
naprzeciw siebie stanęły drużyny urzędni-
ków i rzemieślników. Spotkanie to zakoń-
czyło się remisem 4:4.

W piątek, 8 czerwca, już przed połud-
niem w kinie Zorza rozpoczął się towarzy-
szący Dniom Ziemi Sianowskiej Konkurs
Twórczości Karola Wojtyły. Ksiądz biskup
Paweł Cieślik przed rozpoczęciem konkursu
zaakcentował, że Jan Paweł II jest mu
niezwykle bliski, ponieważ 23 lata temu 
w Bazylice św. Piotra w Rzymie, wyświęcał
go na biskupa. Dodał również, iż jest
niezmiernie szczęśliwy i wzruszony, że
młodzież wciąż sięga po twórczość papieża
Polaka. Uczniowie przedstawiali utwory Jana
Pawła II lub inne, Jemu dedykowane, 

w następujących kategoriach: poezja, proza
oraz poezja śpiewana. 

Również w piątek klucz do miasta
odebrali młodzi sianowianie: na czas 31. Dni
Ziemi Sianowskiej burmistrzem został Kamil
Urbański – uczeń Gimnazjum Gminnego 
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie, funkcję
zastępcy tymczasowo pełniła Patrycja
Popławska – uczennica Gimnazjum w Dąbro-
wie, natomiast Przewodniczącą Rady Miej-
skiej została Martyna Pietrzak – uczennica
Gimnazjum Gminnego w Sianowie.

Młodzi zwrócili włodarzom klucz dzień
później – na wielkiej scenie na Stadionie Miej-
skim. Na scenie, na której przez dwa dni się
działo! W piątek zaprezentowali się na niej
młodzi artyści z Centrum Kultury w Siano-
wie. W sobotę wystąpił zespół MIG, a wiel-
kim finałem był koncert królowej polskiego
popu – Dody w ramach trasy „Riotka Tour”.

W sobotę, po Maratonie Zumby, wystąpiła
Agata Sobocińska, po niej zaśpiewała Moni-
ka Lewczuk, a na zakończenie zagrali Varius
Manx i Kasia Stankiewicz. O godz. 23 rozpo-
czął się pokaz sztucznych ogni, a zabawa
taneczna trwała do białego rana.
Więcej na str. 4 i 5

Podziękowania

Dziękujemy wspaniałej publiczności.
Jesteście kochani, a praca dla Was 

to czysta przyjemność. Dziękujemy 
naszym partnerom, bez których 

31. Dni Ziemi Sianowskiej nie miałyby
takiego wymiaru.



m arcin Posmyk, zastępca
burmistrza Sianowa,
odebrał statuetkę Samo-

rządowego Lidera Współpracy 
z NGO z rąk wicemarszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego
Jarosława Rzepy. Samorząd został
też uhonorowany nagrodą finanso-
wą w wysokości 5 tys. zł.

Uzyskany już po raz drugi tytuł
Lidera Współpracy z NGO ma
szczególne znaczenie dla gminy 
i sianowskiego sektora pozarządo-
wego. Jest uhonorowaniem dotych-
czasowych praktyk współdziałania,
podkreśla ich znaczenie w skali
województwa, daje impuls do
dalszej pracy i stawiania nowych 
– partnerskich wyzwań. 

Dobrą praktyką, za którą przy-
znano gminie nagrodę, jest
kompleksowe podejście do współ-
pracy z NGO, wspólne aplikowanie
o środki zewnętrzne, podział zadań
i odpowiedzialności, wparcie infra-
strukturalne, doradczo-szkoleniowe
i finansowe. 

W ubiegłym roku w gminie

zrealizowano 12 miękkich projek-
tów (współfinansowanych ze
źródeł zewnętrznych P FIO i ASOS
o wartości dofinansowania ponad 
1 mln złotych), a także rozpoczęto
realizację pięciu projektów inwe-
stycyjnych, współfinansowanych 
z budżetu gminy i środków
zewnętrznych kwotą ponad 720
tys. zł z PROW 2014-2020. Ich Lide-
rami i realizatorami każdorazowo
były organizacje pozarządowe 
w partnerstwie z samorządem.
Dzięki środkom zewnętrznym
organizacje były i są inicjatorami 
i animatorami życia kulturalnego,
społecznego, edukacyjnego naszej
społeczności. Zrealizowano wiele
projektów, które dotyczyły m.in.:
aktywizacji społecznej i integracji
seniorów, upowszechnia dziedzic-
twa kulturowego i zabytków
gminy, edukacji historycznej
młodzieży, popularyzacji sportu 
i aktywności fizycznej dzieci i doro-
słych mieszkańców, kształtowania
postaw patriotycznych, wartości
rodzinnych, identyfikujących

mieszkańców z miejscem, 
w którym żyją. Wśród działań
inwestycyjnych należy wymienić
budowę dwóch boisk sportowych
ze sztuczną nawierzchnią w Dąbro-
wie i w Skibnie oraz dwóch placów
z wiatą rekreacyjną w Dąbrowie 
i Suchej Koszalińskiej – zrealizo-

wane przez UKS Tori w Dąbrowie,
KS w Skibnie i GOT w Sianowie.
Ponadto, w trybie małych grantów,
we wsi Mokre wybudowano budy-
nek socjalny z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską i miejsce spotkań
mieszkańców oraz plac zabaw we
wsi Sucha Koszalińska.
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J
est już trochę po meczu Polaków 
z Kolumbią na Mistrzostwach
Świata w piłkę nożną. Porażka,

klęska, wstyd, hańba itp. Takie
słowa często padały z ust ogromnie
zawiedzionych kibiców. I nie ma się
co dziwić, bo każdy z nas był rozcza-
rowany. Jednak gdy wywieszaliśmy
biało-czerwone flagi na głównej
ulicy Sianowa, powiedziałem sobie,
że będą wisiały, dopóki polska
reprezentacja będzie grała w Rosji. 
I zostaje jeszcze mecz z Japonią. Nie
chcę tu krytykować zawodników,
oni na pewno bardzo chcieli. I są
chyba rozczarowani bardziej od nas
wszystkich. My musimy pamiętać,
że Polska i nasze barwy dalej są
ważne, a sport przyniesie nam jesz-
cze nie raz wiele radości. I pewnie
smutków, bo tak to z nim jest.

Czasem podobnie jest 
i w innych dziedzinach. Są oczeki-
wania, są nadzieje. I wiele osób,
które starają się, aby wszystko
wyszło dobrze. A wychodzi różnie.
Gdy brakuje nam chęci, ambicji czy
pomysłów, to źle. Jeśli jednak rezul-
tat działań jest trochę poza nami, to
musimy to przyjąć z pokorą. 

W życiu publicznym bywa
podobnie. Chcemy zrobić wszystko,
ale są ograniczenia. Czasem organi-
zacyjne, czasem ludzkie, ale najbar-
dziej finansowe. Bo gdy słyszę ocze-
kiwania, to wiem, że często są
słuszne. I wiem, że nie brakuje 
w sianowskim samorządzie chęci,
ambicji, pomysłów. Ale pamiętajmy
o różnych ograniczeniach. Pewnie
innych, niż przy polskiej reprezen-
tacji, ale jednak. A piłkarze? Ich mi
jest mimo wszystko najzwyczajniej
szkoda.

Czy zawsze
wszystko
wychodzi?

z ratusza

Gmina Sianów została
wyróżniona w gronie gmin miejsko-
wiejskich województwa zachodnio-
pomorskiego w tegorocznej edycji
nagrody „EkoJanosik – Zielona
Wstęga Polski”.

Jest to wielki sukces sianowskie-
go samorządu, gdyż kandydatury do
nominacji z terenu województwa
zostały zgłoszone wyłącznie przez
regionalne instytucje odpowiedzialne
za ochronę środowiska, jak Woje-
wódzka Inspekcja Ochrony Środo-
wiska czy Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska oraz krajowe
korporacje samorządowe (Związek
Gmin Wiejskich RP, Związek Miast

Polskich i Związek Powiatów
Polskich) lub gospodarcze. O nomi-
nację żaden samorząd nie mógł ubie-
gać się samodzielnie.

EkoJanosik to Krajowa Nagro-
da Ekologiczna, która ma promo-
wać m.in. samorządy, ale też firmy,
placówki oświatowe czy osoby
fizyczne, które wdrażają rozwiąza-
nia poprawiające stan środowiska
naturalnego regionu oraz świado-
mość ekologiczną Polaków. Nagro-
da „EkoJanosik – Zielona wstęga
Polski” przyznawana jest za szcze-
gólne osiągnięcia związane 
z promocją działań ekologicznych 
i ochroną środowiska.

Za ochronę środowiska laury i... ciupaga!

nagrody i wyróżnienia wręczono 5 czerwca podczas ii Międzynarodowego Forum ener-
getyka i Środowisko ekozakopane 2018. FoT. KaTarzyna osiKoWsKa-Tasz

Po pierwsze współpraca
Gmina Sianów została laureatem tegorocznej edycji konkursu marszałka województwa zachodniopo-
morskiego o tytuł „Samorządowego Lidera współpracy z nGO 2018”.

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora otrzymało grant
w konkursie Działaj Lokalnie 2018
na stworzenie Sianowskiego Ogro-
du Pokoleń przy Dziennym Domu
Senior +. 

Celem projektu „Sianowski
Ogród Pokoleń” jest przeciwdziała-
nie izolacji i samotności osób star-
szych poprzez organizację miejsca
wielopokoleniowych spotkań,
umożliwiającego organizację syste-
matycznych i różnorodnych form
aktywnego spędzania czasu wolne-
go.

W ramach realizacji zadania
podjęte zostaną działania zmierza-
jące do otwarcia seniorów z DDS+
na pozostałych mieszkańców,
poprzez stworzenie przyjaznego dla
nich, zielonego miejsca, w którym
będą mogli obcować z przyrodą 
i gdzie będą mogli spotykać się 
z innymi mieszkańcami m.in. w trak-
cie cyklicznych wydarzeń integra-
cyjnych. W projekcie zaplanowano
jednocześnie działania mające na
celu wzrost zaangażowania społecz-
ności w rozwiązywaniu problemów
najstarszych członków gminy.

Stwórzmy razem Sianowski Ogród Pokoleń!

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj lokalnie X” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Nauka dla Środowiska

Co to jest NGO?

Organizacje pozarządowe – non governmental organisation, 
w skrócie NGO – to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami
albo organami administracji publicznej oraz których działalność

nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

Tomasz Tesmer, opiekun lokalnych ngO’s, szef stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi
sucha koszalińska, prezentuje czek na 5 tys. zł. FoT. Waldemar KosoWsKi

Bądźmy razem!

Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora zaprasza do
współtworzenia Sianowskiego Ogrodu Pokoleń! Dołącz do nas 

i stwórzmy miejsce spotkań łączące pokolenia – zagospodarujmy
zapomnianą przestrzeń przy Dziennym Domu Senior + 

w Sianowie. Stań się częścią tego miejsca! 
Wystarczą chęci i para rąk do pracy.

Zapraszamy osoby w każdym wieku – więcej informacji na
www.sianow.pl i www.seniorzy. sianow.pl. 

Znajdź nas na facebooku!
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Dobry Start w gminie
Sianów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z 30 maja po raz pierwszy
do rodzin, w których wychowywane
są dzieci w wieku szkolnym, zostanie
skierowana jednorazowa pomoc
finansowa w wysokości 300 zł, na
każde uczące się dziecko. Decyzją
burmistrza gminy i miasta Sianów
realizacją programu „Dobry start”
zajmuje się Dział Świadczeń Rodzin-
nych Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sianowie 
ul. Słowackiego 3a.
Od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia „Dobry start” można

składać drogą elektroniczną (banko-
wość elektroniczna oraz ministerial-
ny portal Emp@tia). Od 1 sierpnia
Dział Świadczeń będzie przyjmował
wnioski w wersji papierowej.
Termin składania wniosków upływa
30 listopada. Wnioski w wersji elek-
tronicznej od 1 lipca będą dostępne
na stronach banków, a także na stro-
nie www.mgops.sianow.pl. Wersja
papierowa będzie dostępna w siedzi-
bie MGOPS od 2 lipca wgodz. pon.
– czw. 7 – 15; piąt. 7.30 – 15.30. Infor-
macje na temat programu „Dobry
start” pod nr. tel. 94 31 85 512 wew. 38
i 44.

eLżbieTA AłTyn

z-cA kieROWnikA MgOPs

krótko

Podczas odpustu parafialnego
w kościele w Osiekach wierni poże-
gnali odchodzącego proboszcza ks.
Henryka Romanika. 

Ksiądz Henryk Romanik przez
ponad 5 lat pełnił posługę na rzecz
parafii pw. Antoniego Padewskiego
w Osiekach. Był to piękny i owocny
czas, w którym ksiądz działał 
jak najlepiej zarówno dla parafii 
jak i parafian, co często oddziały-
wało również na całą gminę.

Podziękowania proboszczowi
złożył burmistrz Maciej Berlicki: – Ze
swojej strony szczególnie dziękuję za
współpracę, za radę, za modlitwę, za

każde dobre słowo. Życzę jednocze-
śnie powodzenia w dalszej posłudze
kapłańskiej. Zawsze stawiał sobie
ksiądz wysokie cele i dużo wymagał
zarówno od siebie, jak i osób
będących wokół księdza. Jestem więc
przekonany, iż tak będzie również 
w przyszłości, a wszystkie zamierzo-
ne cele staną się rzeczywistością.
Wierzę, że będzie ksiądz ciepło wspo-
minał współpracę ze wszystkimi
parafiami, samorządem gminnym,
jak również ze mną i będzie chętnie
wracał tak do Sianowa jak i miejsco-
wości naszej gminy. Proszę również 
o pamięć w modlitwie.

Pożegnanie proboszcza

ksiądz Romanik to diecezjalny
konserwator zabytków i poeta.

FoT. Waldemar KosoWsKi

Sianowska 
strefa kibica

Uwaga! Ważna wiadomość dla fanów
piłki nożnej i tych, którzy z utęsknie-
niem czekali na Mistrzostwa Świata
Piłki Nożnej 2018. Uruchomiliśmy
Sianowską Strefę Kibica – działa ona
w Galerii i kinie Zorza. Otwarta jest
zawsze na pół godziny przed rozpo-
częciem meczu.
Mecze reprezentacji Polski oraz inne
atrakcyjne spotkania będą wyświetla-
ne na dużym ekranie w kinie Zorza.
Pozostałe spotkania obejrzymy 
w Galerii Zorza.
Wstęp wolny. Zapraszamy!

mundial

Dokładnie ponad 150 seniorów,
którzy przystąpili do projektów
finansowanych z Rządowego
Programu ASOS 2014-2020, wdra-
żanych przez Stowarzyszenie
Sianowska Akademia Seniora oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych w Kędzierzynie.

Od kwietnia osoby w wieku
60+ m.in. wzięły udział w trzech
spotkania w ramach akcji
„Bezpieczny senior”, uczestniczyły
także w trzech wykładach tema-
tycznych, trzech spotkaniach plene-
rowych, wyjściach do teatru 

w Koszalinie czy wyjeździe do
Filharmonii w Słupsku. 

Cała grupa seniorów uczestni-
czyła też w zajęciach ćwiczenio-
wych. Seniorzy podzieleni zostali
na 28 różnych grup tematycznych. 

Beneficjanci projektów:Akade-
mia Seniora 60+” oraz „Aktyny Senior
60+” nie będą także narzekać na nudę
w okresie wakacyjnym. Oprócz zajęć
planowane są w dalszym ciągu
wykłady tematyczne, wyjścia do kina,
teatru, filharmonii, a także wycieczki.
Ich kierunek to Góry Świętokrzyskie
oraz Warmia i Mazury!

Seniorzy nie mają czasu na nudę

Projekty dofinansowane ze
środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich:

•••
Projekt „Klub Młodego Podróż-

nika” zakłada promocję krajoznaw-
stwa i walorów turystycznych kraju
poprzez organizację aktywnego
wypoczynku dla 60 dzieci i mło-
dzieży w wieku 10-17 lat. W ramach
zadania zakłada się organizację 
4 wycieczek tematycznych pod
hasłem „Szlakiem najpiękniejszych
zamków” oraz „Dziedzictwo
UNESCO”. Dzięki nawiązanej
współpracy z SP nr 1 w Sianowie,
SP nr 2 w Sianowie, SP Sucha
Koszalińska oraz SP Dąbrowa, 
60-osobowa grupa uda się na zwie-
dzanie województwa: śląskiego,
dolnośląskiego, małopolskiego 
i świętokrzyskiego. Dodatkowo
uczniowie zwiedzą Toruń. Po
powrocie pracować będą nad wyda-
niem publikacji pn. „Szkolne
podróże”. Cale przedsięwzięcie
zwieńczy gminne forum turystycz-
ne i oficjalne uruchomienie „Klubu
Turysty”, który będzie funkcjono-
wał po zakończeniu projektu. Reali-
zatorem zadania jest Fundacja Jeste-
śmy Razem. Wartość dofinanso-
wania to 110 000 zł.

•••
Zadanie „Ośrodek Wsparcia

dla NGO” zakłada wzmocnienie
potencjału 10 wybranych organiza-
cji pozarządowych, które działają
na rynku nie dłużej niż 5 lat. Projekt

przewiduje organizację działań
doradczych i szkoleniowych dla
przedstawicieli 3 sektora. Ponadto
organizacje otrzymają stałą pomoc
prawną i księgową oraz materiały
biurowe i usługi marketingowe
niezbędne do promocji swojej dzia-
łalności statutowej (banery, publi-
kacje, gadżety reklamowe itp.).
Zadanie realizuje Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska. Wartość dofinanso-
wania 87 500 zł.

•••
Stowarzyszenie Klub Rodziny 

z Sianowa w Partnerstwie z Centrum
Kultury w Sianowie w ramach
konkursu P FIO otrzymało dofinan-
sowanie na projekt „Niepodległa to
MY” realizowany od czerwca 2018 r.
do końca 2019 r. Wartość całkowita
projektu wynosi 68 710 zł, natomiast
przyznana kwota dofinansowania
wynosi ponad 56 tys. zł. Projekt skie-
rowany jest do mieszkańców Gminy
Sianów tj. 40 uczestników, w tym do
20 dzieci w wieku od 4 lat – 18 lat 
i ich rodziców. W ramach projektu
dzieci wspólnie z rodzicami będą
uczestniczyć min. w zajęciach Detek-
tywi Historii, FolkDance oraz malar-
skich Artystyczny Naród w dwóch
grupach wiekowych odbywających
się w soboty w Centrum Kultury 
w Sianowie. Ponadto zaplanowany
jest Piknik Ułański z jazdą konną,
Rodzinny Spektakl Teatralny, Przy-
jazd Filharmonii do Sianowa oraz
Tradycyjna Zabawa Andrzejkowa.

Podczas projektu dla uczestników
przewidziane są konkursy z atrak-
cyjnymi nagrodami.

•••
Stowarzyszenie „Refugium” 

z Węgorzewa Koszalińskiego otrzy-
mało w P FIO dofinansowanie do
realizacji projektu pt. „Śladami
niepodległości” o wartości 73 823
PLN z wkładem własnym w wyso-
kości 12 240 PLN – finansowym,
rzeczowym i osobowym. Dzięki
pozyskanym funduszom zostaną
uzupełnione i poszerzone corocznie
prowadzone działania, aby nadać
im wyjątkową oprawę w związku 
z przypadającą rocznicą 100-lecia
odzyskania niepodległości przez
Polskę. Tematyka zaplanowanych 
w projekcie wydarzeń będzie doty-
czyła zagadnień związanych z walką
o niepodległością ojczyzny. Będzie
to Plener Kowalski w Węgorzewie
zorganizowany przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Kowali Polskich,
uroczyste obchody Święta Niepod-
ległości połączone z organizacją
Biegu Niepodległości oraz Lwow-
skie Spotkanie związane z walką
Orląt Lwowskich. Dla uczniów Szko-
ły Podstawowej w Szczeglinie pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie
zostaną zorganizowane również
ciekawe spotkania, dodatkowe
warsztaty oraz wycieczki.

•••
Zadanie Sianowska Liga

Młodych Patriotów, na które środki

z PFIO w wysokości 66.146,00 zł
pozyskało Stowarzyszenie Histo-
ryczne Pochodnia, dotyczy kształ-
towania lokalnej świadomości 
i tożsamości historycznej młodego
pokolenia mieszkańców gminy.
Celem projektu jest wzrost świado-
mości historycznej 120 osobowej
grupy młodzieży (w wieku 11-15
lat) z gminy Sianów oraz podnie-
sienie w ten sposób ich gotowości
do obywatelskiego angażowania się
w różnorodne inicjatywy lokalne
skupione wokół historii regionu
poprzez organizację wydarzeń
związanych z historią narodu
polskiego. W ramach projektu
młodzież zostanie zaproszona do
współorganizacji oraz aktywnego
uczestnictwa w uroczystych obcho-
dach rocznicy Wybuchu Powstania
Warszawskiego i 100-lecia niepod-
ległości Polski. Dodatkowo zapla-
nowano m.in. tzw. „Żywe lekcje
historii” z Powstańcami Warszaw-
skimi (mieszkający w Sianowie 
i w Koszalinie), wyjazdy do muzeów
w Kołobrzegu i w Gdańsku, konkurs
poezji niepodległościowej, czy wyda-
nie śpiewnika patriotycznego.

•••
Nowa jakość tworzenia polityk

publicznych w powiecie koszali-
ńskim – to projekt, który będzie
realizowany przez Fundację ROEFS
w partnerstwie z Gminą Sianów.
Jego celem jest zwiększanie aktyw-
ności mieszkańców powiatu kosza-
lińskiego w zakresie partycypacji 

i współtworzenia lokalnych polityk
publicznych w 3 gminach. Ponad 
50 mieszkańców i 32 NGOs otrzyma
wparcie szkoleniowo-doradcze 
w zakresie prowadzonej działalno-
ści, pozyskiwania środków, rozli-
czania dotacji oraz specjalistyczną
pomoc prawną i księgową. Stwo-
rzone zostanie Powiatowe Centrum
Organizacji Pozarządowych i ponad-
gminne Targi NGOs. Wydamy
zostanie album o organizacjach 
i podejmowanych przez nie inicjaty-
wach. Wszystko po to, by integro-
wać, wzmacniać i nawiązywać nowe
kontakty i projekty w przyszłości.
Wart. dofin. z P FIO: 88 460,00 zł.

•••
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi

Sianowskiej – to lider projektu
„Historia – świadek dziejów, źródło
prawdy, życia i pamięci mieszka-
ńców Gminy i Miasta Sianów”. Jego
celem jest kształtowanie postaw
patriotycznych i zwiększenia poczu-
cia przynależności regionalnej
wśród 160 dzieci pochodzących 
z 4 szkół (2 zlokalizowanych 
w Sianowie i 2 z terenów wiejskich
z Suchej Koszalińskiej i Dąbrowy)
oraz dorosłych mieszkańców
Gminy i Miasta Sianowa. Zrealizo-
wane zostaną m.in. żywe lekcje
historii, dioramy historyczne,
uroczyste obchody setnej rocznicy
odzyskania niepodległości oraz licz-
ne wycieczki do miejsc pamięci 
i historii na Pomorzu Środkowym.
Wart. dofin. 82 140,00 zł.

Projekty dotowane z FiO
Siedem organizacji pozarządowych z terenu gminy otrzymało dofinanso-
wanie dla swoich projektów w tegorocznym konkursie Programu Fundusz
inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2018. To ogromny sukces,
świadczący o wysokiej jakości przedsięwzięć realizowanych przez nasze nGO
i dużych umiejętnościach w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Seniorzy wybrali się już na dwie wycieczki krajoznawcze w rejony Bieszczad oraz
Kotliny Jeleniogórskiej. FoT. arChiWum
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W piątkowy wieczór na
wielkiej sianowskiej
scenie zaprezento-

wały się wokalistki sekcji wokal-
nej CK Sianów, prowadzonej
przez panią Lenę Charkiewicz. 
Po fantastycznych występach
mieszkańcy i goście gminy bawili
się przy energetycznej muzyce
dwóch zespołów disco polo: MIG
oraz Masters.

Gwiazdą wieczoru była
Dorota Rabczewska, która przyje-
chała do Sianowa z autorskim
projektem Doda Riotka Tour. 
W trakcie show, które przycią-
gnęło szeroką publiczność, wyko-
rzystano scenografię zmieniającą
się do poszczególnych utworów
oraz starannie dobrane kostiumy.
Doda zaprezentowała swój talent
wokalny, aktorski i taneczny.
Show nawiązywało do klimatu
burleski i stylu ulicznego.

Czasu na odpoczynek było

niewiele – w sobotę, 9 czerwca, już
przed południem rozegrany został
Rodzinny Turniej w Badmintona.
Po południ na Stadionie Miejskim
każdy mógł dołączyć do Marato-
nu Zumby. Poprowadziło go aż
sześciu instruktorów – Dawid
Tokarczyk z Sianowa, Paweł
Milhausen z Bydgoszczy, Anna
Wojnarowska z Koszalina, Paulina
Paturej-Krupka z Miastka, Agata
Szymczewska ze Słupska, Magda-
lena Lisowska ze Szczecina.

Zachęcaliśmy też do aktyw-
ności... intelektualnej! Podczas Dni
Ziemi Sianowskiej bibliotekarki 
z drugiej w kraju biblioteki, bo
takie miejsce w Rankingu Biblio-
tek zajęła placówka z Sianowa,
zapraszały czytelników na Przy-
stanek Biblioteka. Było kolorowo 
i barwnie. Swoje stanowiska przy-
gotowały też świetlice: Maszko-
wo, Sianów, Sowno, Rzepkowo,
Iwięcino. 

Sobotni blok koncertowy
rozpoczęła Agata Sobocińska.
Wokalistka, pochodząca ze Szczeci-
na, rozgrzewała sianowską publicz-
ność piosenkami z najnowszej płyty
zatytułowanej „Już na zawsze”. Po
niej zaśpiewała Monika Lewczuk,
autorka takich hitów, jak „Ty i Ja”,
„Zabiorę cię stąd”. Prawdziwą grat-
ką dla wszystkich wielbicieli muzy-
ki, był wspaniały koncert zespołu
Varius Manx i Kasi Stankiewicz.
Mogliśmy posłuchać piosenek 
z najnowszego albumu „ENT”, ale
również tak doskonale wszystkim
znanych hitów, jak „Pocałuj noc”,
czy „Orła cień”. Emocje towarzy-
szące wyśmienitemu widowisku
muzycznemu publiczność z pewno-
ścią zapamięta na długo.

Finałem zabawy był pokaz
sztucznych ogni. Do białego rana
trwała zabawa z zespołem
muzycznym.

FoT. Waldemar KosoWsKi

Po serii trzech zwycięstw
Rzemieślników, Urzędni-
kom udało się ją przer-
wać! Rozegrany w pierw-
szym dniu 31. Dni Ziemi
Sianowskiej, meczu pił-
karskim Urzędnicy – Rze-
mieślnicy, padł remis 4:4. 

7 czerwca na bocznej płycie
Stadionu Miejskiego w Sianowie,
rozegrano kolejny, ciekawy poje-
dynek kolegów z pracy i boiska.
Lepiej weszli w niego podopiecz-
ni Krzysztofa Gorta, którzy
zdobyli bramkę już w 2. minucie
spotkania! Autorem trafienia był
Piotr Kierzek. Szesnaście minut
później, na 2:0, podwyższył

Marek Kocaba. W 33. minucie,
kontaktowego gola dla pod-
opiecznych Macieja Lewandow-
skiego, strzelił Krzysztof Miętek,
ale siedem minut później, przy-
słowiową bramkę do szatni,
strzelił Krzysztof Gort. 

Druga połowa, tego cieka-
wego pojedynku należała do
Urzędników! Trzy kolejne bram-
ki meczu, strzelili bowiem
zawodnicy tej ekipy: Robert
Kowalczyk (49.), Sebastian Kule-
sza (53.) i Adam Cygan (57.).
Ostatnie słowo w tym pojedyn-
ku, należało jednak do Rzemieśl-
ników, którzy w 64. minucie
doprowadzili do wyrównania!
Na 4:4 strzelił Piotr Kierzek 
– zamykając wynik spotkania.

RyszARd WąTRObA

FoT. Waldemar KosoWsKi 

31. Dni Ziemi Sianowskiej
Muzyka, taniec, pokaz sztucznych ogni – dwudniowe święto miasta 
i gminy pełne było atrakcji. Pokazaliśmy, że grupa pasjonatów może 
przygotować wielkie wydarzenie rozrywkowe. Co ważne, pokazaliśmy też
to, z czego jesteśmy dumni – z talentów naszych dzieci i naszej młodzieży.
Za fantastyczny czas dziękujemy!

Pierwsza połowa dla
Rzemieślników, druga
dla Urzędników! 
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8 czerwca w kinie Zorza w Sianowie odbył
się XVii wojewódzki konkurs Twórczości
karola wojtyły pod hasłem Jan Paweł ii 
– idźmy naprzód z nadzieją.

Konkurs organizowany jest przez Gimnazjum
Gminne im. Ireny Sendlerowej oraz Szkołę Podsta-
wową nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie we
współpracy z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św.
Stanisława Kostki w Sianowie oraz Urzędem Gminy
i Miasta w Sianowie.

Wystąpienia uczniowskie oceniało jury w skła-
dzie: przewodnicząca Agnieszka Siwińska – nauczy-
ciel języka polskiego w  Gimnazjum Gminnym 
w Sianowie, Anna Kiełb – pracownik Centrum
Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ksiądz Henryk
Romanik – poeta, były już proboszcz parafii w Osie-
kach oraz Joanna Sosnowska – nauczyciel plastyki 
w Gimnazjum Gminnym w Sianowie.

Ksiądz biskup Paweł Cieślik w swoim wystąpie-
niu zaznaczył, że Jan Paweł II jest mu niezwykle
bliski, ponieważ 23 lata temu w Bazylice św. Piotra 
w Rzymie wyświęcał go na biskupa. Dodał również,

iż jest niezmiernie szczęśliwy i wzruszony, że
młodzież wciąż sięga po twórczość Papieża Polaka.
Po  części oficjalnej przyszła pora na prezentacje
uczniów, którzy przedstawiali utwory Jana Pawła II
lub inne, Jemu dedykowane, w następujących kate-
goriach: poezja, proza oraz poezja śpiewana. 

LAUREACI:
Poezja: 1 miejsce – Roksana Czerkawska, Gimna-

zjum Gminne w Sianowie; 2 miejsce – Julia Szuplak
Gimnazjum Gminne w Sianowie, 3 miejsce – Klaudia
Majchrzak, Gimnazjum Gminne w Sianowie.

Poezja śpiewana: 1 miejsce – Natalia Skwierz,
Gimnazjum Katolickie Słupsk; 2 miejsce – Marta
Czarnecka, Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie;
3 miejsce – Amelia Smolińska, Gimnazjum Katolickie
Słupsk.

Proza: 1 miejsce – Kamila Kępska, Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Słupsku; 2 miejsce – Monika Spaczyń-
ska, Szkoła Podstawowa nr 11 w Słupsku.

Grand Prix Konkursu – Julia Piotrowska,
Gimnazjum Gminne w Sianowie, opiekun Małgo-
rzata Mrówczyńska.
Wyniki konkursów towarzyszących na stronie
www.sianow.pl FoT. Waldemar KosoWsKi

Twórczość wielkiego Polaka
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21 czerwca w Centrum Rekre-
acyjno-Wypoczynkowym Fala 1 
w Łazach odbyło się cykliczne
spotkanie pod nazwą „Powitanie
Lata”, w którym uczestniczyły
osoby niepełnosprawne z terenu
gminy i miasta Sianów. Na pięknie
udekorowanym terenie do wspól-
nego stołu zasiadło ponad 100 osób,
wśród niech przedstawiciele PCPR
w Koszalinie – Anna Wyszyńska,

Jerzy Krystowczyk oraz Teresa
Soróbka, sekretarz UM w Sianowie.
Gospodarzem spotkania była
zastępca kierownika MGOPS oraz
ŚDS „Szansa” Elżbieta Ałtyn. Orga-
nizatorzy zapewnili mnóstwo atrak-
cji min.: taniec integracyjny, pusz-
czanie wianków na morze, wspólne
śpiewanie, konkurencje sportowe,
gry towarzyskie oraz słodki i ciepły
poczęstunek.

Zabawa

Niepełnosprawni
powitali lato

Uczestnicy zabawy otrzymali pamiątkowe torby „Jestem z Sianowa”. 
FoT. sds szansa

Nie brakowało czegoś dla ciała – stoły uginały się od przysmaków. FoT. Waldemar KosoWsKi

C zerwiec to miesiąc
podsumowań dziesięcio-
miesięcznych wysiłków

uczniów i nauczycieli. Przez cały
rok szkolny uczniowie nabywali
nową wiedzę i doskonali nabyte
wcześniej umiejętności. Brali udział
w wielu konkursach przedmioto-
wych, artystycznych i zawodach
sportowych, reprezentując swoje
szkoły i całą społeczność gminy
Sianów na arenach powiatu i woje-
wództwa.

19 czerwca w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
odbyło się spotkanie najlepszych
absolwentów sianowskich szkół 
z Maciejem Berlickim, burmistrzem
gminy i miasta Sianów. W obecności

rodziców uczniów, wychowawców 
i dyrektorów szkół burmistrz wspól-
nie z zastępcą Marcinem Posmykiem
wręczyli uczniom listy gratulacyjne
oraz Nagrody Burmistrza za najlep-
sze wyniki w nauce, za aktywność 
w życiu szkoły i gminy. Listy gratu-
lacyjne otrzymali również rodzice 
– w podziękowaniu za wspaniałe
wychowanie dzieci oraz z życzenia-
mi dalszych sukcesów.

Burmistrz życzył wszystkim
kolejnych sukcesów szkolnych,
wytrwałości w odkrywaniu nowych
obszarów wiedzy i nauki, odwagi
w pokonywaniu wszelkich trudno-
ści i powodzenia w realizacji
własnych marzeń i planów.

i. MegieL

ZabRZMiał OSTaTni DZwOnek
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w sianowskich szkołach i przedszkolach.

Najlepsi absolwenci 
i uczniowie w roku szkolnym

2017/2018

Kamil Urbański – Gimnazjum Gminne 
w Sianowie

Agata Sikorska – Gimnazjum w Dąbrowie
Mikołaj Strzelecki – Szkoła Podstawowa nr 1

w Sianowie
Maciej Gorgoń – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Sianowie
Aleksandra Wrona – Szkoła Podstawowa 

w Dąbrowie
Kajetan Woch – Szkoła Podstawowa

w Szczeglinie 
Kinga Bieńkowska – Szkoła Podstawowa 

w Suchej Koszalińskiej
Julia Matecka – Szkoła Podstawowa 

w Iwięcinie 
Aleksandra Zagulak – Gimnazjum 

w Dąbrowie.życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wa-
kacji! FoT. Waldemar KosoWsKi

Nad prawidłowym przebiegiem
prac czuwało wiele osób, poświęcając
swój czas i dzieląc się swoim zaan-
gażowaniem. Ksiądz Zbigniew
Waszkiewicz w niedzielnych ogło-
szeniach przekazywał prośby Rady 
o fanty, sponsoring nagród oraz
wsparcie stoisk oferujących prze-
kąski. Dążyliśmy do tego, aby cały
wypracowany tego dnia zysk ofiaro-
wać na dzieło, jakim jest remont
kościoła parafialnego. Uzyskano łącz-
nie kwotę 17 tys. 842,60 zł.

Atrakcje przygotowane przez

naszych parafian oraz ludzi dobrej
woli, wspierających tą inicjatywę,
przyniosły mnóstwo radości, śmie-
chu oraz zintegrowały publiczność.
Była zabawa z niespodzianką
gwarantująca każdemu wygraną,
były konkurencje dla dzieci przy-
gotowane przez strażaków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Sianowie
oraz konkursy wiedzy o bezpiecze-
ństwie prowadzone przez strażni-
ków Straży Miejskiej. Naszemu
przedsięwzięciu sprzyjała piękna
pogoda i bezpieczna lokalizacja.

Ogród przy plebanii takiej liczby
gości nie przyjmował chyba nigdy! 

W imieniu Parafialnej Rady
Duszpasterskiej i księdza probosz-
cza Zbigniewa Waszkiewicza
serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom, wolontariuszom,
służbom czuwającym nad bezpie-
czeństwem oraz tym, którzy ofiaro-
wali swój czas, modlitwę oraz środ-
ki finansowe.

RyszARd sObczyński

PRezes PARAFiALnej RAdy 

duszPAsTeRskiej

Festyn Parafialny w Sianowie
w tym roku Festyn Parafialny, zgodnie z decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej, odbył
się 31 maja w przypadające tego dnia święto bożego Ciała.

Marzenie Adama o nowym,
elektrycznym wózku inwalidzkim
nareszcie się spełni – uzbieraliśmy
dla niego aż 11 tys. 129,22 zł! – To
tylko dzięki Wam, cudownym
kochanym ludziom, którzy oprócz
wspaniałej zabawy podczas obcho-
dów 31. Dni Ziemi Sianowskiej
postanowili pomóc Adamowi.
Szczerze przyznamy, że nie liczy-
liśmy aż na taką kwotę! – mówią
organizatorzy akcji z Fundacji
Jesteśmy Razem. I dodają: – Nie
ma słów, by opisać jak bardzo
dumni jesteśmy, że mieszkamy
wśród tak wspaniałej społeczno-
ści. Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli zbiórkę finansowo, prze-
kazali produkty na sprzedaż lub
licytację. Dziękujemy sponsorom
za wsparcie oraz najlepszym
wolontariuszom na świecie. Bez
Was ta zbiórka nie miałaby takiego
zasięgu! 

Historia i trudna sytuacja
życiowa Adama bardzo wszyst-

kich poruszyły. – Obecnie czeka-
my na odpowiedź z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie oraz decy-
zji z PFRON w sprawie dofinan-
sowania. Wiemy, że na zakupie
wózka inwalidzkiego się nie
skończy! Planujemy pomoc w
znacznie szerszym zakresie typu
finansowanie środków pielęgna-
cyjnych, turnus rehabilitacyjny czy
przystosowanie mieszkania dla
osoby niepełnosprawnej, bo mamy
nadzieję że na to pozwolą zbierane
cały czas pieniądze – zapowiadają
członkowie Sianowskiej Fundacji
Jesteśmy Razem.

W dalszym ciągu zbierane są
pieniądze z przeznaczeniem na
Adama – podczas licytacji vouche-
rów i nagród rzeczowych na stronie
FB Fundacji. Zachęcamy również
do wpłat na konto Fundacji: 
29 1140 2004 0000 3802 7519 4463 
z dopiskiem „dla Adama”.

Rekordowa zbiórka
Sianowianie, jesteście wielcy! Podsumowaliśmy zbiórkę na wózek inwalidzki dla adama.
kwota robi wrażenie!

To tylko część osób, które przygotowały i wsparły akcję. Długą listę „bohaterów” zbiórki dla Adama zamieściliśmy na stronie
www.sianow.pl. FoT. Waldemar KosoWsKi
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„ Niepodległa – to My”
23 czerwca rozpoczął się projekt dla
rodziców z dziećmi pn. „Niepodległa 
– to My”. Jest on skierowany do
mieszkańców gminy Sianów 
– 40 uczestników: 20 dzieci w wieku
od 4 lat – 18 lat i ich rodziców.
Stowarzyszenie Klub Rodziny 
z Sianowa w Partnerstwie z Centrum
Kultury w Sianowie w ramach
konkursu Programu Inicjatyw
Obywatelskich na latach 2014-2020,
organizowanego przez Narodowy
Instytut Wolności, otrzymało dofi-
nansowanie na realizację projektu.
Jego wartość całkowita wynosi 68 tys.
710 zł, natomiast przyznana kwota
dofinansowania to ponad 56 tys. zł.
Czas trwania projektu od 23 czerwca

bieżącego roku do grudnia 2019 r.
Udział jest bezpłatny.
W ramach projektu dzieci wspólnie
z rodzicami będą uczestniczyć 
w zajęciach Detektywi Historii, Folk-
Dance oraz malarskich Artystyczny
Naród w dwóch grupach wiekowych.
Organizowane będą w soboty 
w Centrum Kultury w Sianowie.
Ponadto zaplanowany jest Piknik
Ułański z jazdą konną, Rodzinny
Spektakl Teatralny, koncert muzy-
ków filharmonii oraz Tradycyjna
Zabawa Andrzejkowa. Podczas
projektu dla uczestników przewi-
dziane są konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami.
Szczegóły na: na
www.facebook.com/Klub-Rodziny-
w-Sianowie

czytanie łączy

Od 2 do 10 czerwca trwał XVii Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom,
pod hasłem „czytanie łączy”. W filiach bibliotecznych w sierakowie
sł., Osiekach i Wierciszewie odbywało się wspólne czytanie wiersza
„Lokomotywa” juliana Tuwima. uśmiechnięte dzieci wzięły udział 
w dalszej części zajęć – warsztatach plastycznych. celem akcji było
propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej 
i przyjaznej metody wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

edyTA RObAkOWskA-iWAniec

FoT. Bożena sTrzałKoWsKa

w obiektywie

13 czerwca w sianowskiej
bibliotece rozpoczął się projekt 
o „O finansach w bibliotece”.
Uczestniczy w nim 30 osób w wieku
50 +, również seniorzy z Dziennego
Domu Senior +.

„O finansach w bibliotece” to
projekt Fundacji Rozwoju Społecze-
ństwa Informacyjnego, dzięki które-
mu tysiące osób po 50. roku życia
zaprzyjaźnia się ze światem finan-
sów w bibliotekach publicznych.
Podczas szkoleń, jakie organizują dla
nich bibliotekarze, dowiadują się, jak
założyć elektroniczne konto w banku,
w jaki sposób sprawdzić oprocento-
wanie kredytu czy jak skutecznie
zarządzać domowym budżetem. 

W Sianowie zajęcia odbywają
się w każdy wtorek i czwartek. Na
jednym z nich z seniorami spotkała
się Katarzyna Zwarzany, specjalista
ds. komunikacji społecznej Narodo-
wego Banku Polskiego w Szczeci-
nie. Wykład dotyczył obrotu bezgo-
tówkowego: jak płacą Polacy, 
w jakim kierunku zmierza forma
elektronicznego pieniądza np.
biometryka. Przeprowadzony został
też krótki kurs rozpoznawania
autentyczności banknotów po
modernizacji zabezpieczeń. 
W warsztatach wzięli udział miesz-
kańcy gminy Sianów oraz ucznio-
wie SP nr 2 w Sianowie.

MOnikA OLszAk

O finansach w bibliotece

celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa do aktywnego korzystania
z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość
elektroniczna. FoT. CK

z okazji jubileuszu 100-
lecia niepodległości
Polski czytamy polską

literaturę, oglądamy ilustracje
polskich twórców, twórczo zajmu-
jemy się rodzimą sztuką, przyrodą,
poznajemy polską historię sprzed
stulecia i tę bliższą, a także wyobra-
żamy sobie Polskę za 100 lat – rela-
cjonują bibliotekarki Monika Olszak
i Krystyna Jurgo. 

Noc Bibliotek to ogólnopolska
wieczorno-nocna akcja, w niekon-
wencjonalny sposób promująca
czytanie i biblioteki jako najbardziej
otwarte i dostępne instytucje kultu-
ry z ofertą dla osób w każdym
wieku, z których zasobów warto
korzystać. Biblioteki publiczne,
szkolne i inne łączą siły i czekają na
czytelników z mnóstwem atrakcji 
– niecodziennych spotkań z litera-
turą i jej gwiazdami. 

Noc w sianowskiej bibliotece
odbyła się z 15 na 16 czerwca. 
– Zaczęliśmy wspólnie z biblioteka
szkolną SP nr 2 w Sianowie. Dla
młodych czytelników przygotowa-
liśmy cykl imprez integracyjnych 
i ruchowych , których motywem
przewodnim oczywiście była
książka. O godz. 20 do sianowskiej
biblioteki przybyła grupa młodych
odważnych czytelników, którzy
wysłuchali fragmentów książki
Doroty Terakowskiej „Władca
Lewawu”. Następną niespodzianką
był literacki escape room. Zadaniem
było odnalezienie klucza i wydosta-
nie się z biblioteki, aby tego doko-
nać trzeba było rozszyfrować 
i prawidłowo odgadnąć mnóstwo
literackich zagadek. Zabawy i śmie-
chu było mnóstwo. Na zakończenie
odbył się maraton straszno-śmiesz-
nych filmów dla dzieci – relacjonu-
ją bibliotekarki. Rano rodzice
odebrali swoje pociechy do domów. 

Z książką po zmroku
Tegoroczna noc bibliotek została zorganizowana
pod hasłem „RzeczpospoCzyta".

Gościnna Noc Bibliotek

Na tę imprezę zaprosiła nas Biblioteka w Barwicach. W spotkaniu
udział wzięli czytelnicy z filii bibliotecznych z Barwic oraz 

z bibliotek partnerskich z Bornego Sulinowa i Filii Bibliotecznych 
z Sierakowa Sławieńskiego, Węgorzewa i Karnieszewic. Był spacer,
były „biblioteczne rozgrywki”, film z muzyką na żywo oraz ognisko

z kiełbaskami. Następnego dnia dzieci wzięły udział w wycieczce
do Szczecinka. Spotkanie zakończyło się degustacją włoskich

lodów. Dziękujemy organizatorom Biblioteki w Barwicach za miło
spędzony czas.

Akcja przyczyniła się do wzrostu znaczenia bibliotek w środowisku lokalnym, po-
kazała, że biblioteka jest miejscem przyjaznym dla każdego. FoT. CKiBPmiGs
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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 
Komunalnej – 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.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzi-
nach 10 – 14. Dyżur pełni Komendant Poste-
runku Policji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 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 drogowy
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

Sianowscy oldboje zo-
stali mistrzami Pomor-
skiej Ligi Oldbojów w se-
zonie 2017/2018. na 18
rozegranych meczy wy-
grali 16, przeciwnikom
strzelili aż 78 bramek! 

Na historyczny sukces zespołu
pracowało 26 zawodników:
Zbigniew Banasiak, Marek Kocaba,
Łukasz Chotkowski, Marek Walker,
Piotr Kierzek, Krzysztof Rzeszutek,
Tomasz Tesmer, Krzysztof Gort,
Waldemar Grześczak, Michał Lisie-
wicz, Maciej Berlicki, Jacek Surów-
ka, Waldemar Puzio, Łukasz
Berkowski, Mariusz Tuziemski,
Marek Łuczak, Sebastian Wroński,
Sebastian Kulesza, Tomasz Rutkow-
ski, Grzegosz Majcher, Rafał Goto-
wała, Tomasz Skupiński, Piotr
Motyl, Robert Urban oraz Krzysztof
Miętek. 

Na dorobek bramkowy praco-

wało 13 zawodników: Krzysztof
Miętek (30 bramek), Rafał Gotowała
(9 bramek), Łukasz Berkowski 
(8 bramek), Sebastian Wroński 
(7 bramek), Tomasz Tesmer i Grze-
gorz Majcher (po 5 bramek), Piotr

Kierzek (3 bramki), Piotr Motyl (2
bramki), Waldemar Puzio, Jacek
Surówka i Robert Urban (po 1 bram-
ce). W meczach oldbojów padła także
bramka samobójcza, a jeden mecz
sianowianie wygrali walkowerem. 

Zespół seniorów została utwo-
rzony w 2014 r. Po dwóch latach gry
w II lidze uzyskał promocję do I ligi.
W pierwszym sezonie rozgrywek I-
ligowych zdobył wicemistrzostwo.
W obecnych rozgrywkach nie było

już mocnych na sianowian. Warto
podkreślić, iż najlepszym strzelcem
rozgrywek z dorobkiem 30 bramek
został Krzysztof Miętek, który 
w ciągu 4 lat dla oldbojów strzelił
już 163 gole!

Nasi mistrzowie – mistrzowie z Sianowa!

zespół seniorów został założony 4 lata temu przez krzysztofa gorta, Tomasza Tesmera oraz Macieja Lewandowskiego. FoT. Waldemar KosoWsKi

Turniej poświęcony jest pami-
ęci Larysy Ewy Krause, tragicznie
zmarłej judoczki, piątej zawodnicz-
ki Igrzysk Olimpijskich w Atlancie,
współzałożycielce UKS „TORI”
oraz patronce szkoły.

Zawody rozegrane zostały na
świeżym powietrzu, pod namiotem
rozłożonym na szkolnym boisku.
Pogoda jak zawsze dopisała, 
a dodatkowo temperaturę podnosi-
ły emocje towarzyszące zmaganiom
młodych adeptów judo oraz ich
rodzicom i trenerom.

Przed rozpoczęciem walk, 
za promocję i wspieranie judo 
w naszym regionie, złote odznaki

Polskiego Związku Judo otrzymali
burmistrz gminy Sianów Maciej
Berlicki i zastępca burmistrza
Marcin Posmyk. Srebrną odznakę
otrzymał Tomasz Tesmer. Szkoła
Podstawowa w Dąbrowie i UKS
TORI Dąbrowa zostały wyróżnione
medalami 60-lecia Polskiego Związ-
ku Judo za uzyskane wyniki spor-
towe i organizowany od 22 lat Ogól-
nopolski Turniej Judo pamięci
Larysy Ewy Krause.

W tegorocznym turnieju wzięło
udział 265 zawodników. Młodzi
judocy, dziewczęta i chłopcy, rywa-
lizowali w czterech grupach wieko-
wych. Łącznie rozegrano walki 

w pięćdziesięciu dziewięciu kate-
goriach wagowych.

Wśród startujących nie zabra-
kło reprezentantów naszego klubu.
Ich pojedynki były bardzo widowi-
skowe, a wykonywane techniki nie
raz zapierały dech w piersiach.

Wyniki uzyskane przez zawod-
ników Tori: 26 kg – III m. Natalia
Maziarz; 29 kg – III m. Klaudia
Brach; +38 kg – III m. Anna
Zakrzewska; 53 kg – III m. Julia
Kupracz, 26 kg – VII m. Jan
Kupracz. 

Wszyscy zawodnicy, którzy
zajęli miejsca od I – III otrzymali
puchary, medale i nagrody rzeczo-

we. Pamiątkowymi dyplomami
zostali wyróżnieni wszyscy uczest-
nicy sportowych zmagań.

Podczas turnieju można było
skosztować pyszności przygotowa-
nych przez rodziców uczniów szko-

ły w Dąbrowie. Nauczyciele zadba-
li o wzorową obsługę zaproszonych
gości oraz młodych sportowców.
Wszystkim wolontariuszom bardzo
dziękujemy.

dOROTA szyMAńskA

Ogólnopolski Turniej Judo 
dla Dzieci i Młodzików
Zawody już po raz 22. zorganizowali Uczniowski klub Sportowy TORi oraz Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie.

– Dzięki aktywności nie boimy się wychodzić do ludzi i lepiej radzimy sobie 
z różnymi problemami życia codziennego – mówi Krystyna Labuda.

Fot. Waldemar Kosowski

W turnieju, w ponad 50
kategoriach, udział
wzięło 241 zawodni-

ków. To najlepszy dowód na to, że
badminton staje się coraz bardziej
popularnym sportem. 

Zawodnicy przyjechali z całej
Polski, m.in. z Wrocławia, Białego-
stoku, Warszawy, Katowic, Olszty-
na, Szczecina, Gorzowa Wielkopol-

skiego i wielu innych miast. 
Łącznie 35 kategorii, w tym:

pojedyncze 11 męskich i 3 damskie,
podwójne 10 męskich debli, 
4 damskie deble i 7 mikstów. 
W całych Mistrzostwach rozegrano
797 setów, zdobyto 27.421 punktów.
Łączny czas przebywania na
boiskach wyniósł 8.511 minut, co
dało średnią na mecz 23,32 minuty.

Rozdano razem 195 medali (56
złotych, 56 srebrnych i 8 brązowe) 
i tyle samo pucharów. 

Patronat Honorowy nad impre-
zą objął Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego Olgierd
Geblewicz.

Kliknij po więcej
Wyniki na stronie: ebadminton.com.pl

w Sianowie królował badminton
w dniach 15-17 czerwca w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sianowie odbyły się 39. Mistrzostwa Polski Seniorów w bad-
mintonie. 

W turnieju wystartowała rekordowa liczba 241 uczestników. Rozegrano w sumie 
381 meczów. FoT. WojCieCh KosoWsKi


