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C
zasem na dobre informa-
cje trzeba czekać bardzo
długo. W końcu jednak

przychodzą. I tak jest w przypadku
węzła w Gorzebądzu w ramach
obwodnicy Sianowa i Koszalina.
Węzeł ten będzie wybudowany! 
W tym momencie nie liczą się trudne
rozmowyw, wiele lat zabiegania o tę
inwestycję czy też wiele osób, które
były węzłowi przeciwne. Liczy się to,
że dzięki zabiegom sekretarza stanu
w MSWiA Pawła Szefernakera 
i decyzji ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka ten węzeł
będzie wybudowany do 2021 roku.

– Dziękuję w imieniu mieszkań-
ców Sianowa, bowiem dopiero po tej
decyzji możemy mówić o pełnej
obwodnicy Sianowa, ale też w imie-
niu mieszkańców Koszalina. Ruch S6
zostanie wprowadzony od ul. Gdań-
skiej i ronda Hasiora, co jest lepszym
rozwiązaniem niż potencjalne korki
przy węźle na ul. Władysława IV.
Węzeł ten ma też niebagatelne
znaczenie dla ruchu turystycznego
gmin Mielno, Darłowo, Postomino
czy miasta Darłowo – podkreśla 
– Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.

– Jeszcze raz okazuje się, że choć 
w pewnym momencie lokalnie z tą
sprawą zostałem sam, to są osoby,
dzięki którym temat nie „umarł” 
i mamy jego szczęśliwe zakończenie.
Dziękuję!

Trasą S6 można już pokonać
trasę między Goleniowem a Koszali-
nem. To odcinek o długości 130 kilo-
metrów. Jego budowa kosztowała
niemal 4 miliardy złotych.

– W chwili obecnej wybieramy

projektanta i w ciągu półtora roku
powinniśmy być gotowi do przetar-
gów na system tradycyjny na tym
odcinku od Sianowa do Słupska 
– powiedział dyrektor szczecińskiego
oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.

Będzie węzeł w Gorzebądzu
Zmiany w przebiegu trasy s6! minister infrastruktury zadecydował, żeby realizować węzeł sianów
Zachód w rejonie miejscowości Gorzebądz.

Dobre wieści, związane z przebiegiem ekspresowej „szóstki”, przedstawiciele rządu przekazali podczas konferencji prasowej w Sianowie. Fot. Waldemar KosoWsKi

S
ianów z II miejscem 
w województwie zachod-

niopomorskim w Rankingu Samo-
rządów 2019 „Rzeczpospolitej".

Od 15 lat redakcja dziennika
„Rzeczpospolita” prowadzi Ranking
Samorządów, jeden z najbardziej
prestiżowych i wiarygodnych
rankingów w kraju. Metodologię
konkursu opracowała niezależna
kapituła pod przewodnictwem byłe-
go premiera prof. Jerzego Buzka.

Ranking zweryfikował aż 50
wskaźników, oceniających działa-
nia samorządów w kierunku zrów-
noważonego rozwoju wspólnot
lokalnych. Informacje podlegające
analizie pochodziły z Głównego
Urzędu Statystycznego, Minister-
stwa Finansów, a także z ankiet
wypełnionych przez władze samo-
rządowe.

W kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich pierwsza piątka
zachodniopomorskich samorządów
plasuje się na następujących pozy-
cjach:

poz. 1 w województwie i poz. 16
w kraju – Kołobrzeg

poz. 2 w województwie i poz.
30 w kraju – Sianów

poz. 3 w województwie i 36 poz.
w kraju – Mielno

poz. 4 w województwie i 85 poz.

w kraju – Drawsko Pomorskie
poz. 5 w województwie i 95 poz.

w kraju – Karlino
Od lat sianowski samorząd 

z wielkimi zaangażowaniem prowa-
dzi zrównoważoną politykę rozwoju
gminy. Dzięki realizacji założonych

celów i programów możliwe jest
osiąganie bardzo dobrych wyników
w wielu dziedzinach, czego potwier-
dzeniem jest tak wysokie miejsce
sianowskiego samorządu w nieza-
leżnym Rankingu Samorządów
2019 „Rzeczpospolitej”.

Samorządowe srebro dla naszej gminy!
Cel rankingu

Celem rankingu jest wyło-
nienie miast i gmin, które
osiągają najlepsze wyniki 
w kształtowaniu trwałego,
zrównoważonego rozwoju

wspólnoty lokalnej, ujmowa-
nego w strategicznych kate-

goriach: trwałości ekono-
micznej, trwałości

środowiskowej, trwałości
społecznej oraz w zakresie

jakości zarządzania.



B
urmistrz gminy Sianów wraz
ze starostą koszalińskim zapra-

szają członków i aktywnych działaczy
sektora pozarządowego na powiatowe
Targi NGo.

Targi odbędą się 22 listopada 
w godz. 17 – 21 w domu gościnnym 
w Rutikal w Sianowie. Ich celem będzie
szeroka promocja działalności NGOs 
z terenu powiatu koszalińskiego – ich
oferty, realizowanych inicjatyw, cieka-
wych projektów, osiągnięć i sukcesów.
Targi mają za zadanie również integra-
cję sektora pozarządowego i propago-
wanie idei społecznikostwa w regionie.

Rekrutacja i szczegóły organizacyj-
ne pod nr tel. 94 34 69 534 lub e-mailowo
rozwoj@sianow.pl. Zapraszamy!

Organizacje pozarządowe (non
governmental organisation – NGO) to

wszystkie podmioty, które nie są
jednostkami albo organami administra-
cji publicznej oraz których działalność
nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

W gminie Sianów jest ich kilkadziesiąt
i działają szczególnie prężnie. Warto też
przypomnieć, że w tym roku gmina
Sianów już po raz trzeci została laurea-

tem prestiżowego konkursu marszałka
województwa zachodniopomorskiego 
i otrzymała tytuł „Samorządowego Lide-
ra Współpracy z NGO 2019”.

PRZyJDź NA POWIATOWE TARGI NGO
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nasza Gmina
Wydawca: uGim w sianowie
redaguje: Beso-media
www.sianow.pl
e-mail: promocja@sianow.pl
druk: media regionalne

urząd gminy i Miasta w Sianowie

94 318 52 81 (sekretariat), 94 318 68 18

(Biuro obsługi interesantów).

Gminny Punkt informacji dla osób

niepełnosprawnych, sianów, 

ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

i
stało się jest… ciepły czas wakacyj-
nych podróży i wypoczynku
odszedł już w niepamięć i stał się

polską złotą jesienią. Mimo tego, że
listopad to czas gdzie brakuje wyda-
rzeń euforycznych jak początek waka-
cji, Dzień Dziecka, ferie czy sylwestro-
we szaleństwa, to listopad w swojej
specyficznej ciszy, spokoju i zadumie
da się lubić. To od Nas zależy jak ten
czas będziemy przyjmować.

Z pesymistycznego punktu
widzenia wszechobecne spadające 
z drzew, mokre i brudne liście 
to koszmar, a do tego są śliskie co
powoduje ogromna obawę „nie przeje-
chania się na nich w jesiennych
butach”, co więcej trzeba je zgrabić,
zapakować do worków, a następnie do
kontenera na tzw. odpady zielone
(zgodnie z regulaminem utrzymania
porządku i czystości w gminie). I tak
w kółko, do końca listopada, nawet
dłużej.

Z optymistycznego punktu
widzenia można na jesień spojrzeć
inaczej, a na liście zaś tak, że zostały
stworzone właśnie po to, by się zezło-
ścić, spąsowieć i zbrązowieć, a na
koniec we wdzięcznym balansie sfru-
nąć z drzewa - tak, byśmy mogli po
nich poszurać butami. Taki szurający
krok w deszczu liści wymaga zwolnie-
nia tempa, zamiast pędzić, człowiek
zaczyna spacerować. Zwalniajmy
więc jesieniom i może nawet znajdzie
się chwila na spacer po parku wśród
kolorowych liści. 

W samorządzie to czas kiedy też
planujemy przyszłoroczny budżet 
– zrównoważony i realny. A to zada-
nia niełatwe, a analizie i jego plano-
waniu sprzyjają spokojne jesienne
miesiące.

Jesień,
jesień…

Z ratusZa

d
zięki inicjatywie i zaangażo-
waniu mieszkańców miejsco-
wości Kędzierzyn udało się

zrealizować projekt pn. „Cmentarz 
w Kędzierzynie – nasze miejsce pamięci,
którego nie zapomnimy!”, dofinansowa-
ny ze środków Fundacji „ORLEN – Dar
Serca” w ramach programu Czuwamy!
Pamiętamy!

Celem projektu była renowacja
nieużytkowanego Cmentarza Ewange-
lickiego w Kędzierzynie, a następnie
udostępnienie go zainteresowanym, tak
by uchronić to miejsce od zapomnienia. 

Członkowie lokalnych grup oraz
mieszkańcy miejscowości wykonali
prace porządkowe, polegające na

usunięciu powalonych drzew, wywie-
zieniu nieczystości, wyrównaniu terenu
wraz z odkryciem porośniętych mchem
i ziemią elementów pomników. Dla
polepszenia waloru estetycznego, posa-
dzono nowe drzewa oraz krzewy ozdob-
ne. Odsłonięto również porośnięte
mchem i ziemią elementy pomników,
tworząc z nich Lapidarium. Na zakoń-
czenie projektu postawiono tablicę
pamiątkową dla uczczenia tego miejsca
pamięci. 

Zrewitalizowany cmentarz jest
świadectwem poszanowania tradycji 
i kultury lokalnej. Tego typu inicjatywy
społeczności lokalnych w szczególny
sposób zasługują na uznanie.

Rewitalizacja cmentarza
dobiegły końca prace porządkowe na cmentarzu w Kędzierzynie. mieszkańcy
przeprowadzili je w czynie społecznym.

Dzięki interwencji mieszkańców zdewastowane i zapomniane miejsce w samym sercu
miejscowości kędzierzyn dziś wygląda godnie. Fot. mat. PryWatne

WyRaź SWoJą opINIę!
Burmistrz gminy i miasta Sianów
zarządził konsultacje programu
współpracy gminy Sianów z organi-
zacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok
2020. 
Program współpracy jest jednym 
z najważniejszych dokumentów doty-

czących współpracy gminy Sianów 
z organizacjami pozarządowymi. Jego
zapisy określają cel współpracy, formę
i zakres, a także priorytety tej współ-
pracy. Z każdym rokiem samorząd
pragnie wzmacniać i intensyfikować
formy współpracy finansowej i pozafi-
nansowej. W tym również poprzez
aktywne włączanie organizacji poza-
rządowych w tworzenie dokumentów
o strategicznym znaczeniu, ich konsul-
towanie i późniejszą realizację. 

Zapraszamy przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych w dniach 28
października – 15 listopada do zapo-
znania się z treścią projektu Programu
współpracy na 2020 rok oraz wypeł-
nienia imiennej ankiety, udostępnio-
nej na stronie www.sianow.pl i BIP
UGiM www.bip.sianow.pl i ten sposób
włączenia się w prace nad ustaleniem
ostatecznego brzmienia dokumentu. 
Wypełnione ankiety należy składać 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzę-

du Gminy i Miasta w Sianowie, przesy-
łać drogą listową na adres: Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie, ul. Armii
Polskiej 30, 76-004 Sianów lub elektro-
niczną na adres: fundusze@sianow.pl.
Jednocześnie zapraszamy do wzięcia
udziału w spotkaniu konsultacyjnym,
które odbędzie się 13 listopada 
o godz. 13 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy i Miasta Sianów. 

EWa SzydłoWSka

N
a to pytanie w artystycznej
formie mogą odpowiedzieć

sianowscy uczniowie. 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi

Sianowskiej – realizator projektu pn.
„Historia – świadek dziejów i pamięci
młodego pokolenia gminy i miasta
Sianów,” przypomina o trwającym
konkursie plastycznym pn. „Polska
Wolna i Niepodległa w oczach uczniów
sianowskiej wspólnoty”. 

Jego celem jest rozbudzanie postaw

patriotycznych młodzieży i rozwijanie
wyobraźni plastycznej. Technika wyko-
nania prac jest dowolna, a termin
nadsyłania prac upływa 13 listopada. 

Wernisaż inaugurujący wystawę
prac odbędzie się 21 listopada o godz. 17
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicz-
nej w Sianowie. 

Szczegóły konkursu dostępne 
u organizatorów, w szkołach i na
www.sianow.pl.

Zapraszamy do udziału!

Jak widzisz
Niepodległą?

Projekt realizowany był 
od 5 do 31 października tego
roku. Jego zwieńczeniem było
spotkanie, na którym oficjalnie

odsłonięta została tablica 
pamiątkowa.
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p
ięć jednostek ochotniczych
straży pożarnych z gminy

Sianów: oSp Iwięcino, oSp osieki,
oSp Sianów, oSp Sieciemin i oSp
Sierakowo Sławieńskie prowadzi
wspólną kampanię społeczną z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy.

W ramach projektu, dofinansowa-
nego ze środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego, opracowano
plakat informacyjno-edukacyjny o zasa-
dach udzielania pierwszej pomocy.
Plakat trafił do wszystkich miejsc
użyteczności publicznej na terenie
gminy i wywieszony został w każdej
klasie sianowskich szkół. Publikujemy
go obok – warto wyciąć i zachować!

Obecnie realizowane są też szkole-
nia ratownicze dla uczniów oraz spotka-
nia ze strażakami. Dzieci zostały zapro-
szone do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym, dotyczącym pracy straża-

ków. Dodatkowo sami strażacy ochotnicy
skorzystali z pogłębionych szkoleń 
z udzielania pierwszej pomocy z wyko-
rzystaniem defibrylatora AED.

Celem przeprowadzenia kampanii
jest poprawa jakości i upowszechnianie
sposobów zapobiegania zagrożenia
życia osób oraz udzielanie pomocy 
w sposób bezpieczny i optymalny dla
danej sytuacji. Zadaniem inicjatywy jest
także wzrost wiedzy dzieci i młodzieży
na temat zakresu działań strażaków
ochotników, co będzie miało bezpośred-
ni wpływ na ich aktywizację na rzecz
ochotniczych straży pożarnych.

pIERWSza poMoc 
W Szkołach

Strażacy z iwięcińskiej OSP razem z ratownikiem medycznym odwiedzili uczniów Szkoły
Podstawowej w iwięcinie. Fot. aleKsandra dęBoWsKa

DOtaCJa
Zadanie finansowane ze

środków budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego

pRzEBUdoWa dRóG
GMINNych

Trwają prace związane z przebudową
drogi gminnej z płyt yoMB w syste-
mie pasowym (dwa pasy płyt wypeł-
nionych na środku mieszaniną
kruszywa). Inwestycja zlokalizowana
jest w Karnieszewicach na odcinku
339 m. Odbiór zaplanowano na koniec
IV kwartału bieżącego roku.
Z kolei w miejscowościach Bielkowo,

Iwięcino, Skibienko, Wierciszewo 
i na ul. Węgorzewskiej w Sianowie 
w październiku zakończyły się prace
związane z utwardzeniem nawierzch-
ni dróg gminnych na odcinku 2 km.
Stara nawierzchnia została usunięta, 
a w jej miejsce położono warstwę
destruktu. Prace zostały wykonane na
istniejącej już podbudowie. 
Zadanie finansowane jest z budżetu
gminy i miasta Sianów – ze środków
na bieżące utrzymanie dróg.

Młodzież to uczestnicy projektu
„Patriotyzm w młodych sercach – histo-
ria, pasja, edukacja” realizowanego
przez Stowarzyszenie Historyczne
Pochodnia z Sianowa dzięki dofinanso-
waniu z Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. W każdym z dwóch
Muzeów zaplanowano dla nich lekcje
muzealne oraz profesjonalnego prze-
wodnika.

W Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu zaprezentowane zostały
ułożone chronologicznie zbiory milita-
riów, w tym broń drzewcowa, sieczna,
kolna, obuchowa i strzelecka, uzbroje-
nie ochronne, ubiory wojskowe i odzna-
czenia. Na ekspozycji znaleźć można
również zabytki techniki, m.in. szyfru-
jącą „Enigmę” oraz motocykl „Sokół
600”. Dodatkowo uczniowie zwiedzili
wystawę „Z wrześniowego chlebaka...”,
poświęconą 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Ekspozycja mieści
się w Kamienicy Kupieckiej, a zobaczyć
na niej można ponad tysiąc eksponatów
– elementów umundurowania, uzbro-
jenia, ekwipunku indywidualnego oraz
przedmiotów osobistych żołnierzy
wojsk lądowych armii walczących na
terenie Polski w 1939 r.

W ramach realizacji projektu dla
młodzieży zaplanowano w listopadzie
zwiedzanie Muzeum II Wojny Świato-
wej w Gdańsku. Wystawa główna Muze-
um w nowoczesny sposób prezentuje 
II wojnę światową zarówno z perspek-
tywy ówczesnej wielkiej polityki i prze-
de wszystkim – przeżyć zwykłych ludzi.
Ekspozycja przedstawia nie tylko losy

Polaków, ale też doświadczenia innych
narodów. 

Projekt dofinansowany przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020.

patriotyzm w sercach
uczniowie szkół wiejskich z terenu gminy sianów biorą udział w jednodnio-
wych wycieczkach do muzeów w Kołobrzegu i Gdańsku.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczeglinie zwiedzili Muzeum Oręża Polskiego 
w kołobrzegu. Fot. muZeum oręża PolsKieGo W KołoBrZeGu

Zadanie finansowane ze środków budżetu 
Województwa Zachodniopomorskiego

W
Urzędzie Gminy i Miasta 
w Sianowie zakończyły się

burzliwe obrady jury komisji konkur-
sowej „Sianów kocha Świat”.

Zdjęcia ocenili:
– Maciej Berlicki, burmistrz gminy

i miasta Sianów 
– fotograf Waldemar Kosowski
– Magda Pater, fotoreporteka gaze-

ty „Miasto”
Zadaniem komisji była ocena prze-

słanych fotografii w kategorii „najbar-
dziej kreatywne zdjęcie”. Ocenie podle-

gała wartość kompozycyjna i artystycz-
na oraz pomysł. Na konkurs w tym roku
przesłano ponad 300 zdjęć ze wszyst-
kich zakątków świata. 

Uczestnikom dziękujemy za
wszystkie kadry. Jurorzy mieli bardzo
trudne zadanie, ale mimo to udało im
się wyłonić trzech zwycięzców. Wyniki
poznamy już niebawem podczas spot-
kania, na które zapraszamy wszystkich
uczestników.

MIlENa SzczEpańSka 
zakRzEWSka

ZNAMy ZWyCIęZCóW
KONKURSU 
„Sianów kocha Świat IV”

Jurorzy ocenili ponad 300 zdjęć. Fot. Waldemar KosoWsKi

11 lISTopada – ŚWIęTo
NIEpodlEGłoŚcI

Serdecznie zapraszamy na uroczyste
obchody 101. rocznicy odzyskania
przez polskę niepodległości. 11 listo-
pada o godz. 14 zainauguruje je msza
św. w kościele pw. św. Stanisława Kost-
ki w Sianowie. Następnie o godz. 15.15
spotkamy się w Parku Miejskim im.
Powstańców Warszawskich. Uroczys-
tości przed pomnikiem Poległych za
Ojczyznę przygotowała społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie.
O godz. 16 uroczystości zostaną zwień-
czone koncertem muzyków Filharmo-
nii Koszalińskiej w kinie Zorza w
Sianowie. Orkiestra symfoniczna
wystąpi w pełnym 54 osobowym skła-
dzie pod batutą Jakuba Chrenowicza.
Usłyszymy też Joannę Zwartko
(sopran) i Marcina Hutka (bas).
Organizatorzy uroczystości:
– burmistrz gminy i miasta Sianów
– Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie.

ZaProsZenie

Orkiestra Filharmonii koszalińskiej
ponownie wystąpi w kinie Zorza.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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iV koncert Organowy 
Prawdziwą ucztą muzyczną
okazał się iV koncert Organowy,
który odbył się 5 października 
w kościele w Szczeglinie. Miłoś-
nicy tego instrumentu mogli wy-
słuchać gry organistów – Bogdana
narlocha, Wojciecha golisza 
i Jana Siedleckiego. na trąbce
towarzyszył im Jarosław Dąb-
rowski. repertuar koncertu 
wypełniała głównie muzyka kla-
syczna, na przykład kompozycja.
a. Vivaldiego „Cztery pory
roku”. nie zabrakło również lek-
kich, deszczowych melodii. Jan
Siedlecki zachęcił wszystkich do
śpiewu pieśnią „Chwalcie łąki
umajone”.
Muzyczne spotkanie zakończyła
wspólna biesiada przy ciepłej
zupie i domowym cieście, przy-
gotowanym przez panią sołtys
Szczeglina.

Fot. Waldemar KosoWsKi

t
ego dnia nikt nie narzekał na mijające lata,
bolące stawy, nadciśnienie czy reumatyzm...
Wszystkim towarzyszył doskonały humor.

Była świetna zabawa i piękna słoneczna pogoda.
Seniorzy wysłuchali wielu serdecznych życzeń 
– między innymi od Macieja Berlickiego, burmistrza
gminy i miasta Sianów, Janusza Machały, przewodni-
czącego Rady Miejskiej, Tomasza Tesmera, wicesta-
rosty Powiatu Koszalińskiego, ks. Zbigniewa Waszkie-
wicza, proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki
w Sianowie oraz Jakuba Pyżanowskiego, dyrektora
Gminnego Zakładu Komunalnego.

Program spotkania był pełny niespodzianek, 
a jedną z nich był występ zespołu Teatru Variete Muza
w Koszalinie z „Rewią lata 20. lata 30”. Wśród wystę-
pujących artystów nie mogło zabraknąć również
samych seniorów. Piękny wiersz Wisławy Szymbor-
skiej wyrecytowała Barbara Pietraszkiewicz, a cieka-
wymi aranżacjami znanych utworów zaskoczył Kwiat
Paproci z Wierciszewa. Cała sala przyłączyła się
również do wspólnego śpiewania piosenek zapropo-
nowanych przez zespół Bursztyny z Sianowa i Rosiczk”
z Sieciemina. Całości w tanecznym pląsie dopełnił
zespół Gracja. 

Spotkanie z okazji Dnia Seniora zostało zorgani-
zowane przez zespół pracowników Miejsko – Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie i Środo-
wiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie
przy udziale Szkoły Podstawowej nr 2, Centrum Kultu-
ry i Gminnego Zakładu Komunalnego. 

ElżBIETa ałTyN, 
kIERoWNIk MGopS/ŚdS

Więcej informacji na stronie: www.mgops.sianow.pl 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Gminny dzień Seniora 2019. 
Było głośno, było radośnie!

W sobotę, 5 października, najstarsi mieszkańcy sianowa oraz wszystkich miejscowości z terenu gminy
spotkali się w hali sportowej przy szkole Podstawowej nr 2 na uroczystym dniu seniora.
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Zobacz prace mamy i córki
3 października w galerii Zorza odbył się wernisaż wystawy prac pięk-
nych i utalentowanych kobiet – kazimiery Orlikowskiej i Beaty Marii Orli-
kowskiej. na wystawę zatytułowaną „Mama i Córka – artystyczne poszu-
kiwania” złożyło się 35 prac, które powstawały na przestrzeni kilku lat 
i które rozświetliły wnętrza Zorzy cieszącymi oczy kolorami. Jak powie-
działa Beata Orlikowska, „jest to pomost między pokoleniami”. śmiało
można dodać, że to właśnie sztuka łączy pokolenia.
Obie artystki mają na swoim koncie wiele wspaniałych wystaw. Pani
Beata, również za granicą. Serdecznie zapraszamy do galerii Zorza – wy-
stawa będzie dostępna do końca listopada. Fot. Waldemar KosoWsKi

Dzień Pieczonego Ziemniaka
20 września Zarząd Osiedla nr 1 Stare Miasto zaprosił mieszkańców Sianowa do ogrodu
Dziennego Domu Senior + na 20. już Dzień Pieczonego Ziemniaka. W menu były pieczone
ziemniaki z boczkiem i serem, przygotowane przez panią Olgę Szuplak ziemniaki paro-
wane z twarogiem, frytki oraz kiszka ziemniaczana. Zorganizowany został konkurs na naj-
lepszą sałatkę ziemniaczaną. Straż Miejska przygotowała konkursy dla dzieci i dorosłych,
a obsługą muzyczną zajęli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Sianowa. 

Zarząd Osiedla nr 1 w Sianowie dziękuję burmistrzowi Sia-
nowa Maciejowi
Berlickiemu
oraz sponsorom:
Pomorsko Mazur-
skiemu instytu-
towi Ziemniaka
w Strzekęcinie
oraz Firmie arka
Sp z.o.o Sp k. za
wsparcie co-
rocznej imprezy.

kazIMIERz
GRzyWacz

Fot. Waldemar KosoWsKi

5
października świetlica w Wier-
ciszewie byłą gospodynią spot-

kania integracyjnego z okazji dnia
Seniora. 

Imprezę prowadziła Bożena Strzał-
kowska. Przywitała gości z Wierciszewa
oraz tych z całej gminy, życząc wszyst-
kim seniorom długich lat życia 
w dobrym zdrowiu, pełnych rodzinnego
ciepła, pogody ducha, spełnienia
marzeń, radości i uśmiechu na twarzy.
Do życzeń dołączyli: przewodniczący

Rady Miejskiej Janusz Machała, dyrek-
tor Gminnego Zakładu Komunalnego
Jakub Pyżanowski, sołtys Dominik
Kaczorowski, przewodnicząca KGW
Iwięcino Grażyna Gabrysiak. Część arty-
styczną uświetniły zaproszone zespoły
śpiewacze – Złoty łan z Wiekowic, Buko-
wianki z Bukowa Morskiego, Podlotki
z Gościna, Florianki z Kłanina, Nasze
wspomnienia z Ostrowca oraz Kwiat
Paproci. Nie zabrakło tańców i wspól-
nego śpiewania. Organizatorzy impre-

zy: Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów 
– Filia Biblioteczna w Wierciszewie,
KGW w Wierciszewie Kreatywnych
Mieszkańców, zespół Kwiat Paproci. 

Dziękujemy wszystkim za przygo-
towanie wydarzenia, a jego uczestni-
kom za przybycie. Goście wychodząc,
dziękowali organizatorom za zaprosze-
nie, a uśmiech na ich twarzach świad-
czył, że impreza była udana!

Fot. Waldemar KosoWsKi

Seniorzy świętowali w Wierciszewie

na śWieCie, 
W POlSCe, lOkalnie

1 października obchodzony
jest międzynarodowy dzień

osób starszych, 20 paździer-
nika – europejski dzień se-

niora, a w listopadzie – ogól-
nopolski dzień seniora.

Wszystkie daty mają wspólny
cel – kształtować społeczne
postrzeganie osób starszych

oraz inicjować działania, któ-
rych celem jest zapewnienie

seniorom godnego życia. 
W sianowie dzień seniora od

lat świętowany jest też bardzo
lokalnie – w wydaniu gminnym.
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Z
akończyliśmy kolejny sezon
cobry na terenie gminy

Sianów! Wydarzenia cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem i rekor-
dową frekwencją

19 października w Maszkowie
Złota Cobra na trasie klasycznej 
i rodzinnej zakończyła tegoroczny cykl
imprez. Organizatorzy za pomoc 
w organizacji Złotej Cobry dziękują
pani Dorocie i całej ekipie z yoga Life
Club Maszkowo. Pogoda była idealna.
Bardzo dobre warunki terenowe
pomogły na trasie. Mimo wielu
nieaktualnych miejsc terenowo-mapo-
wych uczestnicy dali radę! 

W przyszłym roku organizatorzy
planują podtrzymać rytm Cobry. Biała
odbędzie się prawdopodobnie w poło-
wie stycznia, Zielona – na początku
maja, Czarna – w połowie sierpnia
(dzienno-nocna 8 h), a Złota w okolicy
listopada. Do zobaczenia na trasie!

CyKL TESTóW NA ORIENTACJę I SPRAWNOŚć

uczestnicy Cobry przyjeżdżają z terenu całej gminy, ale też m.in. z koszalina, 
kołobrzegu czy Słupska. Fot. Waldemar KosoWsKi

trasa rodzinna Złotej Cobry wynosiła 5-7 km. klasyk to dystans 10-12 km. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

N
ie ma brzydkich prac! o tym
wiedzą już wszyscy uczestnicy

projektu „Niepodległa to My”, który
realizowany jest już od dwóch lat przez
klub Rodziny w Sianowie. 

Tym razem, dzięki zdobytej z minis-
terstwa dotacji, dzieci wraz z rodzicami
rozwijają pasję malarstwa na zajęciach
pod nazwą „Artystyczny Naród”. Poma-
gają im w tym instruktorki: Anna
Wojcieszek oraz Milena Szczepańska-
Zakrzewska, które na sobotnich spotka-
niach przedstawiają sylwetki wybitnych
polskich malarzy, m.in.: Stanisława Igna-
cego Witkiewicza (Witkacego), Ewę Jusz-
kiewicz, Józefa Chełmońskiego i Marię
Jaremę. Następnie uczestnicy zajęć
tworzą prace według technik i stylów
mistrzów malarstwa. 

Projekt realizowany w partner-
stwie z Centrum Kultury i Biblioteką

Publiczną Gminy i Miasta Sianów oraz
dofinansowany ze środków Programu

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018-
2019.

zainspirowani dziełami
wielkich twórców

Zajęcia są fantastyczną przygodą, uczą historii i rozwijają artystycznie młodzież.
Fot. KatarZyna GrudZień KuśKa

galerię prac można podziwiać w na piętrze w Centrum kultury w Sianowie. 
Fot. milena sZCZePańsKa ZaKrZeWsKa 

Złote gody 
W piątek 18 października, jubileusz

Złotych Godów obchodzili w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Sianowie państwo
Anna i Ryszard Glińscy, mieszkańcy
Sianowa. Z okazji wspaniałej rocznicy
zawarcia związku małżeńskiego Czci-
godni Jubilaci zostali uhonorowani
Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Wśród polskich odznaczeń
państwowych medal ten zajmuje miejs-
ce szczególne, symbolizuje bowiem
szacunek, jakim darzy się trwałą więź
małżeńską i wagę, jaką przywiązuje się
do pomyślności rodziny. Jubilaci otrzy-
mali również dyplomy, upominki i pięk-
ne kwiaty.

Wspólne 50 lat Anny i Ryszarda
Glińskich to symbol wierności i miłości
rodzinnej. Małżonkowie zgodnie stwier-
dzili, że fundamentem, na którym
zbudowali swój związek była miłość.
Pielęgnowali ją i dbali, by była silna 
i mogła znieść wszystko. Dzisiaj, po
latach, mogli podsumować 50-letnie
wysiłki. Stwierdzili, że nie poszły one
na marne. Wychowali razem troje dzie-
ci, są szczęśliwymi dziadkami pięciu
wnuczek, jednego wnuka i jednego
prawnuka.

Zastępca burmistrza Marcin
Posmyk, kierownik USC Mirosława

Kapuścińska i zastępca kierownika USC
Marika Bożyk pogratulowali sianowia-
nom, wyrazili też słowa uznania i złoży-

li serdeczne życzenia długich i pogod-
nych lat życia w jak najlepszym zdro-
wiu i radości.

Jubilaci przyjęli także życzenia od
swoich najbliższych. Za pomyślność
jubilatów na dalsze szczęśliwe lata

wspólnego życia i doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspaniałych
rocznic wszyscy wznieśli toast symbo-
liczną lampką szampana. Był też piękny
i smaczny tort jubileuszowy. 

Diamentowe gody
19 października w sali ślubów 

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siano-
wie odbyła się uroczystość jubileuszowa
– Diamentowe Gody państwa Jadwigi 
i Bogdana Maziarzów z Karnieszewic.
Jubilaci mogą poszczycić się 60-letnim
stażem małżeńskim. Wychowali dwoje
dzieci, mają cztery wnuczki i dwóch
prawnuków, od których otrzymują
miłość oraz wdzięczność i szacunek
każdego dnia. Przeżyte razem lata
stanowią o tym, ile potrzeba codzien-
nego troskliwego pielęgnowania
małżeńskiej relacji, wzajemnej uwagi,
wsparcia i wyrozumiałości, aby miłość
nie ustała.

Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Mirosława Kapuścińska życzyła
szacownym jubilatom kolejnych
szczęśliwych lat w zdrowiu i spokoju
w gronie kochającej rodziny. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Janusz
Machała wręczył parze małżeńskiej
okolicznościowe dyplomy, upominki,
piękne kwiaty oraz złożył serdeczne
życzenia.

Uroczystość odbyła się w miłej 
i rodzinnej atmosferze, przy pięknym
jubileuszowym torcie, a uśmiech gosz-
czący na twarzach jubilatów był dowo-
dem szczęścia i radości. 

Składamy raz jeszcze wyrazy uzna-
nia, najserdeczniejsze gratulacje i życze-
nia kolejnych lat wspólnego życia 
w zdrowiu i radości.

piękne małżeńskie jubileusze
W październiku, w urzędzie stanu Cywilnego, w sianowie dwie pary małżeńskie świętowały okrągłe
rocznice swej przysięgi. Były życzenia, wspomnienia i pamiątkowe medale.

anna i ryszard glińscy świętowali Złote gody. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

Jubileusz Diamentowych godów obchodzili Jadwiga i Bogdan
Maziarzowie. Fot. Waldemar KosoWsKi
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DetektyW POZytyWka W akCJi
17 października uczniowie klasy iii ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie
wzięli udział w lekcji bibliotecznej o przygodach detektywa Pozytywki grze-
gorza kasdepke. Dzieci rozwiązały zagadki i przeprowadziły śledztwo, kto
pozamieniał tytuły książek, a następnie poprawnie je ułożyły. na koniec po-
malowały kolorowankę. Fot. edyta roBaKoWsKa-iWanieC

kSiąŻka na ekranie
3 października w ra-
mach promowania bib-
lioteki i mody na czy-
tanie w Domu Seniora 
w Sianowie odbyło się
spotkanie z książką ał-
beny grabowskiej „Stu-
lecie Winnych”. uczest-
nicy z ciekawością
wysłuchali opowieści 
o perypetiach boha-
terów książki. na za-
kończenie spotkania
rozwiązywali szarady i literackie quizy. Fot. moniKa olsZaK

SPOtkanie Z POetką eWą PietrZak
8 października w ramach „Poetyckich wtorków” z autorami kryWaj spotka-
liśmy się z poetką ewą Pietrzak, autorką zbioru wierszy „Zgubiłam pęk
kluczy”. Poetka pisze nieco przekornie o sobie. Pisze z dystansem, ale 
w wierszach skrzy się od barw. Doznania artystyczne i kolorystyczne zostały
wzbogacone miniwernisażem prac elżbiety Żbikowskiej. Fot. moniKa olsZaK

W oBieKtyWie

W
centrum kultury rozpoczęły
się warsztaty dla dzieci. 

W tym roku zachęcamy do udziału
w zajęciach kulinarnych, tanecznych, 
z języka hiszpańskiego, teatralnych,
wokalnych oraz nauki gry na gitarze.

Wprowadziliśmy również pewne
zmiany personalne. Warsztaty wokalne
poprowadzi Zosia Karbowiak – świetny

muzyk, utalentowana piosenkarka oraz
charyzmatyczna osoba. Gry na gitarze
uczy Zbigniew Dubiella – wirtuoz tego
instrumentu i wieloletni nauczyciel.

Rodziców dzieci chętnych do
udziału w warsztatach wokalnych lub
gitarowych zapraszamy do biura
Centrum Kultury bądź do kontaktu pod
nr tel. 94/342-04-96.

Nie ma czasu na nudę! lektura
i... rap

16
października w Bibliotece
publicznej w Sianowie

uczniowie Szkoły podstawowej nr 1
spotkali się z pisarką, dziennikarką,
autorką podręczników Małgorzatą
Strękowską-zarembą.

Pani Małgorzata pisze książki od
ponad trzydziestu pięciu lat. Napisała
ich ponad 40. To spod jej pióra wyszła
seria o przygodach detektywa Kefirka,
czy cykl przezabawnych książek 
o okropnym Maciusiu. Ostatnio serca
jej młodych fanów podbijają pełne
humoru opowiadania o Filipku, jego
rodzinie i paczce przyjaciół. Jest też auto-
rką książek pt. „Dom nie z tej ziemi”,
„Rotmistrz Witold Pilecki”, „Marszałek
Józef Piłsudski”. Autorka zaprosiła
młodych czytelników do zabawy rucho-
wej z wykorzystaniem rapów Antosia 
– jednego z bohaterów książki „Filipek 

i rodzina”. Przeczytała także zabawne
fragmenty o miłości Antka do Krysi,
która „wkręciła się w jego życie, jak
sznurowadło w szprychy od roweru”. 

Autorka odpowiedziała też dzie-
ciom na wiele pytań. Uczestnicy spot-
kania dowiedzieli się m.in., że zaczęła
pisać książki w liceum, pierwszą książ-

kę napisała dla córki, bardzo lubi ruch
na świeżym powietrzu, śmiać się i żarto-
wać. Według autorki czytanie książek
powinno sprawiać przyjemność, dlate-
go pisze dla dzieci z humorem, dowci-
pem i dreszczykiem emocji, po to, by
młodzi czytelnicy miło spędzili czas
przy czytaniu lektur.

Młodzi czytelnicy zdobyli autografy pisarki. Fot. moniKa olsZaK

5
października odbyła się V
edycja ogólnopolskiej akcji

Noc Bibliotek – w tym roku pod
hasłem „znajdźmy wspólny język”. 

Do akcji, jak co roku, włączyło się
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów wraz z filiami
bibliotecznymi. W Filii Bibliotecznej 
w Osiekach najmłodsi czytali bajki. Nie
zabrakło też pogadanki na temat jesieni.
Na koniec powstały prace plastyczne
,,Jesień w Osiekach”.

W bibliotece w Skibnie odbyły się
warsztaty plastyczne, były zabawy 
i seanse filmowe. W Węgorzewie można
było poznać przysłowia z całego świata,
dowiedzieć się co to są rymowane
dranie, a na koniec uczestnicy zabawili
się w malarzy. 

Filia Biblioteczna w Wierciszewie
zaprosiła seniorów. Po głośnym czytaniu
wzięli udział w dyskusji nad książką. 

W Filii Bibliotecznej w Karniesze-
wicach rodzinne spotkanie miało na
celu łączenie pokoleń w zabawie. Spot-

kanie rozpoczęło się od muzycznej zaba-
wy, kolejnym etapem była gra karciana
z cytatami. Były kalambury, quiz lite-
racki, wspólne czytanie, a na zakończe-
nie odbyła się projekcja filmu rodzin-
nego „Ptyś i Bill” .

W Filii Bibliotecznej w Siecieminie
uczestnicy warsztatów wykonali mysz-
ki ze starych książek, grali w gry plan-
szowe oraz brali udział w zabawach
integracyjnych. Wspólnie przygotowali
poczęstunek, a na zakończenie akcji
czytali fragmenty książki „Szklane dzie-
ci” Kristiny Ohlsson. 

Noc Bibliotek to wielkie święto
bibliotek i czytania. Ogólnopolska akcja
w niekonwencjonalny sposób zachęca
do korzystania z zasobów bibliotek jako
najbardziej otwartych i dostępnych
instytucji kultury z ofertą dla osób 
w każdym wieku, miejsc wspólnych,
łączących ludzi, lokalnych centrów
żywej kultury i edukacji. Liczymy na to,
że po poznaniu bibliotek tej wyjątkowej
nocy, czytelnicy wrócą w dzień. 
I w kolejne dni!

Nocą w bibliotece

Filia Biblioteczna w Wierciszewie
zaprosiła seniorów. Fot. CK

o
d 4 do 6 października człon-
kowie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Sianowie wybrali

się na wycieczkę śladami książki
Zygmunta Miłoszewskiego pt. „Gniew”. 

Fabuła zawiodła sianowian do
Olsztyna, gdzie rozgrywa się akcja tego
kryminału. – Zanim jednak dotarliśmy
do stolicy Warmii, odwiedziliśmy muze-
um i pole bitewne największej bitwy
czasów średniowiecza – bitwy pod
Grunwaldem. Tam mieliśmy okazję
obejrzeć bardzo interesujący film,
poświęcony obrazowi Jana Matejki 
– relacjonują czytelnicy.

Z Grunwaldu DKK dotarł do Nidzi-
cy, miejsca urodzenia ostatniego gościa
sianowskiej biblioteki – Jakuba Żulczy-
ka. – W Nidzicy, na terenie byłego
zamku krzyżackiego trafiliśmy do
biblioteki, gdzie zostaliśmy miło przy-
jęci przez jej pracowników. Wymieniliś-
my spostrzeżenia na temat naszych
wspólnych spotkań z autorami i zajęć
w ramach DKK. Olsztyn był kolejnym
przystankiem wyprawy. Wszystkim
uczestnikom wycieczki kojarzył się
będzie odtąd nie tylko z książką „Gniew”
Miłoszewskiego, ale i z prawdziwą ucztą
duchową, jakiej dostarczył nam koncert

w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej
pt. The Violin Symphony Show – opisu-
ją klubowicze. Gościem wieczoru był
wirtuoz skrzypiec Bogdan Kierejsza.
Przy akompaniamencie orkiestry
tamtejszej filharmonii zaprezentował
najbardziej znane utwory klasyków 
i przeboje muzyki rozrywkowej. 

– Z Olsztyna wyruszyliśmy przez
Lidzbark Warmiński, dawną siedzibą

biskupów warmińskich, Frombork 
i Żuławy w drogę powrotną. We From-
borku duże wrażenie wywarł na nas
zespół zabudowań dawnej Kapituły
Fromborskiej i siedziby Mikołaja Koper-
nika. Na Żuławach odwiedziliśmy dwie
wioski Mennonitów – odłamu chrześci-
jaństwa, który dawniej zamieszkiwał te
tereny – wyliczają klubowicze. Jeśli lubisz
czytać i... podróżować, dołącz do DKK!

Klub na wycieczce

Czytanie i zwiedzanie – to jest to, co członkowie Dkk lubią najbardziej! Fot. dKK
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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:
Gminny zakład komunalny
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 godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Po-
licji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-Gminny ośrodek pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów 
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Gminny zakład komunalny, 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

S
ukces mieszkańca gminy
Sianów na jednej z najważniej-

szych imprez w grupie wiekowej
młodzików.

W Koszalinie odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
i Młodziczek w Judo. W zawodach star-
towało ponad 150 zawodników. Miesz-
kaniec sołectwa Maszkowo w gminie
Sianów Kamil Kustrzycki wywalczył
tytuł Mistrza Polski Młodzików w Judo
w kategorii do 55 kg. 

Złoci medaliści MP Młodzików
2019: – 40 kg – Amelia Budzisz (GKS Czar-
ni Bytom), – 44 kg – Lidia Jędrzejek (UKJ
„Lemur” Warszawa), – 48 kg – Wiktoria
Ślązok (GKS Czarni Bytom), – 52 kg 
– Daniela Badura (GKS Czarni Bytom), 
– 57 kg – Marcelina Wrocławek (KS
Budowlani Sosnowiec), – 63 kg – Anna
Bednarz (UKS 15 Krosno), – 70 kg – Moni-
ka Sawczuk (KS „Akademia Sparta”
Skoczów), + 70 kg – Oliwia Ziewalicz
(UKS Skorpion Judo Krosno), – 42 kg 
– Marcel Derkacz (UKJ Ryś Warszawa),
– 46 kg – Hubert Biedrzycki (UKS Conrad
Gdańsk), – 50 kg – Kamil Michna (GKS
Czarni Bytom), – 55 kg – Kamil Kustrzyc-
ki (KS Judo Gwardia w Koszalinie), – 60
kg – Bartosz Lepianka (UKJ „Lemur”

Warszawa), – 66 kg – Dawid Szulik (Polo-
nia Rybnik), – 73 kg – Michał Wąsikowski
(Judo Legia Warszawa), – 81 kg – Szymon
Radziusz (UKS ósemka Nowa Sól), – 90
kg – Jakub Skrodzki (UKS Opty Gdynia),
+ 90 kg – Miłosz Kłos ( UKS „6” Piła).

kamilowi gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów! Fot. arChiWum

S
prawozdanie z Gminnych
zawodów koszykówki 3 x 3

dziewcząt i chłopców.
30 września w Szkole Podstawowej

nr 2 w Sianowie odbył się Gminne
Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w koszykówce 3 x 3. W zawo-
dach wzięli udział uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej
nr 2, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
i Szkoły Podstawowej w Iwięcinie. 

Wyniki:
Igrzyska Dzieci dziewcząt

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 1
3. Szkoła Podstawowa z Iwięcina

Igrzyska Dzieci chłopcy
1. Szkoła Podstawowa nr 1
2. Szkoła podstawowa nr 2
3. Szkoła podstawowa z Iwięcina

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dziewcząt
1. Szkoła Podstawowa z Iwięcina
2. Szkoła Podstawowa nr 1

Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłop-
ców
1. Szkoła Podstawowa z Dąbrowy
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa z Iwięcina
4. Szkoła Podstawowa nr 1

Organizatorzy Piotr Starzecki,
Sebastian Wroński, Wojtek Drejski,
Tomasz Woźniak.

TRóJKI POD KOSZEM

gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym etapie powiatowym! Fot. arChiWum

p
ierwszy raz w tym sezonie
zdarzyło się, że wszystkie nasze

piłkarskie zespoły, wygrały swoje ligo-
we – klasowe – mecze. Piłkarki I-ligo-
wego UKS Victoria SP 2 Sianów, wygra-
ły – na wyjeździe – ze Spójnią Białe
Błota 5:0, o czym piszemy wyżej. Piłka-
rze I-ligowego Stowarzyszenia Victoria
Sianów pokonali na wyjeździe Mirstal
Mirosławiec 3:1 (0:0). Klasycznym hat
trickiem popisał się najskuteczniejszy

zawodnik Stowarzyszenia – Krzysztof
Miętek.

Rywalizujący w grupie 3. Klasy
Okręgowej ZZPN O/Koszalin piłkarze
Victorii Sianów wygrali u siebie z Satur-
nem Mielno 7:1 (1:0). Bramki dla
podopiecznych Dariusza Majewskiego
(trener) i Jerzego Piątka (kierownik),
strzelili: Tomasz Majerczak i Michał
Saganowski – po 3 oraz Michał Rokic-
ki.

Grający w grupie 9. Klasy A, ZZPN
O/Koszalin, piłkarze KS Sieciemin,
pokonali – na wyjeździe – Wrzos Wrześ-
nica 3:1 (1:0). Bramki dla podopiecznych
trenera Łukasza Szmajdziaka, jego asys-
tenta – Leszka Rogali i kierownika 
– Józefa Hryckowiana, strzelili: Łukasz
Cygan – 2 i Jacek Janczyszyn.

Grający w grupie 9. Klasy A, ZZPN
O/Koszalin, piłkarze KS Skibno poko-
nali u siebie Passat Bukowo Morskie 5:1
(1:0). Bramki dla podopiecznych Wikto-
ra Piątka (trener) i Krzysztofa Karwata
(kierownik), strzelili: Krzysztof Olczak
i Marcin Woźniak – po 2 oraz Łukasz
Zawada.

Piłka nOŻna

Komplet zwycięstw seniorów

S
potkanie pod pretekstem
zakończenia sezonu rowerowe-

go „Mokre – Sianów”.
Rajd rowerowy „Mokre – Sianów”

umownie zakończył sezon na jednośla-
dy. Umownie, bo rowerzyści jeżdżą
przez niema okrągły rok! 

W słoneczny wrześniowy dzień
miłośnicy dwóch kółek spotkali się na
boisku w Mokrym i po krótkim wykła-
dzie organizacyjnym, dotyczącym
bezpiecznego poruszania się po drodze,
pełni energii i optymizmu wyruszyli 
w trasę przez Wonieść, Policko, Dębo-
rogi, Maszkowo i Kłos. Uczestnicy rajdu
mieli okazję nie tylko podziwiać kraj-
obrazy, ale też do rozmowy z jadącym
obok sąsiadem. Na mecie stawili się
wszyscy, którzy wyjechali. Wprawdzie
trochę zmęczeni, ale ciągle w dobrych
humorach i uśmiechnięci.

Zwieńczeniem rowerowej wypra-
wy było wspólne ognisko, które odbyło

się na terenie parkingu leśnego.
Wszystkich, którym nie udało się

dojechać na imprezę oraz tych, którzy
czekają na kolejny informujemy, że rajd
Sieciemin – Mokre ze zmienioną trasą
odbędzie się już wiosną pod pretekstem

otwarcia sezonu rowerowego 2020.
Szczególne podziękowania kieru-

jemy do Sołtysa Mokrego – Daniela
Kalickiego oraz Sebastiana Kuleszy za
czuwanie nad bezpieczeństwem spot-
kania.

Zakończyli sezon na dwa kółka

rajd zakończył się ogniskiem i spotkaniem integracyjnym. Fot. Waldemar KosoWsKi

M
ecz rozpoczął się bardzo
groźną akcją miejscowych
zawodniczek, ale na szczę-

ście sianowianki zażegnały niebezpie-
czeństwo. W 2 minucie, po ładnej akcji
zespołu Victorii SP2, Malwina Grzelak
strzeliła swoją pierwszą bramkę. Zdep-
rymowane tak szybko straconym golem
zawodniczki Spójni w 4 minucie straci-
ły drugiego gola – jego autorką ponow-
nie była Malwina Grzelak. 2: 0 dla Victo-
rii SP2. Piłkarki Spójni grały bardzo
ambitnie, ale w 29 minucie po strzale z
18 metrów lewą nogą Marty Fil straciły
trzecią bramkę. Do przerwy piłkarki 
z Sianowa mogły jeszcze podwyższyć
rezultat meczu, ale w 41 minucie po
strzale Wiktorii Robakowskiej piłka
trafiła w słupek, a w 45 minucie wycho-
dząca na czystą pozycję Malwina Grze-
lak zmarnowała okazję. 

Po przerwie, w 55 minucie, siano-
wianki podwyższyły wynik spotkania
na 4:0 po bardzo ładnej akcji i przepięk-
nym podaniu Agnieszki Pencherkiewicz,
zakończonym pewnym strzałem Malwi-
ny Grzelak. W 64 minucie pięknie
uderzyła z daleka Karolina Kawałek, ale
trafiła w poprzeczkę. W 77 minucie za
dyskusję z sędzią żółtą kartkę otrzymała
Wiktoria Ostróżka. W  84 minucie
Malwina Grzelak zrehabilitowała się za
niewykorzystane okazje i strzeliła swoją
czwartą bramkę w meczu. Bramka ta
padła po presingu sianowskiego zespołu
na zespole Spójni przy wyrzucaniu autu. 

Jeszcze w 86 minucie piłkarki Spój-
ni stworzyły groźną sytuację, ale na
posterunku była bardzo dobrze dyspo-
nowana sianowska bramkarka Okta-
wia Kaszewska. Ostatecznie całe spot-
kanie skończyło się wysokim

zwycięstwem Victorii SP 2 w stosunku
5:0. 

Trener Jędrzej Bielecki i kierownik
zespołu Jacenty Życiński, podsumowując
spotkanie, pochwalili cały zespół. Stwier-
dzili, że w grze nie było słabych punktów.
Bardzo dobrze spisały się zmienniczki.
Dziewczyny od początku były skoncen-
trowane i pewnie wykonywały swoje
role. Grały z dużym rozmachem.

Zagrały na piątkę!
Bardzo dobre spotkanie rozegrały piłkarki sianow-
skiej Victorii sP 2, wygrywając na wyjeździe ze
spójnią Białe Błota 5:0 (3:0).

Bardzo dobry mecz zagrała Malwina
grzelak. Strzeliła aż cztery bramki.

Fot. uKs ViCtoria sP2


