
– Ul. Dworcowa to jedna 
z głównych dróg przebiegających
przez Sianów. Jej przebudowa ma
wymierne znaczenie dla rozwoju
gminy i poprawy jakości życia
mieszkańców. Mamy nadzieję, 
iż lada dzień, mieszkańcy Sianowa
oraz odwiedzający Gminę turyści
łatwo i sprawnie będą mogli poru-
szać się po tej drodze, a już od 
1 września młodzież i uczniowie 
co dzień, bezpiecznie będą przemie-
rzać nią trasę do szkoły i przedszko-
la – podsumowuje Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Inwestycja realizowana była 
w 2019 r. i 2020 r. przez Powiat
Koszaliński w partnerstwie 
z Gminą Sianów. Starostwo Powia-
towe pozyskało na ten cel dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości ponad 2,6 mln
zł, a całkowity koszt inwestycji to
ponad 4,5 mln zł.

W ramach inwestycji przebu-
dowano odcinek o długości 930 m
wzdłuż drogi, wybudowano ścieżkę
rowerową wraz z chodnikiem po
prawej stronie ulicy i nowy chodnik
po lewej stronie. Na drodze pojawi-
ła się nowoczesna zatoka autobuso-
wa w okolicach szkoły i wyniesione
przejście dla pieszych. Takie rozwią-
zania zapewnią bezpieczeństwo
mieszkańców i dzieci w ruchu
pieszym i drogowym. Ponadto prze-
budowano zjazdy i dojścia do przy-
ległych wzdłuż drogi posesji oraz
przebudowano istniejące odcinki
sieci kanalizacji deszczowej, uzupeł-

niając je o nowe, o łącznej długości
522 m.

Na odcinku od ul. Dworcowej
w kierunku Skibna przebudowano
ponad 1,1 km drogi. Roboty polegały
głównie na zlikwidowaniu niebez-
piecznych miejsc (zaniżonych 
i zniszczonych krawędzi łuków
poziomych) oraz zastoisk wody. 

W ramach inwestycji odnowiono
zniszczoną warstwę ścieralną jedni,
przebudowano nawierzchnię ciągu
pieszo-rowerowego i zjazdy do
posesji mieszkańców.

Wykonawcą robót było Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
i Budowlanych „INFRABUD” 
sp. z o. o. z Koszalina.

Przebudowa ul. dworcowej dobiega końca!

Droga�jak�malowana
wakacje to czas, kiedy ostatecznie oddana zostanie do użytkowania ul. dworcowa
w Sianowie wraz z odcinkiem ponad 1,1 km w kierunku Skibna. 
wartość modernizacji drogi o długości 2 kilometrów wyniosła ponad 4,5 mln zł.

fot. Waldemar KosoWsKi

Zapraszamy członków orga-
nizacji pozarządowych 

z terenu powiatu koszalińskiego do
udziału w projekcie „Obywatelskie
NGO – szansą rozwoju Powiatu
Koszalińskiego”. 

W ramach przedsięwzięcia
przygotowano szeroką ofertę
wsparcia dla NGO, w tym m.in.
szkolenia, warsztaty, doradztwo,
dostęp do infrastruktury Powiato-
wego Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych w Sianowie oraz udział 
w pracach nad aktami prawa lokal-
nego.

Zapraszamy do wzięcia udziału
w pracach zespołu roboczego 
nad aktami prawa lokalnego ustala-
jącymi współpracę Powiatu Kosza-
lińskiego z trzecim sektorem.
Dotychczas odbyły się dwa spotka-
nia. Trzecie i ostatnie spotkanie
zaplanowano na 4 sierpnia, 
godz. 14, w Powiatowym Centrum
Organizacji Pozarządowych 
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 23.

Rozpoczęta została również
rekrutacja na nieodpłatne szkole-
nia dla organizacji pozarządowych,
dotyczące m.in. współpracy 
samorządu z NGO, tworzenia 
ofert i rozliczania zadań przez
rezultaty, budowania wizerunku
organizacji oraz komunikacji 
w zespole. 

Zainteresowane organizacje
pozarządowe z terenu powiatu
koszalińskiego zapraszamy 
do kontaktu celem potwierdzenia 
zgłoszenia udziału w projekcie: 
tel. 697 141 849,
obywatelskie.ngo@gmail.com

Realizatorem projektu dofi-
nansowanego ze środków Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich jest Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska we

współpracy partnerskiej z Gminą
Sianów. Przedsięwzięcie zostało
objęte Honorowym Patronatem
Starosty Koszalińskiego.

Szkolenia dla społeczników Brawo za
frekwencję!

12 lipca ponownym wybiera-
liśmy Prezydenta RP. Na uwagę
zasługuje wysoka frekwencja 
w Gminie Sianów, która wyniosła
63,62 proc.

Mieszkańcy gminy licznie
ruszyli do lokali wyborczych by
oddać głos na osobę, która będzie
sprawowała najwyższy urząd 
w państwie przez następnych 5 lat.
W drugiej turze wybieraliśmy
pomiędzy dotychczasowym Prezy-
dentem RP Andrzejem Dudą, a Rafa-
łem Trzaskowskim – obecnym
Prezydentem miasta stołecznego
Warszawy. 

Mieszkańcy, a także licznie
głosujący, głównie w lokalu 
w Suchej Koszalińskiej, turyści
oddali łącznie 7027 ważnych
głosów, z czego 4024 głosy uzyskał
Rafał Trzaskowski, co dało mu
57,26% głosów w skali gminy, 
a 3003 głosy obecnie urzędujący
Prezydent RP Andrzej Duda, co dało
mu 42,74% głosów w skali gminy. 

Gdyby o wyborze głowy
państwa decydowali jedynie miesz-
kańcy Gminy Sianów, to nowym
Prezydentem RP zostałby Rafał
Trzaskowski, jednak w skali kraju
przewagą 422.385 tys. głosów
wygrał obecny Prezydent Andrzej
Duda. 

Szczegółowe informacje na temat
projektu znajdą Państwo
na stronie www.sianow.pl 
w zakładce rozwój i gospodarka.

Zapraszamy!

4,5
mln złotych 

wyniósł koszt 
modernizacji 

ul. Dworcowej. Dofi-
nansowanie wyniosło

2,6 mln zł

Absolutorium 
dla burmistrza
jednogłośnie

– Dziękuję i cieszę się, że sianow-
ski samorząd dzięki wspólnej pracy
radnych, pracowników i członków
organizacji pozarządowych 
i mieszkańców może się rozwijać 
i pracować w zgodzie. Bo choć poglą-
dy możemy mieć różne, łączy nas
jedno – DOBRO MIESZKAŃCÓW! 
– powiedział Maciej Berlicki po otrzy-
maniu absolutorium.

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej
w Sianowie jedną z uchwał był dokument
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów za
wykonanie budżetu gminy za 2019 r.
Podczas sesji radni Rady Miejskiej jedno-
głośnie udzielili mi wotum zaufania na
podstawie raportu o stanie Gminy Sianów
za 2019 rok, zaakceptowali sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2019 rok, udzielili
mi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.

– Nie wdając się w szczegóły podkre-
ślę tylko, że zeszły rok był bezpieczny
finansowo, stabilny, obfitował również 
w nagrody w różnych ogólnopolskich
rankingach. Był to po prostu kolejny rok
pracy... Następne też zapowiadają się
dobrze – podsumował burmistrz. 

1sierpnia
76. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

7-9sierpnia
Mistrzostwa Polski 
Seniorów w badmintonie 

29sierpnia
Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich
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Słyszymy dookoła o trudnej
sytuacji finansowej państwa 
i samorządów, to samo pewnie

dotyczy przedsiębiorców. Wszystko
wiąże się oczywiście z przedłużają-
cym się stanem pandemii i ograni-
czeniami, które w konsekwencji
prowadzić mogą do mniejszych
dochodów czy też obrotów.

To spojrzenie szersze, i wypada
spojrzeć na węższy zakres – sianow-
ski samorząd. No może jeszcze
samorządy ujmując sprawę trochę
ogólniej. W takiej sytuacji były dwa
podejścia.

Pierwsze, w którym ogranicza
się wydatki, tak bieżące jak i inwe-
stycyjne. Tak zrobiło wiele samorzą-
dów, co moim zdaniem wynikało 
w części z pandemii, a w części było
po prostu świetnym pretekstem do
prostej odpowiedzi: „nie da się, bo
koronawirus”, „nie da się, bo spadły
nam dochody”. Oczywiście nie
oceniam innych samorządów,
jednak każdy chyba słyszał takie
głosy.

Było i drugie podejście – ograni-
czenie wydatków bieżących (choćby
tych wynikających z przepisów
dotyczących imprez masowych,
zgromadzeń) i realizację, a nawet
zwiększenie działań inwestycyj-
nych. Jak pewnie wiele osób zauwa-
żyło, my wybraliśmy tę drogę i efek-
ty tego widać na wielu gminnych
placach budów. A skutki takich
działań? Z jednej strony przedsię-
biorcy mogą liczyć na zlecenia, 
z drugiej jest nagroda. 
Prawie 2,75 mln zł otrzymaliśmy
dodatkowo w ramach Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Właśnie jako
dodatkowych wkład do realizowa-
nych przedsięwzięć.

Jak więc widać nasza droga się
sprawdza, po raz kolejny warto być
odważnym i przeć „do przodu”. 
Nie zapominając jednak o odpowie-
dzialności i dbałości o finanse
sianowskiego samorządu.

Odważnie
do przodu

z ratusza

Stowarzyszenie Sianowska
Akademia Seniora oraz Stowa-

rzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha
Koszalińska, dzięki dotacji z Rządowe-
go Programu ASOS 2014 – 2020, reali-
zują na terenie gminy Sianów projekty
skierowane do osób w wieku 60+.

Projekty „Centrum Aktywności
Senioralnej” oraz „Bo jak nie my – to
kto?” zakładają aktywizację społeczną
grupy blisko 160 sianowskich senio-
rów. Czas wakacyjny oprócz cotygo-
dniowych zajęć ćwiczeniowych 
w blisko 30 grupach tematycznych,
pozwala na organizację licznych spot-
kań integracyjnych i wycieczek krajo-
znawczych. 

Seniorzy w pierwszym miesiącu
wakacji mieli okazję na biesiadowanie
w Sianowskim Ogrodzie Pokoleń,
parkingu leśnym w Przytoku, udali się
na wycieczki do Gdańska, Juchowa,
Bornego Sulinowa, Kazimierza Dolnego,
a także na Hel. Swoje drzwi przed senio-
rami otworzyło także sianowskie Kino
Zorza. 

Druga część wakacji także nasta-
wiona będzie na integrację poprzez
wspólne spotkania, wycieczki, wyjścia
do teatru i kina. Szansę na aktywizację
społeczną seniorów dały dotacje dla
organizacji pozarządowych w kwocie
przekraczającej 300 tys. zł. 

�

Integracja sianowskich seniorów

Ruszyło postępowanie, które
wyłoni generalnego wyko-

nawcę inwestycji realizowanej 
przez spółkę PFR Nieruchomości 
oraz miasto Sianów. Osiedle powsta-
nie w ramach rynkowej części rządo-
wego programu mieszkaniowego 
i będzie pierwszą inwestycją urucho-
mioną w Zachodniopomorskiem.
Budowa ma rozpocząć się jeszcze 
w tym roku.

Postępowanie ma na celu zakon-
traktowanie wykonawcy dla inwestycji
przy ul. Słowackiego w Sianowie. Teren,
na którym powstanie nowe osiedle,
znajduje się we wschodniej części
Sianowa. Niespełna dwuhektarowa
działka, która została wskazana przez
samorząd, jest otoczona przez tereny
zielone, a jedynie od zachodu graniczy
z wielorodzinną zabudową mieszkanio-
wą. 

Osiedle będzie się składało z sied-
miu trzypiętrowych budynków, które
pomieszczą 168 mieszkań o średniej
powierzchni 50 mkw. Będą to lokale 
od jedno- do czteropokojowych, które
zostaną wykończone „pod klucz”. 

W każdym z projektowanych budyn-
ków znajdą się mieszkania przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zgodnie z założeniami, mieszka-
nia mają być gotowe na przełomie 2022
i 2023 roku 

Termin składania ofert upływa 
19 sierpnia. 

Więcej informacji o postępowaniu
znajduje się na stronie https://nierucho-
mosci.pfr.pl/ w zakładce „przetargi”.

�

SPółka PFr NieruchomoŚci PoSzukuje wykoNawcy 

Kto wybuduje 168 mieszkań!

p
ierwszy z nich to III edycja
programu „Mały Strażak”,
mający na celu doposażenie

jednostek OSP w sprzęt niezbędny
podczas akcji ratowania życia i zdrowia
mieszkańców naszego regionu. Budżet
programu wynosił 1.200.000,00 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania
wynosiła 25.000 zł dla jednej jednostki
OSP, co mogło stanowić do 90% łącznej
kwoty wydatków.

Konkurencja była duża, gdyż na
całe województwo zachodniopomorskie
przewidziano jedynie około 50 dofinan-
sowań. Naszym OSP udało się znaleźć
w puli zwycięzców. Każda z jednostek
w gminie: Sianów, Osieki, Iwięcino,
Sieciemin i Sierakowo Sławieńskie
otrzyma dofinansowanie w wysokości
od 17 do 25 tys. zł, zgodnie z potrzebami
zgłoszonymi we wniosku. Otrzymane
fundusze zostaną przeznaczone na
zakup sprzętu mającego zwiększyć
bezpieczeństwo i sprawniejsze prowa-
dzenie akcji ratowniczych oraz usuwa-
nie skutków zagrożeń. OSP mają zamiar
kupić wyposażenie osobiste ochronne

strażaków: specjalistyczne ubrania,
buty, rękawice, hełmy strażackie czy
butle do aparatów powietrznych oraz
sprzęt, np. radiotelefony, pilarki, detek-
tory prądu, drabiny, prądnice, sprzęt
hydrauliczny czy parawan. Nowy sprzęt
przyczyni się do skuteczniejszego zapo-
biegania zagrożeniom wynikającym ze
zmian klimatu, zachowania i ochrony
środowiska naturalnego oraz zwiększe-
nia odporności na zagrożenia natural-
ne.

Kolejny program „Remiza” ma na
celu poprawę efektywności energetycz-
nej obiektów OSP poprzez termomoder-
nizację budynków. Budżet przeznaczo-
ny przez WFOŚiGW w Szczecinie
wynosił 300.000 zł Maksymalna kwota
dofinansowania wynosiła 30.000 zł dla
jednej jednostki OSP, co mogło stanowić
do 90% łącznej kwoty wydatków. 

OSP w Sianowie złożyła wniosek
o wymianę bramy garażowej. Nato-
miast OSP w Siecieminie o ocieplenie
dachu, wymianę oświetlenia, instalacji
elektrycznej, grzejników i wyciągu
spalin. Obie inwestycje mają na celu

poprawę poziomu energochłonności
budynków oraz ograniczenie emisji
szkodliwych pyłów i gazów do atmos-
fery. Aktualnie oczekujemy na decyzję
o przyznanych dofinansowaniach 
w ramach Programu.

Dzięki środkom otrzymanym 
w III Edycji Małego Strażaka i doposa-
żeniu w sprzęt oraz środki ochronne

Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły
jeszcze sprawniej i skuteczniej dbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
Sianów i okolic. 

strażacy�z�nowym�sprzętem
w czerwcu i lipcu wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i gospodarki wodnej 
w Szczecinie przeprowadził nabór wniosków w dwóch programach na dofinansowania
dla służb ratowniczych, które pozwolą jednostkom oSP uzyskać dotacje na nowe 
wyposażenie. wszystkie nasze jednostki oSP otrzymają dofinansowanie na ten cel. 

PFR Nieruchomości
S.A., 
realizując rynkową część rządo-
wego programu mieszkaniowego,
działa na zasadach komercyjnych.
Inwestycje powstają na terenie
całego kraju i stanowią alterna-
tywę dla zakupu mieszkania na
kredyt. Jest to propozycja za-
równo dla osób, które rozpoczy-
nają swoją karierę zawodową,
młodych rodzin, a także Polaków,
którzy nie posiadają zdolności
kredytowej lub po prostu nie są
zainteresowani kupnem miesz-
kania. Spółka PFR Nieruchomości
współpracuje z samorządami,
spółkami Skarbu Państwa i pod-
miotami prywatnymi.
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w obiektywie

Stadion miejski 
się zmienia
Na Stadionie Miejskim trwają inten-
sywne prace budowlane. Boisko 
piłkarskie treningowe o sztucznej 
nawierzchni jest już prawie gotowe.
Koniec wszystkich prac na obiekcie
zaplanowano na pierwszy kwartał
2021 roku.
Wartość całej inwestycji wyniesie
blisko 6 milionów złotych, z czego 
2 miliony złotych pochodzą z dotacji
Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
w ramach pilotażowego programu 
modernizacji infrastruktury sportowej
– Mały Klub. Przebudowa stadionu. Na bocznym boisku z wielkich bel położono sztuczną trawę. Trwa montaż wysokich ogrodzeń. FOt. WALDEMAR KOSOWSKI

29 sierpnia zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy i miasta
Sianów na Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich „WeSPÓL 
– ZeSPÓŁ”.

Impreza obędzie się na placu przy
świetlicy wiejskiej w Węgorzewie
Koszalińskim, o godz. 14.

Będzie to rodzinne wydarzenie
plenerowe, organizowane przez Węgo-
rzewskie Koło Gospodyń Wiejskich we

współpracy z Gminą Sianów i Powiatem
Koszalińskim. W programie zaplanowa-
no moc atrakcji dla dzieci, wyroby ręko-
dzielnicze, degustacje wyrobów włas-
nych, grill, warsztaty pieczenia pizzy,
stoisko bezpłatnych badań w kierunku

wykrywania raka jelita grubego, liczne
konkursy, gry i zabawy. 

Wydarzenie uświetnią występy
śpiewaczych zespołów lokalnych na
scenie, skecze teatralne i występ zespołu
z zaprzyjaźnionej gminy „Białodunaj-
czanie” z Białego Dunajca.

Serdecznie zapraszamy!

TuRNiej GOSPOdyń WiejSKich Nowoczesne gospodynie
Powiat Koszaliński zaprasza do mieszkańców z województwa zachodnio-

pomorskiego (powiatu koszalińskiego) do udziału w projekcie „Nowoczesne 
i Atrakcyjne Koła Gospodyń Wiejskich”. 

Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie, zmotywowanie mieszkańców
do podjęcia działań i inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
obszarów swoich wsi. 

Do realizacji zaplanowano m.in.: bezpłatne szkolenia z zakresu rachunko-
wości i finansów, promocji i marketingu; wyjazd studyjny oraz publikację.

Więcej informacji na stronie Powiatu Koszalińskiego.

„moja woda” to program
wojewódzkiego Funduszu
ochrony Środowiska i gos-
podarki wodnej w Szczecinie
umożliwiający otrzymanie
dotacji na przydomowe in-
stalacje zatrzymujące wody
opadowe lub roztopowe.
Ministerstwo Klimatu oraz Naro-

dowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zainwestują 100
mln zł w łagodzenie skutków suszy 
w Polsce. Celem programu jest wsparcie
przydomowych instalacji, które pozwo-

lą w większym stopniu retencjonować,
wyłapywać i wykorzystywać wodę
pochodzącą np. z opadów deszczu, tak
by nie trafiała ona bezpośrednio do
kanalizacji, rowów odwadniających itp.

Każdy właściciel lub współwłaści-
ciel budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego (również w zabudowie bliź-
niaczej, szeregowej lub grupowej)
będzie mógł otrzymać dotację do 5.000
zł, jednak nie więcej niż 80 proc. kosz-
tów, które zostaną poniesione po 
1 czerwca 2020 r. Refundacji podlega:
zakup przewodów odprowadzających
wody opadowe zebrane z rynien, 
wpustów do zbiornika nadziemnego,
podziemnego, oczka wodnego, instala-
cji rozsączającej; kupno podziemnych

lub nadziemnych zbiorników retencyj-
nych podziemny lub nadziemny; insta-
lacji rozsączajacych oraz elementów do
nawadniania.

Wnioski można pobierać i składać
poprzez portal beneficjenta na stronie
WFOŚiGW: https://www.wfos.szcze-
cin.pl/. 

ruSzył Nabór wNioSków Na Projekt moja woda

Zatrzymajmy�wodę�
W przypadku pytań dotyczących
naboru można kontaktować się 
z Biurem Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Koszalinie przy
ul. Zwycięstwa 111. Wszelkich
wyjaśnień udziela Pani Emilia Jan-
kiewicz – tel. 94/34 67 214. 

To już drugi etap inwestycji zloka-
lizowanej w pasie drogi powiatowej. 
Na odcinku o długości ok. 800 metrów
zostaną przebudowane i oczyszczone
rowy przydrożne, zbudowane lub prze-

budowane zjazdy i przepusty pod zjaz-
dami, zaplanowano również budowę
odwodnienia podchodnikowego. 

Inwestycja zakończy się w sierp-
niu. Jej wartość to 331 490, 56 zł.

mieSzkańcy czekają 

Trwa budowa chodnika 
w Sianowie przy ul. Węgorzewskiej

Sianów
kocha Polskę

Połowa wakacji więc przypomi-
namy o trwającym konkursie

„Sianów Kocha Polskę”.
Nie trzeba jechać daleko, żeby

wziąć w nim udział. Zobaczcie zdjęcie
Piotrka Kierzka, zrobione nad jeziorem
Topiele. 

Pamiętajcie, że macie czas do
końca września, aby przesłać lub przy-
nieść do nas zdjęcia.

Szczegóły konkursu znajdziecie na
stronie www.sianow.pl

Torby są nadal dostępne w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Sianów.

Na początku lipca do Straży
miejskiej w Sianowie wpły-
nęło zgłoszenie dotyczące
dużej ilości podrzuconych
odpadów w rejonie miejsco-
wości gorzebądz. 
Na miejscu strażnicy, wspólnie 

z pracownikiem referatu zajmującego się
ochroną środowiska w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie dokładnie przeszu-
kaniu śmieci. Po tych czynnościach usta-
lono sprawcę zanieczyszczenia łąki nale-
żącej do Gminy Sianów. Właściciel śmieci
mógł być tylko jeden. Kilka dokumentów
opatrzonych danymi osobowymi dopro-
wadziły do miejsca zamieszkania spraw-
cy. Mężczyzna został zobowiązany do
uprzątnięcia zaśmieconego terenu. Po
okazaniu dowodów pozostawienia odpa-
dów na składowisku odpadów, w tym
przypadku, postępowanie zakończył
tylko mandat karny.

„Śmieciarz” złapany

FO
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Szkolenia realizowane będą 
w ramach projektu „Obywatelskie NGO
– szansą rozwoju Powiatu Koszalińskie-
go”, tematycznie  dotyczące działalności
podmiotów społecznych (zarządzania
zespołem, budowania wizerunku, pozy-
skiwania środków, prowadzenia księgo-
wości, rozliczania dotacji itp.).

PROGRAM SZKOLEŃ:
15.09.2020 r. – Współpraca samo-

rządu z NGO i mieszkańcami. Partycy-
pacja i obszary współdziałania.  

25.09.2020 r. – Budowanie wize-
runku NGO w otoczeniu, silna marka
III sektora, nowoczesne narzędzia
komunikacji.   

3.10.2020 r. – Księgowość w NGO.
Rozliczanie zadań publicznych w dobie
COVID-19  i tarcza antykryzysowa.   

9-10.10.2020 r. – Metodologia
tworzenia projektów. Skuteczne apliko-
wanie o środki na działalność NGO.

6-7.11.2020 r. – Budowanie zespołu
i komunikacja w zespole. Liderstwo 
i współpraca w grupie.

20.11 / 28.11 i 4.12.2020 r. – Tworze-
nie ofert konkursowych wg nowych
wzorów ofert, umów i sprawozdań.
Rozliczanie zadań przez rezultaty.

Udział w szkoleniach jest
BEZPŁATNY, a liczba miejsc ograniczo-
na! 

Rekrutacja uczestników odbywa
się poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny na www.powiat.koszalin.pl 
i www.sianow.pl w zakładce (Rozwój 
i gospodarka).  Szczegóły pod nr tel. 
697 141 849

ZAPRASZAMY!

NOWY CYKL SZKOLEŃ DLA NGO
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Sucha koszalińska wraz z Powiatem koszalińskim i gminą Sianów, zaprasza chętnych członków 
i wolontariuszy organizacji pozarządowych, klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich na jesienny cykl szkoleniowy.

kino zorza
wakacyjnie!

Przez cały lipiec w kinie
wyświetlane były bajki dla dzieci 
w ramach filmowych wakacji.
Wystartowaliśmy 3 lipca animacją
„Naprzód”, ostatni seans zaplanowa-
ny był na 30 lipca. Wszystkie seanse
odbywały się o godzinie 12, bilety
kosztowały 2 zł. 

W repertuarze znalazły się m.in.
„Alladyn”, „Corgi, psiak królowej”,
„Wilk w owczej skórze 2” oraz wiele
innych ciekawych tytułów.

Bardzo Wam wszystkim dzięku-
jemy!

300
osób 

osób odwiedziło nas 
od 3 do 21 lipca!

Mamy jeszcze kilka wolnych
miejsc, więc jeżeli chcesz pobawić się
muzyką to zapisz się na zajęcia.

Deklaracje do pobrania na stronie
www.cksianow.pl, więcej informacji

pod numerem telefonu 94/342-04-96,
mailowo lub osobiście w biurze
Centrum Kultury.

�
FOt. WALDEMAR KOSOWSKI

Twórcze wakacje 
– zapraszamy!

Podczas wakacji w centrum kultury odbywają się warsztaty
wokalne oraz nauka gry na pianinie, które prowadzi zosia
karbowiak. 

W sianowskim Parku Miejskim
wyświetlona została bajka dla dzieci
„Praziomek”, a dodatkową atrakcją była
darmowa wata cukrowa. 

Następny pokaz plenerowy odbył
się 3 lipca na boisku w Skibnie, gdzie
na pokaz filmu „Miszmasz, czyli kogel
mogel 3” tłumnie przybyli mieszkańcy.
Ten sam film wyświetlony został
również na sianowskim Orliku 17 lipca
i był to ostatni seans w plenerze. Pogoda
nam dopisała, widzowie również!

FOt.  tOMASZ PRZyGuDZKI

KIno
pod
chmurką
to jest to!
26 czerwca, z okazji
zakończenia roku
szkolnego, a tym
samym powitania
wakacji, ruszyliśmy
z kinem plenero-
wym. 

„Człowiek jest dobry nie
przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się
z innymi...”

Jan Paweł II

p
rzed rozpoczęciem spotkań i oficjal-
nym otwarciem Memoriału, Ryszard
Wątroba przypomniał sylwetkę

utalentowanego bramkarza i jego tragicznie
zmarłego kolegi oraz historię dotychczaso-
wych memoriałowych zmagań. Poinformował
też o tym, że celem charytatywnym tegorocz-
nego 26. Memoriału, jest pomoc w zakupie
profesjonalnej protezy nogi dla 39-letniego
Mateusza Bugajskiego z Koszalina – byłego
bramkarza w zespołach juniorskich Bałtyku
Koszalin oraz Gwardii Koszalin, a w piłce
seniorskiej, bramkarza Leśnika Manowo 
i Bajgla Będzino!

Janina, żona Mirosława, ich córka Sandra
wraz z wnukiem Marcelem, a także przedsta-
wiciele 9. zespołów uczestniczących w impre-
zie zapalili symboliczne znicze za jedną 
z bramek, której strzegł przed laty patron
Memoriału! 

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał
burmistrz Gminy i Miasta Sianów – Maciej
Berlicki, wicestarosta koszaliński Tomasz
Tesmer i przedstawiciel Stowarzyszenia Victo-
ria Sianów – Krzysztof Gort.

Wszystkim czynnościom, a następnie
rozgrywanym meczom, przyglądał się – poru-
szając się na wózku – Mateusz Bugajski, który
od lutego tego roku, uczy się funkcjonować po
amputacji prawej nogi.

Grano raz 12. minut, systemem „każdy 

z każdym”. Sędziami spot-
kań byli: Artur Karwas,
Kazimierz Kowalski, Jerzy
Okuniewicz, Zdzisław
Ryfun i Ireneusz Zubko-
wicz. Opiekę medyczną
sprawowali: Sebastian Kule-
sza i Tomasz Wielągowski.

O zwycięstwie w 26.
Memoriale zadecydował
wynik bezpośredniego
spotkania pomiędzy Gwar-
dią Koszalin i Stowarzysze-
niem Victoria Sianów, zakończony zwycięs-
twem koszalinian 1:0. Bramkę na wagę
zwycięstwa w Turnieju strzelił Piotr Hołub.

W Memoriale udział wzięły następujące
drużyny: Gwardia Koszalin, Stowarzyszenie
Victoria Sianów, Almir Słupsk, MAXTRANS/

Sokół Karlino, Jesion Trans
Oldboje Tychowo, Przyja-
ciele Mateusza Bugajskie-
go, Boiskowi Koledzy Miro-
sława Wiącka, Stowarzy-
szenie Victoria Sianów II,
Bałtyk Oldboys Koszalin.

Wyróżnienia indywi-
dualne, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Ko-
szalinie odebrali: Marek
Kapała (Stowarzyszenie
Victoria Sianów) – najlepszy

bramkarz, Krzysztof Miętek (Gwardia Koszalin)
– najlepszy piłkarz i Rafał Gotowała (Stowarzy-
szenie Victoria Sianów) – najlepszy strzelec. 

Dwa wyróżnienia indywidualne, ufundo-
wane przez Prezesa KOZPN w Koszalinie, Grze-
gorza Maciejasza otrzymali: Henryk Hawra-

niak (Bałtyk Oldboys Koszalin) – najstarszy
uczestnik Memoriału i Mateusz Bugajski 
– Gość Honorowy Memoriału.

Wszystkim uczestnikom wręczono
okolicznościowe puchary. W ceremonii wręcza-
nia wziął udział także Mateusz Bugajski.

Podczas tego posiłku zlicytowano przygo-
towane przez Mateusza Bugajskiego, koszulki
meczowe Legii Warszawa (z nr 14 – Michała
Karbownika) z podpisami całej drużyny, Lecha
Poznań (z autografem Kamila Jóźwiaka) i Gwar-
dii Koszalin (podarowaną przez Adriana
Hartleba). Zlicytowano też rękawice bramkar-
skie podarowane Mateuszowi Bugajskiemu
przez 11-letniego Kamila Grzywacza. Kamil 
– mieszkaniec Sianowa – od urodzenia choruje
na wieloukładową, wymagającą przewlekłego
i systematycznego leczenia: mukowiscydozę.
Otrzymał je podczas rozegranego 1 lutego 
2020 r. – Charytatywnego Halowego Turnieju
Piłki Nożnej „Gramy dla Kamila”!

Organizatorzy Memoriału serdecznie
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania i sprawnego przeprowadzenia
tegorocznej imprezy. Równie serdecznie dzię-
kują wszystkim uczestniczącym i obserwują-
cym tegoroczny Memoriał.

RySZARd WąTROBA

zwycięStwo w bezPoŚredNim Starciu 

Grają,�bo�pamiętają�i�pomaGają
25 lipca – na modernizowanym Stadionie miejskim w Sianowie – rozegrany został 26. memoriał im. mirosława
wiącka. drugi rok z rzędu odbył się on pod patronatem burmistrza gminy i miasta Sianów – macieja berlickiego!
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„Człowiek jest dobry nie
przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się
z innymi...”

Jan Paweł II

p
rzed rozpoczęciem spotkań i oficjal-
nym otwarciem Memoriału, Ryszard
Wątroba przypomniał sylwetkę

utalentowanego bramkarza i jego tragicznie
zmarłego kolegi oraz historię dotychczaso-
wych memoriałowych zmagań. Poinformował
też o tym, że celem charytatywnym tegorocz-
nego 26. Memoriału, jest pomoc w zakupie
profesjonalnej protezy nogi dla 39-letniego
Mateusza Bugajskiego z Koszalina – byłego
bramkarza w zespołach juniorskich Bałtyku
Koszalin oraz Gwardii Koszalin, a w piłce
seniorskiej, bramkarza Leśnika Manowo 
i Bajgla Będzino!

Janina, żona Mirosława, ich córka Sandra
wraz z wnukiem Marcelem, a także przedsta-
wiciele 9. zespołów uczestniczących w impre-
zie zapalili symboliczne znicze za jedną 
z bramek, której strzegł przed laty patron
Memoriału! 

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał
burmistrz Gminy i Miasta Sianów – Maciej
Berlicki, wicestarosta koszaliński Tomasz
Tesmer i przedstawiciel Stowarzyszenia Victo-
ria Sianów – Krzysztof Gort.

Wszystkim czynnościom, a następnie
rozgrywanym meczom, przyglądał się – poru-
szając się na wózku – Mateusz Bugajski, który
od lutego tego roku, uczy się funkcjonować po
amputacji prawej nogi.

Grano raz 12. minut, systemem „każdy 

z każdym”. Sędziami spot-
kań byli: Artur Karwas,
Kazimierz Kowalski, Jerzy
Okuniewicz, Zdzisław
Ryfun i Ireneusz Zubko-
wicz. Opiekę medyczną
sprawowali: Sebastian Kule-
sza i Tomasz Wielągowski.

O zwycięstwie w 26.
Memoriale zadecydował
wynik bezpośredniego
spotkania pomiędzy Gwar-
dią Koszalin i Stowarzysze-
niem Victoria Sianów, zakończony zwycięs-
twem koszalinian 1:0. Bramkę na wagę
zwycięstwa w Turnieju strzelił Piotr Hołub.

W Memoriale udział wzięły następujące
drużyny: Gwardia Koszalin, Stowarzyszenie
Victoria Sianów, Almir Słupsk, MAXTRANS/

Sokół Karlino, Jesion Trans
Oldboje Tychowo, Przyja-
ciele Mateusza Bugajskie-
go, Boiskowi Koledzy Miro-
sława Wiącka, Stowarzy-
szenie Victoria Sianów II,
Bałtyk Oldboys Koszalin.

Wyróżnienia indywi-
dualne, ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Ko-
szalinie odebrali: Marek
Kapała (Stowarzyszenie
Victoria Sianów) – najlepszy

bramkarz, Krzysztof Miętek (Gwardia Koszalin)
– najlepszy piłkarz i Rafał Gotowała (Stowarzy-
szenie Victoria Sianów) – najlepszy strzelec. 

Dwa wyróżnienia indywidualne, ufundo-
wane przez Prezesa KOZPN w Koszalinie, Grze-
gorza Maciejasza otrzymali: Henryk Hawra-

niak (Bałtyk Oldboys Koszalin) – najstarszy
uczestnik Memoriału i Mateusz Bugajski 
– Gość Honorowy Memoriału.

Wszystkim uczestnikom wręczono
okolicznościowe puchary. W ceremonii wręcza-
nia wziął udział także Mateusz Bugajski.

Podczas tego posiłku zlicytowano przygo-
towane przez Mateusza Bugajskiego, koszulki
meczowe Legii Warszawa (z nr 14 – Michała
Karbownika) z podpisami całej drużyny, Lecha
Poznań (z autografem Kamila Jóźwiaka) i Gwar-
dii Koszalin (podarowaną przez Adriana
Hartleba). Zlicytowano też rękawice bramkar-
skie podarowane Mateuszowi Bugajskiemu
przez 11-letniego Kamila Grzywacza. Kamil 
– mieszkaniec Sianowa – od urodzenia choruje
na wieloukładową, wymagającą przewlekłego
i systematycznego leczenia: mukowiscydozę.
Otrzymał je podczas rozegranego 1 lutego 
2020 r. – Charytatywnego Halowego Turnieju
Piłki Nożnej „Gramy dla Kamila”!

Organizatorzy Memoriału serdecznie
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
przygotowania i sprawnego przeprowadzenia
tegorocznej imprezy. Równie serdecznie dzię-
kują wszystkim uczestniczącym i obserwują-
cym tegoroczny Memoriał.

RySZARd WąTROBA

zwycięStwo w bezPoŚredNim Starciu 

Grają,�bo�pamiętają�i�pomaGają
25 lipca – na modernizowanym Stadionie miejskim w Sianowie – rozegrany został 26. memoriał im. mirosława
wiącka. drugi rok z rzędu odbył się on pod patronatem burmistrza gminy i miasta Sianów – macieja berlickiego!

25-letni, były bramkarz Gwardii Koszalin,
tura Koszalin, Darłovii Darłowo i tura
Victorii Sianów, zginął w wypadku samo-
chodowym, 2 kwietnia 1995 r. Drugi 
z pasażerów, 45-letni Stanisław Pochwała,
zmarł po przewiezieniu do szpitala. Kie-
rowca auta, które uderzyło w pojazd, 
w którym jechali tragicznie zmarli, prowa-
dził samochód w stanie nietrzeźwym!

9�000
złotych 

zebrano podczas 
licytacji, z wpisowego,

z puszki i datków
sponsorów. 

Dziękujemy!

FOt. WALDEMAR KOSOWSKI
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Zdążyć z pomocą
13 lipca, w siedzibie mgoPS w Sianowie, odbyło się wyjątkowe
spotkanie. gościem ośrodka był zbigniew kuszlewicz, przewod-
niczący krajowego Sekretariatu zasobów Naturalnych ochrony
Środowiska i leśnictwa NSzz „Solidarność”. 
Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu dwie rodziny z terenu gminy Sianów

otrzymają znaczną pomoc finansową, która pochodzi ze zbiórki społecznej zorga-
nizowanej przez Związek. Głównym. Kryterium przyjętym przez zespół pracow-
ników socjalnych, typujący rodziny, były występujące w nich problemy związane
z długotrwałą i ciężką chorobą oraz niepełnosprawność. 

– Za pomoc i życzliwość oraz bezinteresowne czynienie dobra, serdecznie
dziękujemy w imieniu własnym i w imieniu obdarowanych rodzin – podsumowała
Karolina Staniewicz, kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych.

W ogrodach
marzeń

Piękna pogoda, soczysta zieleń,
bogata oferta dla zwiedzających – to
kolejny cel w wyprawie Klubu Seniora
prowadzonego przez MGOPS w Siano-
wie. 

tym razem liczna grupa seniorów
udała się do Dobrzycy, gdzie w ogro-
dach Hortulus, które toną we wszystkich
kolorach tęczy, spędzili warsztatowy
dzień „Spotkań z naturą”. Wizyta w tym
miejscu to także okazja do zadawania
trudnych pytań o pielęgnacji rośli 
w ogrodach przydomowych. FOt. RENAtA GROSIAK

Wogrodzie Środowiskowego
domu Samopomocy „Szan-

sa” pojawił się nowy mural wykonany
przez Adama Maciejewskiego. 

Wszyscy domownicy zgodnie
uznali, że to wyjątkowy obraz, który

wkomponowany w zieleń otaczającą
placówkę, tworzy odpowiedni klimat
dla relaksu i odpoczynku. 

Zaproponowane rozwiązanie 
w ciekawy sposób zamaskowało istnie-
jący tu śmietnik na odpady komunalne. 

Nowi goście 
dzięki realizacji projektu

„Sianowski Klub integracji
Społecznej” najmniej samodzielni
domownicy dziennego domu Senior+
mogą już korzystać z terenu ogrodu
przyległego do siedziby tych placówek. 

Sąsiedztwo dwóch placówek
wsparcia dziennego to także szansa na
większą integrację i działania między-
pokoleniowe. Tym razem ułatwienie
dotyczy przede wszystkim bezpieczne-
go poruszania się w terenie osób na
wózkach inwalidzkich oraz osób wspo-
maganych kulami i chodzikami. Prosta
bezpieczna ścieżka wkrótce zostanie
dodatkowo zaasekurowana jednostron-
ną poręczą podtrzymującą osoby, które
mają problem z samodzielnym porusza-
niem się. 

Więcej informacji o realizowanych
projektach na stronie:

www.mgops.sianow.pl
�

FOt. RENAtA GROSIAK 

– ANIMAtOR ŚRODOWISKOWy

KORZYSTNE ZMIANY 

„równość szans w gminie
Sianów” to projekt, dzięki
któremu mieszkańcy gminy
mogą uzyskać nowe kwalifi-
kacje i umiejętności zawo-
dowe. i chętnie z tej szansy
korzystają.

Mimo, że obsługa kosy spalinowej
w obrębie własnego trawnika jest oczy-
wista i prosta, to aby wykonywać zawód
kosiarza niezbędne są kwalifikacje
zawodowe. Tym razem wspólnie 
z uczestnikami projektu „Równość
szans w Gminie Sianów” w kursie
operatora kosy spalinowej i elektrycznej
uczestniczyły osoby zatrudnione 
w ramach prac społecznie-użytecznych.

Zadanie realizowane jest przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sianowie. 

– Więcej informacji o naszych
projektach zainteresowani mogą uzys-
kać na naszej stronie internetowej
www.mgops.sianow.pl – namawia
Robert Suszczak, kierownik Działu
Aktywizacji i Integracji Społecznej. 

FOt. MAREK JACKOWSKI 

W drodze do samodzielności

uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 
w Sianowie 
od września 2019
roku uczestniczą 
w projekcie „rów-
nać szanse”. udział
dzieci wspiera dy-
rektor katarzyna
budnik i nauczyciel-
ka języka polskiego
marzena kurowska-
-blok. 

m
łodzi ludzie zostali podzie-
leni na dwie duże grupy.
Obie drużyny liczyły po 11

osób. W ramach realizacji zadań projek-
towych wybrano jedną osobę z każdej
grupy, która była odpowiedzialna za
zorganizowanie transportu na miejsce
realizacji kolejnych etapów projektu. 

W ustalonych terminach jeździliśmy do
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie na spotkania z aktorem,
podczas których wykonywaliśmy
różnego rodzaju gry pobudzające naszą
pamięć. Staraliśmy się przełamać nasz
lęk przy wystąpieniu przed publiczno-
ścią. Dzięki udziałowi w projekcie
mieliśmy kontakt z nowymi ludźmi
oraz instytucjami. Zdobywaliśmy nowe
doświadczenia. 

Niestety, nie mogliśmy dokończyć
naszego projektu, ponieważ epidemia
koronawirusa spowodowała zamknię-
cie szkół oraz zakaz wychodzenia poza
teren domu. 

Kontaktowaliśmy się poprzez
internet i ustaliliśmy temat nowego
zadania – ,,Pasje młodzieży alternatywą
dla komputera”. W niecały tydzień
każdy uczeń naszej klasy biorący udział
w projekcie, nagrał krótki filmik trwa-

jący od 30 sekund do minuty, po czym
nasi koledzy i koleżanki zmontowali
filmy. W ramach nowego zadania chcie-
liśmy pokazać co można robić nie
korzystając z telefonu czy komputera.

Filmy obejrzą uczniowie naszej szkoły
już we wrześniu!

�
AMELiA POLEK, JOANNA OLSZANOWSKA 

– uczennice klasy 8b z SP2 w Sianowie

Kilkoro uczniów wyraziło swoją
opinię na temat udziału w projekcie.

Kajetan N.: – Według mnie projekt jest
fantastyczny. Rozwijamy swoje umiejętności
aktorskie czego nie moglibyśmy zrobić
normalnie. Spotkaliśmy aktora, który zna
bardzo dobrze swoją pracę. ten projekt dał
nam możliwość do rozwoju swoich aktor-
skich możliwości.

Jakub B.: – Jest to ciekawy ekspery-
ment, który uczy nas kreatywności, samo-
dzielności. 

Zosia C.: – Projekt ,,Równać Szanse”
nauczył nas między innymi skutecznego
planowania oraz wiary we własne siły. Przez
ten czas wiele osiągnęliśmy. to z pewnością
nasza wspólna zasługa i sukces. 

Uczniowie�sp�2�z�pasją
OPINIE
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Kryminał
pod psem

wakacje to czas podróży, 
lenistwa i w tym klimacie
polecamy książkę marty 
matyszczak, z serii kryminał
pod psem, „las i ciemność”. 

Obecna książka to już ósma część
serii, w której autorka konsekwentnie
zabiera nas w miejsca, odwiedzone
osobiście. Tym razem jedziemy rozwa-
lającą się skodą Solańskiego na Mazury,
gdzie detektyw ma zamiar wziąć ślub 
z Różą Kwiatkowską. Oczywiście musi
im towarzyszyć pies Gucio. 

Na miejscu napotykają same prze-
ciwności losu i... trupa. Trójka Ślązaków
zamieszkuje, w przedstawionej na
okładce, przyczepie kempingowej.
Solańskiemu pewnie wystarczyłaby
jego skoda, ale gdzie Róża – tam kłopoty.
Autorka w każdej kolejnej części stara
się wprowadzić coś nowego. W tym
wypadku kompozycja powieści została
podzielona na trzy okresy. Pierwszy 
– będący rodzajem pamiętnika Róży,
sięga jej licealnych czasów (rok 1999),
kiedy to z grupą koleżanek i kolegów 
z klasy, spędzała wakacje pod namio-
tem, właśnie w tym samym miejscu, 
w którym ma wyjść za mąż. 

Róża wspomina swoje pechowe
wakacje sprzed lat. Na jaw wychodzi
mroczna przeszłość dziennikarki. Czy
budzące grozę wydarzenia z lat dzie-
więćdziesiątych łączą się ze współczes-
ną tragedią? I co mają z tym wspólnego
tajemniczy dom nad jeziorem oraz przy-
drożny krzyż w lesie?

cK

zapraszamy
do lektury

Od 1 września ruszają zajęcia
w centrum Kultury i Biblio-

tece Publicznej Gminy i Miasta 
w Sianowie. Zapisy na poszczególne
zajęcia rozpoczną się 20 sierpnia, 
w biurze cK (Plac pod Lipami 9,
Sianów). Warto już dzisiaj pomyśleć
jak spędzić czas po szkole, rozwijając
przy tym swoją pasję i talent.

Oferujemy warsztaty gitarowe,
kulinarne, wokalne, teatralne, tanecz-
ne, języka hiszpańskiego. Nowością 
są warsztaty muzyczne: keyboard 
i bębniarskie. 

Podczas warsztatów gitarowych
nauczymy się podstawowych chwytów,
akordów oraz czytania diagramów
akordowych, a w efekcie grania
prostych melodii. Instruktorem jest
Zbigniew Dubiella – doświadczony gita-
rzysta i pedagog. 

Podczas warsztatów kulinarnych
poczujemy się jak prawdziwi kucharze
przygotowując potrawy, dopracowując

każdą potrawę pod względem smaku,
zapachu i sposobu podania. Zajęcia
prowadzi Elżbieta Pierzchała-Biliczak,
właścicielka „Gościńca pod Kłosem”. 

Dzieci z sekcji wokalnej, pod
okiem instruktorki pilnie ćwiczą nie
tylko samo śpiewanie i poznawanie
nowych utworów, ale również wykonu-
ją ćwiczenia oddechowe i rozgrzewają-
ce aparat mowy. Dopiero po takiej
„rozgrzewce” trenują śpiewanie wybra-
nych utworów. Zajęcia prowadzi woka-
listka Zosia Karbowiak, która także
poprowadzi warsztaty keyboard oraz
bębniarskie. 

Warsztaty taneczne są miejscem,
gdzie nauczymy się podstaw tańca
poprzez zabawę, pracując nad własnym
ciałem, jego gibkością i elastycznością.
Zajęcia prowadzi instruktor tańca
Dawid Tokarczyk. 

Język hiszpański to nie tylko
wkuwanie słówek, ale również pozna-
wanie kraju, jego kultury, zwyczajów,

mieszkańców...W poznaniu przepięknej
Hiszpanii pomoże lektor języka hisz-
pańskiego Anna Ostrowska. 

Podczas warsztatów teatralnych
uczestnicy poddawani są wszechstron-
nemu treningowi aktorskiemu, na
który składa się praca nad ciałem,
głosem i przestrzenią. Poprzez zabawę
tworzą spektakle, pokonując własne
słabości i odkrywając nowe umiejętno-

ści. Zajęcia prowadzi animator teatralny
Elżbieta Malczewska-Giemza. 

Nie zmarnuj swojej szansy w ujaw-
nieniu talentu. Przyjdź, zobacz i zostań
z nami!

ofiarny lipiec w Sianowie

14 lipca odbyło się wyjąt-
kowe spotkanie dyskusyj-
nego klubu książki. Połą-
czono je z charytatywną
akcją #gaszyn challenge, 
do której zostaliśmy nomi-
nowani przez ckibPgim
Sianów – pompowaliśmy 
dla kajtka (o całej akcji
można przeczytać na stronie
siepomaga.pl). 

Następnym etapem naszego spot-
kania była burzliwa rozmowa o książce
Lily King „Euforia”. Akcja książki

osadzona jest w latach 30. XX wieku.
Jest to fascynująca historia trójki
młodych, ale już znanych antropologów
– Margaret Mead oraz dwóch mężczyzn
jej życia – osadzona w egzotycznym 
i parnym świecie Nowej Gwinei. 

Wartka narracja, prowadzona 
z punktu widzenia kilku bohaterów,
pełna jest poezji, dowcipu i intrygują-
cych faktów z życia głównych postaci
oraz otaczającej ich trudnej do zrozu-
mienia kultury. Portretując osobowość
słynnej antropolożki ujawnia, jak bada-
jąc i analizując innego, człowiek odkry-
wa w pierwszej kolejności – siebie. To
było nasze ostatnie spotkanie przed
wakacjami, na kolejne zapraszamy we
wrześniu.

�
TeKST i FOTO: cK

przedyskutowali�i�podjęli�wyzwanie

nowy rok szkolny - nowe plany 

19lipca, na placu przed kinem
Zorza, stanął Mobilny

Punkt Poboru Krwi, w którym można
było oddać krew.  Odjechał z 14 litrami
krwi sianowian!

Akcja miała na celu wspomóc 
35-letniego mieszkańca Sianowa, 
Wojtka – u którego zdiagnozowano
białaczkę limfoblastyczną. Pomysło-
dawcą i koordynatorem całego przed-
sięwzięcia był Tomasz Przygudzki,
który przy wsparciu Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta

Sianów dopilnował, aby wszystko prze-
biegło sprawnie i bezpiecznie.

Od godziny 10:30 mieszkańcy
tłumnie przybyli, aby się zarejestrować
i oddać krew. Po raz kolejny pokazali,
że pomaganie jest łatwe. Zebrano
prawie 14 litrów krwi od 31 osób, która
w całości wspomoże Wojtka. Jednak
chętnych, by podzielić się czerwonym
płynem było dużo więcej, za co serdecz-
nie dziękujemy, a Wojtkowi życzymy
dużo zdrowia! 

eMiLiA POźLeWicZ
FOt.  tOMASZ PRZyGuDZKI

Niezbędne dokumenty wraz 
z deklaracjami będą dostępne
również na stronie internetowej
cksianow.pl w zakładce centrum
kultury. Przypominamy, iż pierw-
szeństwo w zapisach mają osoby
kontynuujące zajęcia.
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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

p
ostanowiono, że kolejność
zostanie ustalona na podsta-
wie tabel po ostatniej roze-

granej kolejce w rundzie jesiennej.
Mistrzem został zespół pod nazwą
Amator/Kotwica Kołobrzeg (27 pkt.),
wicemistrzem Stowarzyszenie Victo-
ria Sianów (24), a brązowym medalis-
tą STLA Szczecinek (19). W II lidze
zwyciężyli oldboje Mechanika Bobo-
lice (36 pkt.) przed Spartą Gryfice (28)
i Maxtrans/Sokołem Karlino (24).

Jednocześnie organizatorzy cieszą-
cej się od lat popularnością PLO zdecy-
dowali, że przeprowadzą Turniej Mist-
rzów, który rozgrywany jest od lat pod
hasłem: „Sport łączy ludzi”.

4 lipca, na obiektach Gościńskiego

Centrum Sportu Olimp w Gościnie,
zagrali: Amator/Kotwica Kołobrzeg,
Stowarzyszenie Victoria Sianów,
Mechanik Bobolice i Sparta Gryfice. 

Grano systemem „każdy z każ-
dym”, 2 razy po 20 minut. Zwycięzcami
tegorocznego Turnieju Mistrzów
Pomorskiej Ligi Oldbojów zostali piłka-
rze Stowarzyszenia Victoria Sianów.
Uwaga! O kolejności II-III, za zgodą
zainteresowanych – decydował rzut
monetą! Gratulujemy! 1 miejsce zajęło
Stowarzyszenie Victoria Sianów
(brmaki 9:1), ii miejsce – Amator/
Kotwica Kołobrzeg (bramki 6:4), 
iii miejsce – Mechanik Bobolice (bram-
ki 6:4), iV miejsce – Sparta Gryfice
(bramki 1:13).

Jeden z naszych – Arkadiusz Borak,
został najlepszym bramkarzem turnie-
ju. Pozostałe wyróżnienia przypadły
piłkarzom Mechanika Bobolice: Czesła-
wowi Sinickiemu – najstarszemu oldbo-
jowi i Łukaszowi Świeckiemu – najlep-
szemu zawodnikowi i strzelcowi 

(4 bramki) imprezy! Zespoły uczestni-
czące w Turnieju Mistrzów otrzymały
okazałe puchary, a wyróżnieni indywi-
dualnie – statuetki.

Prezes Stowarzyszenia Oldbojów
Piłki Nożnej „Pomorska Liga Oldbojów”
– Andrzej Schneider dziękuje serdecz-

nie wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji imprezy, a szczególnie:
Marianowi Sieradzkiemu – Burmistrzo-
wi Gościna oraz Bartłomiejowi Grzesia-
kowi, Edwardowi Sidorkiewiczowi 
i Andrzejowi Zakrzewskiemu.

RySZARd WąTROBA 

PomorSka liga oldbojów 
– zadecydowała jeSień

turniej�mistrzów
z powodu pandemii koronawirusa, Pomorska
liga oldbojów zrzeszająca 24 zespoły na dwóch
szczeblach rozgrywkowych, zakończyła 
29. sezon bez rozegrania rundy wiosennej!

FOt. ARCHIWuM StOWARZySZENIA VICtORIA SIANÓW

GRAjąc 
Pomożemy
Przed nami wielkie wyzwanie 
– zebranie pieniędzy na leczenie dla 
35-letniego Wojtka i jego 3-letniego
synka Adasia. Adaś pilnie wymaga
nierefundowanej operacji zaćmy
obuocznej, zaś jego tata wsparcia 
w agresywnym leczeniu ostrej białaczki.

Dzięki uprzejmości Marcina Grzy-
wacza z Sianowskiego Stowarzyszenia
Badmintona – głównego organizatora
41. Mistrzostw Polski Seniorów 
w Badmintonie (7-9 sierpnia, hala spor-
towa SP 2 w Sianowie) mamy niepowta-
rzalną okazję, aby podczas tego wyda-
rzenia w sobotę, 8 sierpnia, prze-
prowadzić loterię z nagrodami, sprzedaż
regionalnych wyrobów, smakołyków 
z grilla oraz zapewnić atrakcje dla
najmłodszych. Całkowity dochód z tej
akcji przeznaczymy dla Wojtka i Adasia! 

Wierzymy, że to ogólnopolskie
wydarzenie, gdzie liczba zawodników
osiągnie prawie 300 osób, przyciągnie
liczną widownię, wielu sponsorów, 
a przede wszystkim ludzi gotowych
nieść pomoc. 

Wiemy, że Sianów nigdy nie zawo-
dzi i jak zawsze udowodnimy, że mamy
wielkie i wspaniałe serca! Mały Adaś 
i jego tata Wojtek bardzo nas potrzebu-
ją!

Bądźmy razem! 
8 sierpnia (sobota), hala spor-
towa przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie.


