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J
uż dwa lata temu inwestor,
czyli gmina Sianów, ogłosiła
pierwszy przetarg na prze-

budowę, budowę i remontem obiek-
tów sportowych i elementów im
towarzyszących – w skrócie moder-
nizację miejskiego stadionu i tere-
nów przyległych. 

– Mimo kilku unieważnionych
przetargów udało się wyłonić wyko-
nawcę prac – będzie nim firma
Panorama z Pruszkowa. Zostaliśmy
również zmuszenie do zmian
planów modernizacji obiektu które
zostały jeszcze raz skrupulatnie
przeanalizowane. Ceny wzrosły,
dlatego radni podjęli decyzje o prze-
znaczeniu większej kwoty na inwe-
stycję, jest to dodatkowe 400 tysięcy
złotych więcej niż pierwotnie zakła-
dano. W sumie remont stadionu ma
kosztować niecałe 6 milionów
złotych, z czego 2 miliony złotych to
dotacja z Ministerstwa Sportu 

– mówi burmistrz gminy i miasta
Sianów Maciej Berlicki.

Obecny zakres prac obejmuje
m.in. 

• przebudowę boiska głównego
o wymiarach 115 x 74 m, 

• adaptację istniejącego boiska
treningowego dużego o wymiarach
110 x 70 m, 

• budowa boiska treningowego
małego o wymiarach 100 x 54 m,

• przebudowę bieżni, 
• remont istniejącego placu

utwardzonego z 10. miejscami
postojowymi, w tym jednego

dla autokaru,
• budowę nowych trybun wraz

z kontenerem spikerskim w miejscu
istniejących trybun,

• przebudowę i remont istnieją-
cego budynku socjalnego, 

• wykonanie wiaty drewnianej
i obiektów małej architektury, 

• wykonanie i przebudowę

infrastruktury technicznej – insta-
lacji zewnętrznych i wewnętrznych
niezbędnych do funkcjonowania
obiektu.

Zakończenie prac na terenie
stadionu zaplanowano na pierwszy
kwartał 2021 roku.

Prace budowlane na stadionie miejskim w Sianowie ruszają. Oznacza to nową
jakość sportu i rekreacji, ale także wydatek prawie 6 mln złotych. Inwestycja
jest dofinansowana z budżetu państwa. 

Jubileuszowa
Gala
Sianowskich
Rybogryfów
2019

11 lutego odbyła się uroczysta
Gala Sianowskich Rybogryfów,
połączona z jubileuszem 677-lecia
nadania praw miejskich miastu
Sianów!

Nagrody przyznano w trzech
kategoriach: rozwój i gospodarka,
sport oraz działalność społeczna. 

(szczegóły na str. 2)

Ruszy modernizacja stadionu

Realizację inwestycji kwotą
2 mln zł dofinansuje Minis-
terstwo Sportu i Turystyki 

w ramach pilotażowego pro-
gramu modernizacji infra-
struktury sportowej – Mały

Klub.

fot. Waldemar KosoWsKi

fot. Waldemar KosoWsKi
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Samorząd terytorialny to drogi,

sieci wod-kan, to oświata, miesz-

kania, kultura czy sport. To też

aktywność mieszkańców i czas wolny,

rekreacja. Oczywiście nie tylko, choć

tu potrzebne jest mi uproszczenie. 

I, moim zdaniem, nasz sianowski

samorząd realizuje wiele zadań ze

wszystkich wymienionych dziedzin. 

Biorąc pod uwagę wszystkie te

zadania staramy się pracować i ukła-

dać finanse tak, aby w każdej z tych

dziedzin działo się jak najwięcej dla

mieszkańców. Stąd pojawiają się

głosy o wydarzeniach, o inwestycjach,

czy o zwykłych codziennych pracach.

I tu pojawia się haczyk. Bo gdy słyszę,

że potrzebna jest kolejna droga, 

kolejny wodociąg, a z drugiej strony

pytania jakie remonty przewidzieliś-

my w szkołach czy kto wystąpi 

na Dniach Ziemi Sianowskiej lub Folk

Film Festiwal, to wiem jedno – oczeki-

wania są ogromne i trzeba im spros-

tać.

Dlatego od wielu lat staramy się

łączyć działania tak, aby zadowolić

jak najwięcej mieszkańców (w końcu

od tego jesteśmy), a więc tych którzy

chcą jeździć równą drogą, czy tych,

którzy oczekują dobrej jakości wyda-

rzeń kulturalnych. Moim zdaniem,

ale też słuchając ocen naszych dzia-

łań, wychodzi to całkiem ciekawie.

Dobrze też, że dzieje się to przy dobrej

współpracy z radnymi z sianowskiej

Rady Miejskiej. W końcu pięknie

brzmiące słowa „zrównoważony

rozwój” dotyczą nas wszystkich.

Kto wymyślił
zrównoważony
rozwój?

z RaTuSza

P
odczas uroczystości głos
zabrał burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów Maciej Berlic-

ki. Gościliśmy również Tomasza Tesme-
ra, wicestarostę Powiatu Koszalińskie-
go, od lat związanego z samorządem
sianowskim.

Był to wieczór pełen podziękowań
za wyjątkowy rok i okazja do uhonoro-
wania okolicznościowymi Sianowskimi
Rybogryfami z okazji jubileuszu Miasta.
Nagrody przyznano w trzech katego-
riach: rozwój i gospodarka, sport oraz
działalność społeczna. 

Gospodarka i rozwój
Darłowska Lokalna Grupa Rybac-

ka powstała ponad 10 lat temu, a w jej
skład wchodzi sześć gmin: Darłowo,
Malechowo, Sławno, Polanów i Sianów.
W zarządzie stowarzyszenia już trzecią
kadencję zasiada burmistrz Sianowa
Maciej Berlicki. 

Pierwsza Lokalna strategia rozwo-
ju obszarów rybackich, jaka została
złożona 10 lat temu przez to stowarzy-
szenie, zaowocowała podpisaniem
umowy na 38 mln złotych; kolejna na
17 mln złotych. Dzięki tym środkom
udało się m.in. przeprowadzić moder-
nizację centrum Sianowa, rewitalizację
Parku Miejskiego, budowę chodnika 
w Siecieminie, czy przebudowę biblio-
teki publicznej na Centrum Turystyczne
w Osiekach. Możliwe było także zagos-
podarowanie turystyczne nadbrzeża
jeziora Jamno. To także wsparcie dla
przedsiębiorców, m.in. Gospodarstwa
Rybackiego „Dadoń”, spółki ARKA,
firmy Globmetal czy wsparcie Wędzarni
Sian-Ryb. Łączna kwota dofinansowa-
nia projektów z obszaru Gminy Sianów
od 2012 roku to ponad 5 mln złotych. 

Środkowopomorska Grupa Dzia-
łania obejmuje ona swym obszarem 15
gmin: 10 gmin z Powiatu Koszalińskie-
go, 4 z Powiatu Sławieńskiego i jedną 
z Powiatu Białogardzkiego. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa
Działania pozyskała ponad 16,5 mln zł
na realizację lokalnej strategii rozwoju.
Stowarzyszenie udziela dotacji na
zakładanie działalności gospodarczej 
i rozwój przedsiębiorstw oraz na 
tzw. projekty miękkie, przyznawane 
w formie grantów, służące wydawaniu
publikacji, organizacji wystaw, szkoleń
czy warsztatów. Projekty zrealizowane
na obszarze Miasta i Gminy Sianów we

współpracy ze Stowarzyszeniem Środ-
kowopomorska Grupa Działania to 
m. in. budowa boisk sportowych w Skib-
nie i Dąbrowie, budowa placów z wiatą
i elementami małej architektury 
w Dąbrowie i Suchej Koszalińskiej. To
także pomoc przy uruchomieniu „Przy-
stanku Rowerowego pod Kłosem”. 

„Gościniec pod Kłosem” to lokalna
firma z wieloletnimi tradycjami. Nagro-
dę odebrała Elżbieta Biliczak – właści-
cielka Gościńca, która prowadzi go wraz
z synem Tomaszem. Pan Tomasz jest
szefem kuchni, propagującym zdrową
żywność i kuchnię polską. Jednocześnie
pasjonuje się turystyką rowerową. Stąd
pomysł na połączenie tych obu pasji 
i stworzenie „Przystanku rowerowego
pod Kłosem”. Zaletą „Przystanku rowe-
rowego” jest menu, bazujące na lokal-
nych produktach: pstrągu z lokalnej
hodowli, a także wędlin i chleba od
lokalnych wytwórców. Gratulujemy
pomysłów i życzymy dalszych sukcesów! 

Sport
Klub Sportowy Darz Bór Karnie-

szewice w ubiegłym roku awansował
do I ligi tenisa stołowego i obecnie, jako
beniaminek, zajmuje 7. pozycję I ligi
męskiej seniorów w rankingu krajo-
wym grupy północnej. Natomiast
Bartosz Szarmach zajmuje 4. pozycję 
w rankingu indywidualnym. Ostatni
sukces drużyny to wygrane podczas
Mistrzostw Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Tenisie Stołowym, jakie
odbyły się pod koniec stycznia tego
roku. Zwycięstwo osiągnął Michał Krzy-
żanowski w grach singlowych, a tytuł
mistrza województwa w grze podwójnej
przez debel – otrzymali Michał Krzyża-
nowski i Marcin Marchlewski. Gratu-

lujemy sukcesów i życzymy kolejnych
zwycięstw! 

Hanna Kozłowska ma 12 lat i od
kilku lat trenuje piłkę nożną w klubie
Viktoria SP2 Sianów, a dodatkowo od
dwóch lat trenuje żeglarstwo. W lipcu
ubiegłego roku wzięła udział w Bałtyc-
kim Pucharze Klas, rozgrywanym 
w Koszalinie na jeziorze Jamno, gdzie
zdobyła I miejsce w kategorii dziewcząt
oraz III miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Również w lipcu udało się Hani stanąć
na podium. Tym razem II miejsce 
w grupie srebrnej na Volvo Gdynia
Sailing Days. Natomiast w październiku
zajęła III miejsce na VIII Dobrych Rega-
tach w Szczecinie. Gratulujemy i życzy-
my kolejnych przygód oraz sukcesów
sportowych! 

Drużyna Victoria Oldboys Sianów
powstała w 2014 roku i obecnie liczy 
30 osób. Regularne treningi i zgranie
drużyny zaowocowało tytułami: mist-
rzów I ligi, Pomorskiej Ligi Oldbojów 
w ubiegłym roku i obroną tytułów
zdobytych w 2018 roku. Oldboye poza
realizowaniem pasji i rywalizacją spor-
tową, angażują się też charytatywnie.
W ubiegłym roku zorganizowali Turniej
Piłki Nożnej dla Dominika Surówki
oraz Memoriał im. Mirosława Wiącka.
Gratulujemy i dziękujemy za zaangażo-
wanie w działalność charytatywną! 

Działalność społeczna 
Klub Wędkarstwa Sportowego

„Trotka”, który powstał ponad 22 lata
temu. Członkowie klubu na przestrzeni
tych lat występowali m.in. w Kadrze
Okręgu Koszalina. Od 17 lat klub orga-
nizuje na terenie Gminy Sianów „Zawo-
dy Spławikowe z Okazji Dnia Dziecka”,
w których każdorazowo bierze udział

prawie 100 dzieci. Są także opiekunami
jeziora Topiele. Wraz z kolegami 
z innych kół wkładają duży wysiłek 
w przywrócenie tego akwenu do stanu
używalności dla wędkarzy i mieszkań-
ców Sianowa. Mają w planach powoła-
nie szkółki dla młodych entuzjastów
wędki. Zależy im również na propago-
waniu działań proekologicznych. 

Aleksander Kaczorowski jest
Honorowym Obywatelem Gminy 
i Miasta Sianów. Jako 17-latek walczył
w Powstaniu Warszawskim. Dziś współ-
pracuje z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi i sianowskim samorzą-
dem, aktywnie uczestniczy w inicjaty-
wach mających na celu wzrost świado-
mości kulturowo-historycznej wśród
młodzieży z gminy Sianów. W ramach
pięciu projektów zrealizowanych
dotychczas przez Towarzystwo Przyja-
ciół Ziemi Sianowskiej oraz Stowarzy-
szenie Historyczne Pochodnia z Siano-
wa, uczniowie wszystkich placówek
szkolnych z terenu gminy uczestniczyli
w lekcjach żywej historii, prowadzo-
nych w formie zajęć edukacyjno-rekon-
strukcyjnych. Wyjątkowym gościem
tych zajęć był właśnie pan Aleksander
Kaczorowski, który chętnie dzielił się
wspomnieniami z czasów walk
powstańczych. Dziękujemy bardzo za
to zaangażowanie w patriotycznym
wychowaniu młodzieży i przekazywa-
nie im najważniejszych wartości.

Proboszcz parafii pw. św. Stanisła-
wa Kostki w Sianowie, ks. Zbigniew
Waszkiewicz parafię w Sianowie objął
w 2014 roku. Rok później rozpoczął się
gruntowny remont świątyni. Ks. Zbig-
niew nadzorował trwającą ponad trzy
lata renowację zabytku. Dziś to perełka
wśród kościołów w województwie, 
a przed podjęciem prac konserwator-
skich kościołowi groziło zawalenie.
Odrestaurowana została wieża i wnęt-
rze kościoła, a barokowy ołtarz i ambo-
na odzyskały swoje piękno. Dzięki
determinacji ks. proboszcza udało się
pozyskać środki na te renowację, zarów-
no z dotacji ministerialnych i samorzą-
dowych, jak i od społeczności lokalnej.
W parafii organizowane były zbiórki na
ten cel, festyny parafialne. Doceniamy
wielki wkład ks. Proboszcza w odno-
wienie tego wspaniałego zabytku! 

Po uroczystym wręczeniu nagród
zaprezentował się zgromadzonym
zespół „Hash COOki” – grupa grająca
akustyczny indie-pop. 

SIanOwSkIe RybOGRyfy 2019

Jubileuszowa
Gala

Dzień Sołtysa
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – gospodarza i opiekuna wsi. To wyjątkowy urzędnik – bo bez

wyznaczonych stałych godzin pracy i bez biurka – za to najbliżej ludzkich spraw.
Dlatego za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie składam wszystkim Sołtysom 

i Przewodniczącym Zarządów Osiedli Gminy i Miasta Sianów najszczersze życzenia 
sukcesów w życiu zawodowym, społecznym i osobistym. Życzę Wam odwagi i wytrwałości 
w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowości do rozwiązywania problemów, pozytywnej energii 
i przyjaznych ludzi.

Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy i Miasta Sianów 
oraz Janusz Machała Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie.

11 lutego odbyła się 
uroczysta Gala Sianow-
skich Rybogryfów, połą-

czona z jubileuszem
677-lecia nadania praw

miejskich miastu Sianów!
fot. Waldemar KosoWsKi
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Komunikat o jakości wody
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzona jest w Gminnym
Zakładzie Komunalnym w Sianowie bieżąca, wewnętrzna kontrola. Równolegle,
bieżący nadzór nad jakością wody sprawują organy Państwowej Powiatowej Inspek-
cji Sanitarnej w Koszalinie. 

W roku 2019 zostały wykonane badania jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi z eksploatowanych przez GZK w Sianowie wodociągów publicznych,
zlokalizowanych na terenie gminy Sianów.

1. Woda pobrana z sieci wodociągowych w miejscowościach: Sianów, Biel-
kowo, iwięcino, Sucha Koszalińska, Węgorzewo Koszalińskie, Skwierzynka,
Rzepkowo, Kleszcze, Sowno, Sieciemin spełniała wszystkie normatywne wyma-
gania jakościowe fizykochemiczne i bakteriologiczne.

2. Woda pobrana z sieci w miejscowościach Osieki, Wierciszewo wykazy-
wała okresowe przekroczenie związków manganu, żelaza oraz mętności przez co
jej przydatność do spożycia była warunkowa. W powyższym przypadku przystą-
piono niezwłocznie do przywrócenia wodzie właściwych parametrów jakościowych. 

3. Woda pobrana z sieci w miejscowościach Dąbrowa, Sierakowo Sławień-
skie, Skibno, Szczeglino, Maszkowo wykazała jednorazowe przekroczenia bakte-
riologiczne, przez co jej przydatność do spożycia była warunkowa. W zaistniałym
przypadku bezzwłocznie przystąpiono do likwidacji źródła zakażenia i doprowa-
dzono jakość wody do wymagań normatywnych. Po za tymi jednorazowymi prze-
kroczeniami bakteriologicznymi woda z ww. ujęć spełniała wszystkie normatywne
wymagania jakościowe fizykochemiczne i bakteriologiczne. 

GMinny ZAKłAD KOMunALny W SiAnOWie

Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

zaprasza do udziału w konkursie
„Granty sołeckie 2020”. Konkurs jest
skierowany do wszystkich gmin repre-
zentujących sołectwa z terenu woje-
wództwa zachodniopomorskiego.

Nagrodą w konkursie jest możli-
wość otrzymania pomocy finansowej 
w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie
zgłoszonego do realizacji projektu.
Pomoc przyznana zostanie gminom 

w drodze Uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Nabór elektroniczny wniosków do
konkursu poprzez generator wniosków
Witkac trwa do 13 marca 2020 roku.

Warunkiem udziału w konkursie
będzie – oprócz zgłoszenia elektronicz-
nego dokonanie zgłoszenia konkurso-
wego także w wersji papierowej, zawie-
rającej podpisy burmistrza/wójta,
skarbnika gminy i sołtysa, które to zgło-
szenie należy złożyć w kancelarii Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,
70-504 Szczecin do dnia 20 marca 2020
roku (decyduje data stempla pocztowe-
go).

Szczegółowe informacje pod adre-
sem: www.wzp.pl oraz www.wrir.wzp.pl

Dodatkowych informacji udzielają
także pracownicy Wydziału Rolnictwa
i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-
217, e-mail: acieslicka@wzp.pl.

Pula środków w konkursie
1.800.000,00 zł.

Granty sołeckie 2020

W SKRÓCIE
ReMOnT uLicy…

Gmina Sianów opracowała dokumen-
tację techniczną na przebudowę 
ul. Strzeleckiej w Sianowie na odcin-
ku około 80 metrów (droga bez prze-
jazdu). Obecnie nawierzchnie drogi
stanowią zniszczone płyty ażurowe 
z licznymi nierównościami i uszkodze-
niami stwarzającymi zagrożenie dla

mieszkańców. Zgodnie z dokumenta-
cją zaprojektowano wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej 
w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szero-
kości od 4,1 do 5,0 m z zachowaniem
obecnego układu komunikacyjnego.

… i MOSTKA 
Trwa opracowanie dokumentacji
technicznej na budowę kładki 

w ciągu szlaku rowerowego 
w Sianowie. Zgodnie z koncepcją
projektowana kładka o konstrukcji
stalowej z obustronna balustradą,
zlokalizowana będzie w miejscu
zdemontowanej kładki drewnianej,
która nie nadawała się do dalszej
eksploatacji. Długość projektowanej
kładki (pomostu) będzie wynosiła 
10,5 m, natomiast jej szerokość użytko-
wa 2 m.

Ruszyła przebudowa drogi
gminnej w Skwierzynce.

Oznacza to, niestety, utrudnienia 
w ruchu.

Informujemy, że został zamknięty
dla ruchu odcinek drogi od wiaduktu
kolejowego na ul. Prostej w Koszalinie
do drogi powiatowej Koszalin – Skwie-
rzynka. 

Zakres prac obejmuje m.in. wyko-
nanie jezdni o nawierzchni bitumicznej
wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 
z kostki betonowej, przebudowę istnie-

jących zjazdów o nawierzchni grunto-
wej na nawierzchnie z kostki betonowej,
poszerzeń istniejącej drogi, profilowa-

nie poboczy oraz terenów zielonych.
Termin zakończenia zadania przypada
na miesiąc maj 2020 r. 

NOWA DROGA W SKWIERZyNCE

685
tysięcy
złotych

Wyniesie koszt przebudowy drogi
z czego 411 175 zł to dofinansowanie
środków otrzymanych od Wojewody 

Zachodniopomorskiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

J
esteśmy z Was dumni. Godnie
reprezentujecie społeczność, 
z której się wywodzicie, sianow-

ski samorząd. Jesteście naszymi amba-
sadorami. Za co serdecznie dziękuję
Wam, rodzicom, Waszym nauczycielom
i trenerom. Aby znaleźć się w tym miej-
scu, trzeba było umiejętnie połączyć
indywidualne zdolności, zainteresowa-
nia i ciężką pracę bowiem wszyscy
wiemy, że takie osiągnięcia nie przycho-
dzą same. Po prostu trzeba na nie zapra-
cować – mówił do lauretów burmistrz
Maciej Berlicki.

Stypendia kulturalne Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów w 2020 r. zosta-
ły przyznane czterem osobom:

1) JOAnnie GAWROńSKieJ
z uwagi na osiągniecia artystyczne

w zakresie tańca nowoczesnego oraz
wysokie miejsca w turniejach i mistrzo-
stwach o zasięgu ogólnopolskim,

2) KORneLii ŻBiK 
będącej wielokrotną laureatką

pierwszych miejsc w mistrzostwach
krajowych w fitnessie gimnastycznym,

3) KRySTynie GOMułce 
z tytułu zdobywania wysokich

miejsc w turniejach tańca towarzyskie-

go o rankingu ogólnopolskim i między-
narodowym, 

4) KATARZynie GOMułce 
ze względu na działalność arty-

styczną w zakresie śpiewu operowego
solowego i chóralnego.

Stypendia sportowe Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów w 2020 r. zosta-
ły przyznane 3 osobom:

1) MARTynie KOWALcZyK

z UKS Kometa Sianów zdobycie 
w 2019 roku m.in. I miejsca w grze
podwójnej w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Mysłowi-
cach, 

2) PATRycJi KuSZMAR 
z UKS Kometa Sianów za zdobycie

w 2019 roku III miejsca w grze podwój-
nej w Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych w Suchedniowie 

3) neSTOROWi GABRySiAKOWi 

z UKS Kometa Sianów za zdobycie
w 2019 roku III miejsca w grze miesza-
nej w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w Piotrkowie Trybunalskim.

nagrody sportowe dla zawodni-
ków, którzy uzyskali wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym 
w 2019 roku, zostały przyznane:

1) PAWłOWi SPiSAKOWi
(JKS Dako-Galant) – nagroda 

I stopnia za osiągnięcia sportowe 
w dyscyplinie olimpijskiej jeździectwo
– Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego 

2) DOROcie GRZeJDAK
(UKS Kometa Sianów) – nagroda 

II stopnia za zdobycie w 2019 r. złotego
medalu w grze pojedynczej i brązowego
medalu w grze mieszanej na Mistrzostw
Polski Seniorów w badmintonie w Czę-
stochowie, III Miejsca podczas Mist-
rzostw Świata Seniorów w grze poje-
dynczej w badmintonie w Katowicach
oraz działalność trenerską,

3) ROBeRTOWi KOWALcZyKOWi
(UKS Kometa Sianów) – nagroda 

II stopnia za zdobycie w 2019 r. dwóch
złotych medali – w grze pojedynczej 
i podwójnej na Mistrzostwach Polski
Seniorów w badmintonie w Częstocho-
wie oraz całokształt działalności trener-
skiej w 2019 r.

4) MARiOLi SZcZyKuTOWicZ 
(UKS Kometa Sianów) – nagroda

III stopnia za zdobycie w 2019 r. brązo-
wego medalu w grze podwójnej na Mist-
rzostwach Polski Seniorów w badmin-
tonie w Częstochowie

5) ZBiGnieWOWi ZięBie 
(UKS Kometa Sianów) – nagroda

III stopnia za zdobycie w 2019 r. brązo-
wego medalu w grze podwójnej na Mist-
rzostwach Polski Seniorów w badmin-
tonie w Częstochowie

6) MARcinOWi GRZyWAcZOWi 
(Sianowskie Stowarzyszenie Ba-

dmintona) – nagroda III stopnia za
zdobycie w 2019 roku III miejsca w grze
podwójnej mężczyzn oraz III miejsca 
w grze mieszanej na Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Seniorów
w Badmintonie w Częstochowie.

Jesteśmy z was dumni
24 lutego. o godz. 13, w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie odbyło się uroczyste
spotkanie burmistrza Gminy i Miasta Sianów z tegorocznymi stypendystami kultural-
nymi i sportowymi oraz z osobami nagrodzonymi odrębnymi nagrodami za osiągnię-
cia w dziedzinie sportu.

fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa

fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa
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KoNceRT dla woloNTaRiuszY
Ostatniego dnia stycznia, w sianowskim kinie Zorza, odbył się koncert dla wolontariuszy. kapituła złożona
z zeszłorocznych uhonorowanych wybrała troje laureatów.

Bal KarnaWałOWy
Udało się! Podczas balu karnawałowego w Szkole Podstawowej 

w Suchej koszalińskiej zebraliśmy 2110 zł na pomoc dla Maciusia! 

bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację zabawy. Dziękujemy uczniom,
nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za ciężką pracę w czasie przygotowań do
balu, pozyskanie sponsorów, pięknie udekorowaną salę i wspólna zabawę. Rodzicom
uczniów za ciasta, fanty, wsparcie i pomoc. Sponsorom i darczyńcom za fanty 
i nagrody. Zarządowi fundacji Pokoloruj Świat w koszalinie za patronat, redakcji Głosu
koszalińskiego za promocję naszej inicjatywy, a waldemarowi kosowskiemu za zdjęcia. 

kolejny raz okazało się, że zawsze można liczyć na pomoc i życzliwość ludzi związanych
z naszą szkołą. Dziękujemy bardzo!

Monika Olszak 
jest kierownikiem sianowskiej

biblioteki. Od 6 lat pełni funkcję szefo-
wej sztabu WOŚP działającym przy
CKiBPGiM w Sianowie. To ona kieruje
całością prac sztabu. Prowadzi nabór
wolontariuszy, nagłaśnia i rozreklamo-
wuje prowadzenie zbiórki publicznej 
i imprez towarzyszących z pomocą
mediów społecznościowych i plakatów
na terenie Sianowa. Dociera do
darczyńców z prośbą o wsparcie. Dzięki
zdobytemu zaufaniu darczyńców co
roku zdobywa mnóstwo fantów na licy-
tacje. Bardzo aktywnie włącza się 
w życie społeczne i kulturowe gminy.
Jest koordynatorką i moderatorem
Dyskusyjnego Klubu Książki. Cechuje
ją optymizm, otwartość na potrzeby
innych, serdeczność oraz dobry kontakt
z dziećmi i młodzieżą. 

Marek Jackowski 
znany jest w Sianowie i okolicach

jako operator kamery. Przez ten rok, jak
i w poprzednich latach, uczestniczył 
w wielu akcjach charytatywnych. Na
kadrach swoich filmów dokumentował
i utrwalał działania wolontariuszy 

i zbiórki publiczne. Z całości zmontował
film dokumentujący dobroć i zaanga-
żowanie społeczności gminy Sianów. To
klatki filmowe ze zbiórek na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, sianows-
ką akcję „Dziewczynka z zapałkami”,
turnieje sportowe, Terenowa Integracja
dla Choinki. Marek Jackowski jest
filmowcem i dokumentalistą, koordy-
nuje pracę Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego, zasiada w jury cyklicznego wyda-
rzenia „Kokofy”. Wykazuje się
rzetelnością w przekazywaniu wiedzy
i pamięci na temat codziennego życia
mieszkańców gminy Sianów.

Wojciech Kornacki 
jest kierownikiem Ośrodka Gospo-

darstwa Rybackiego Dadoń w Mokrem.
Jego praca to pasja i zamiłowanie do
przyrody. Każda swoją wolną chwilę
przeznacza na niesienie pomocy drugiej
osobie. Zawsze jest pełen gotowości 
w organizacji najrozmaitszych akcji
charytatywnych. W ostatnim czasie
współorganizował Charytatywne
Turnieje Piłkarskie dla Konrada i dla
Izy. We własnym zakresie organizuje
stoiska z gastronomią, a wszelkie

pieniądze pozyskane ze sprzedaży prze-
kazuje na zbiórkę publiczną do puszek.
Jego zaangażowanie i poświecenie
pozwala pomóc wielu osobom z terenu
Gminy i Miasta Sianów. 

Nagrodzeni zostali uhonorowani
pamiątkowymi statuetkami oraz
symboliczną różą. Niespodzianką dla
wszystkich wolontariuszy był koncert
grupy The Kapela Forumowa. Jest to
zespół kilku osób z całej Polski związa-
nych z kinem, pasjonatów muzyki,
którzy spotykają się na swoich koncer-
tach, by „zaROCKować” publiczność. 
W piątek to im się udało, widzowie byli
zachwyceni, większość przebojów
została odśpiewana wspólnie. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzo-
nym, ale podziękowania kierujemy do
wszystkich wolontariuszy działających
na terenie gminy Sianów – za Wasze
wielkie serca, bezinteresowną pomoc,
poświęcony czas…. Pamiętajmy: dobro
powraca!

AGnieSZKA M ADeJ
fot. Waldemar KosoWsKi
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Jak co roku w każdej filii biblio-
tecznej przygotowywane są warsz-
taty feryjne dla dzieci i młodzieży,
oferta jest zawsze bogata i każdy
może znaleźć coś dla siebie. 

w filii bibliotecznej w karnieszewicach
zajęciom towarzyszyła książka, która 
inspiruje do powstawania opowiadań 
i ilustracji oraz zabaw integracyjnych.
wspólnie z dziećmi z Sierakowa i Siecie-
mina pojechali do yellow Parku w kosza-
linie. 
w filii bibliotecznej w wierciszewie za-
jęcia feryjne odbywały się pod hasłem
„biblioteka na Ciebie czeka”. Uczestnicy
bardzo chętnie brali udział we wszyst-

kich zajęciach przygotowanych dla nich,
grach i zabawach ruchowych ,grach
planszowych oraz grach komputero-
wych, nie zapominali też o wypoży-
czaniu książek. byliśmy też w na kręg-
lach w koszalinie. 
„ferie z książką” pod takim hasłem
dzieci z Sieciemina spędzali ferie w bib-
liotece. Tradycyjnie zajęcia rozpoczęły
się od pogadanki na temat bezpieczeń-
stwa podczas wypoczynku zimowego.
Omówiliśmy również trudną sytuację
ptaków, które zimują w naszych okoli-
cach. Powstały lapbooki oraz książeczki
przestrzenne. 
„ferie w bibliotece” pod takim hasłem
odbywały się zajęcia feryjne w filii bib-

liotecznej w Osiekach, gdzie uczestnicy
miło i wesoło spędzali wolny czas od
nauki. brali udział w różnych zajęciach:
plastycznych zabawach, grach planszo-
wych i komputerowych. 
Pełne atrakcji były przygotowane zajęcia
w punkcie bibliotecznym w Skibnie i bib-
liotece w węgorzewie. Dzieciom, które
odwiedziły biblioteki w tym czasie w
tym okresie, czas upłynął na wspólnej
zabawie. na zajęciach w bibliotece
chłopcy i dziewczęta mogli wykazać się
zdolnościami manualnymi oraz spraw-
nościowymi. nie brakowało edukacyj-
nych łamigłówek, rebusów, spotkań 
z książką czy zajęć plastycznych.

TeKST i fOTO: cK

BaJeczne ferie 
w bibliotekach



wiadomości6 Luty 2020 Rok XIX nr 2 (287)
www.sianow.pl

Od stycznia zespół Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sianowie rozpoczął
wdrażanie projektu „Sianowski Klub
integracji Społecznej”. 

Zostanie on utworzony i wyposa-
żony w  budynkach będących własno-
ścią gminy Sianów. Obiekt i otoczenie
będą wyremontowane i odpowiednio

dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Jedna ze ścian budynku
zostanie rozbudowana o oranżerię, 
w której będą prowadzone zajęcia
edukacyjne, integracyjne i relaksacyjne.
W ramach realizowanych działań akty-
wizacyjnych będą odbywały się spotka-
nia ze specjalistami, m.in. doradcą
zawodowym, psychologiem, pedago-

giem i prawnikiem. Udział w zajęciach
Klubu będzie dobrowolny, na zasadzie
realizacji kontraktu socjalnego. Już
teraz wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do siedziby MGOPS, gdzie
będzie można uzyskać więcej informa-
cji o rekrutacji, której rozpoczęcie
planuje się już na w marcu. 

ROBeRT SuSZcZAK 

Powstaje Klub integracji Społecznej 

14lutego było wiele pozytyw-
nych emocji, wzruszeń 

i rozmów, a wszystko to dzięki 2. edycji
inicjatywy Klubu i finału akcji „uszyj-

my Radość” dla podopiecznych hospi-
cjum im. św. Maksymiliana Kolbego 
w Koszalinie.

Celem akcji było uszycie serdu-

szek, a następnie wręczenie je 
w Walentynki. Każdy w hospicjum
otrzymał serduszko. Podopieczni
serdecznie dziękowali, cieszyli się 
z naszych odwiedzin. Kiedy była taka
potrzeba – rozmawialiśmy z pacjenta-
mi. Czasami po prostu trzymałyśmy za
rękę lub też po cichutku, żeby nie
obudzić kładłyśmy serce blisko obda-
rowanej osoby. Jeśli pacjenta odwiedza-
ła rodzina, mąż, czy dzieci – to on
również otrzymali nasze rękodzieło.
Wspaniale było zobaczyć, że niektórzy
na nas czekali, a nasze serducha przy-
padły do gustu. Pacjenci je dotykali
głaskali, przykładali do głów. 

Każda z wolontariuszek Klubu
Rodziny mogła odczuć jak niewiele trze-
ba, aby sprawić radość. Mamy nadzieję,
że każdy z obdarowanych poczuł, że jest

ważny, a każdy pretekst jest dobry, aby
wesprzeć w trudnych chwilach. 

Akcja Uszyjmy Radość rozpoczęła
się 20 stycznia i przez kolejne tygodnie
szyłyśmy serduszka. Odbywało się to 
w Centrum Kultury i Biblioteka Publicz-
na Gminy i Miasta Sianów, gdzie korzys-
tałyśmy z sali krawieckiej i maszyn do
szycia. Projekt serduszek oraz ich reali-
zacja była wspólnym pomysłem człon-
ków stowarzyszenia. Udało się nam
wykonać plan maksimum i uszyłyśmy
50 serc .Mogłyśmy pozwolić sobie na
zakup najwyższej jakości materiałów
dzięki zebranym pieniądzom podczas
zeszłorocznego Folk Film Festiwal.

Nie sposób wymienić wszystkich,
którzy „szyli z nami radość”, ale serdecz-
nie dziękujemy Aleksandra Kowalczyk
– dyrektor Centrum Kultury, za wspar-
cie na każdym etapie akcji. Bardzo dzię-
kuję wszystkich wolontariuszom Klubu
Rodziny, za ich zaangażowanie, pozy-
tywną energię i bezinteresowną pomoc. 

Mamy ogromną satysfakcję, że

udało nam się dziś wywołać uśmiech 
i radość, dać malutkie wytchnienie od
rzeczywistości.

KATARZynA GRuDZień-KuŚKA

uSZyły RADOŚć 

w
tym czasie dzieci miały
okazję zamienić się 
w kucharzy, odkrywców

przyrody, wokalistów, kustoszy biblio-
tecznych, a do tego poznać podstawowe
zwroty w języku hiszpańskim. Uczest-

niczyły również w seansach filmowych
w Kinie Zorza. Wszystkie spotkania
odbywały się przez pierwszy tydzień
ferii i trwały od godziny 10 do 16.

Po raz pierwszy podczas ferii dzieci
miały okazję uczestniczyć w zajęciach

KULNATURA, czyli w Akademia Tropi-
cieli i Odkrywców „Przyroda tęczą
malowana”. 

Na zajęciach dzieci odkrywały
fascynujący, kolorowy i pachnący świat
przyrody. Mogli dotknąć prawdziwych
gniazd ptaków, wyplutek sowich, czy
odciskać w piasku ptasie nogi. Mieli
okazję poznać różne techniki kamufla-
żu zwierząt zamieszkujących polskie
lasy, ale też rozważali na temat miejsca
człowieka i jego relacji z naturą. Wszyst-
ko to pozwoli dzieciom lepiej zrozumieć
otaczającą przyrodę. 

Po raz pierwszy podczas ferii była
z nami znana wokalistyka i instruktor
wokalny naszego Centrum Zosia Karbo-
wiak, która poprowadziła zajęcia śpie-
wu. W ich trakcie można było dostać
odpowiedź na pytania: czy śpiewać trze-
ba głośno czy cicho, jak pracuje prze-
pona – i co to jest ta przepona? Na wiele
innych pytań dostali odpowiedź feryjni
uczestnicy zajęć, śpiewając największe
hity z list przebojów. A całe Centrum
śpiewało Mr Zoob – Mój jest ten kawa-
łek podłogi i Cleo – Łowcy Gwiazd.

Kolejną propozycją na ferie były
zajęcia języka hiszpańskiego z Acade-
mią hiszpańskiego La vaca Lola. Dzieci
uczyły się hiszpańskiego bawiąc się 
w podchody, gotując buritto w kuchni,
odnajdując zagadki w całym obiekcie
Centrum Kultury, ale również śpiewając
hiszpańskie piosenki. 

W naszej kuchni podczas ferii,
dzieci wraz panią Elą Pierzchałą – Bili-
czak tworzyli swoją pizze marzeń.
Każdy z uczestników przygotowywał
własną pizze, z którą nakładał przez
siebie wybrane składniki. 

Nie mniej atrakcji zapewniła dzie-
ciom biblioteka i jej zasoby – spotkania
z książką i rozwój wyobraźni dzieci, jak
zawsze – bezcenne. 

Serdecznie dziękujemy dzieciom

za fantastyczną frekwencję oraz duże 
i pełne energii zaangażowanie we
wszystkie przygotowane atrakcje 
w czasie ferii.

Na więcej zdjęć i relacji z ferii
zapraszamy na naszą stronę interneto-
wą cksianow.pl oraz portal społeczno-
ściowy www.facebook.com/cksianow/.

K. GRuDZień-KuŚKA
fot. Waldemara KosoWsKiego

Najlepsze FeRie
Śniegu nie było – za to była moc atrakcji
na feriach w Centrum kultury. 
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Czytając „Ciemność”
20 lutego odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki.

Rozmawialiśmy o książce Héctora Tobara „Ciemność. Nieopowiedziane histo-
rie o trzydziestu trzech mężczyznach uwięzionych pod ziemią i o cudzie, który
ich uratował”. W 2010 roku doszło do katastrofy w Chile – w wyniku zawalenia
się kopalni, 33 górników zostało na 69 dni uwięzionych pod ziemią. 

Autor jako jedyny reporter miał prawo opisać historię chilijskich górników.
To właśnie oni go wybrali i powierzyli zadanie opisania ich przeżyć. Hector Tobar
opowiada o wydarzeniach, które śledził cały świat. Pisze o przyczynach katastrofy,
o akcji ratowniczej, o przeżyciach górników pod ziemią i po wyjściu na powierzch-
nię, o rodzinach uwięzionych górników i o politykach, którzy te tragiczne wyda-
rzenia wykorzystują dla własnych celów.

„Ciemność” to drobiazgowo i uczciwie napisany reportaż. To mocna, drama-
tyczna i wywołująca silne emocje książka, która wciąga od samego początku do
tego stopnia, że nie sposób się od niej oderwać.

TeKST i fOTO: cK

18lutego do biblioteki zaprosi-
liśmy uczestników zajęć

Środowiskowego Domu Samopomocy
„Szansa” na lekcję biblioteczną „Jak
chowają się książki w bibliotece”. 

Tematem lekcji był „Katalog alfa-
betyczny i rzeczowy w formie elektro-
nicznej”. Uczestnicy dowiedzieli się 
o podstawowych funkcjach biblioteki,
o zbiorach bibliotecznych podzielonych
według UKD( Uniwersalna Klasyfikacja
Dziesiętna), która opracowana została
przez Melvila Deweya. Na zakończenie
zajęć nasi goście wysłuchali fragmentu
książki Doroty Terakowskiej „Władca
Lewawu”.

TeKST i fOTO: cK

Jak chowają się książki?

DySKuSyjNy KLuB KSIążKI

Jeden artysta, wielu widzów 
i mnóstwo pozytywnej energii.

Tak właśnie było wczoraj na wernisażu
wystawy ilustracji i murali Tomasza
Żuka – cuKinA, który odbył się 
w Galerii Zorza w Sianowie. 

Spotkanie, otworzyła dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów Aleksandra
Kowalczyk i burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki, którzy w piękny
sposób przedstawili sylwetkę i dzieła
Tomasza, a i sam Tomek powiedział

parę słów o sobie i swojej twórczości.
Żona Alina mówiła o tym jak się na co
dzień żyje z artystą, czasami trudno, 
ale przede wszystkim ciekawie, tym
bardziej, że Tomek jest bardzo pozytyw-
na osobą.

Jest to druga wystawa Tomasza, 
a pierwsza oficjalna Tym bardziej jest
nam miło, że to właśnie u nas zgodził
się pokazać swoje prace. Zapraszamy
do oglądania wystawy aż do 30 maja.

fot. Waldemar KosoWsKi

Wernisaż cuKinA

Do przedszkola gminnego 
i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę
Sianów na rok szkolny
2020/2021.

x 17 – 28 lutego składanie deklaracji o kontynuacji,
x do 4 marca publikacja informacji o liczbie wolnych

miejsc,
x Stosuje się jednolity druk wniosku rekrutacyjnego

do przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzo-
nego przez Gminę Sianów.

x Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumen-
tami rodzice składają w terminie od 9 do 20 marca
w Zespole Administracyjnej Obsługi Oświaty 
w Sianowie, ul. Bolesława Chrobrego 4 p. 216 
w dniach:

x 9 – 17 marca w godz. 7.00 do 15.00
x 18 – 20 marca w godz. 7.00 do 17.00

lub w Szkole Podstawowej w Dąbrowie – w godz.
7.30 do 15.30

http://oswiata.sianow.bipstrona.pl/wiadomosci/1/wiado-

mosc/409077/rekrutacja_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkol-

nych_na_rok_szko

DO ŻŁObka GMInneGO
„SkRZaT” w SIanOwIe
PROwaDZOneGO 
PRZeZ GMInĘ SIanÓw 
na rok szkolny 2020/2021

x 17 – 28 lutego składanie deklaracji o kontynuacji,
x Do 4 marca publikacja informacji o liczbie wolnych

miejsc,
x Wypełnione wnioski wraz załączonymi dokumen-

tami rodzice składają w terminie 
od 9 do 20 marca w Żłobku Gminnym „Skrzat” 

w Sianowie, ul. Słowackiego 3. 

Druki wniosków i załączników można pobrać w Żłobku
Gminnym „Skrzat” w Sianowie oraz ze strony:

www.ekoskrzat.edupage.org 

zakładka – więcej-rekrutacja

uwaGa! ReKRuTacJa!



Wczasie ferii orliki ze Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie 

i Klubu Sportowego Sieciemin (druży-
na orlika 2009 i młodsi) przystąpili 
do 60. Turnieju piłki nożnej im. Stani-
sława figasa na hali widowiskowo-
sportowej Gwardia w Koszalinie. Zajęli
trzecie miejsce.

Do zmagań przystąpiło siedem
drużyn: trzy drużyny Gwardii Koszalin,

Unii Białogard, Gryfa Polanów, Zryw
Kretomino i Dąbrowa. Mecze rozgry-
wano systemem „każdy z każdym” raz
10 minut. Łącznie rozegrano 21 spotkań.
Nad przebiegiem zmagań czuwał
Ryszard Wątroba. Mecze sędziował
Marcin Leśniewski. Wśród siedmiu
zespołów do fazy półfinałowej czwart-
kowej awansowały trzy drużyny, 
a wśród nich Unia Białogard, Gwardia

Koszalin 2009/2010 i SP Dąbrowa/KS
Sieciemin. Ostatni pojedynek turnieju,
21 w kolejności, okazał się meczem 
o pierwsze miejsce zmagań. Unia Biało-
gard i SP Dąbrowa/KS Sieciemin stoczy-
ły bardzo wyrównany pojedynek,
zakończony sprawiedliwym remisem
0:0. Ten wynik dał pierwsze miejsce
Unii Białogard z 13 pkt., na drugim miej-
scu zakończyła Gwardia Koszalin z 11
pkt., a trzecie miejsce wywalczyli
uczestnicy naszej gminy – Dąbrowa…
– także 11 pkt. O drugim miejscu zade-
cydował bezpośredni pojedynek na
korzyść Gwardii (0 : 2). Bilans jaki osiąg-
nęła nasza drużyna to trzy zwycięstwa,
dwa remisy i jedna porażka. 

Zespół prowadzony przez Sebastia-
na Wrońskiego i Andrzeja Jarotka
wystąpił w składzie: Wiktor Petrus (kpt.),
Paweł Milka (br.), Szymon Prończuk,
Oskar Jarotek, Michał Fedorowski,
Mateusz Rakowicz, Adrian Bronikowski,
Konrad Łęcki, Julian Mrugalski, Mateusz
Wyrostek, Paweł Owięcki.
fOT. i TeKST: SeBASTiAn WROńSKi

Dobrze zagrany turniej
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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

24lutego, w sianowskim
magistracie uroczyście

podziękowano działaczom sportowym
ustępującej, Vii kadencji Gminnej
Rady Sportu. Zorganizowano także
wybory do kolejnej kadencji. 

Do Rady Sportu na lata 2020-2022
wybrani zostali działacze sportowi oraz
reprezentanci organizacji i stowarzy-
szeń sportowych na co dzień działający
w sporcie i kulturze fizycznej. Skład 10-
osobowej nowej Rady to: Andrzej Adam-
ski (przewodniczący), Ryszard Wątroba
(zastępca przewodniczącego), Marcin
Grzywacz (sekretarz) Waldemar Barto-
siewicz, Jędrzej Bielecki, Robert Kowal-
czyk, Zbigniew Kuszlewicz, Sebastian
Kulesza, Krzysztof Gort i Sebastian
Wroński. 

Serdecznie gratulujemy wybra-
nym członkom i życzymy owocnych,
konstruktywnych spotkań i wspólnych
inicjatyw sportowych w przyszłości.
Przypomnijmy: Rada Sportu to ciało
doradczo-opiniodawcze burmistrza,
jego członkowie pełnią te funkcje
społecznie, a do ich ustawowych kompe-
tencji należy m.in. opiniowanie strategii
rozwoju Gminy Sianów w zakresie
kultury fizycznej, projektów budżetu
Gminy Sianów, projektów uchwał 
w części dotyczącej kultury fizycznej,
programów funkcjonowania i rozwoju
bazy sportowej na terenie Gminy
Sianów, a także wskazywanie kandyda-
tur działaczy sportowych, nominowa-
nych corocznie w dziedzinie sportu do
Sianowskich Rybogryfów.

nOWA RADA SPORTu
W SiAnOWie

1
lutego, w hali sportowo-
widowiskowej przy Szko-
le Podstawowej nr 2 

w Sianowie, rozegrano charyta-
tywny Halowy Turniej Piłki
nożnej „Gramy dla Kamila”.
Zagraliśmy razem dla Kamila.
Licznie i hojnie!

11-letni Kamil – mieszkaniec Siano-
wa – od urodzenia choruje na muko-
wiscydozę wymagającą systematyczne-
go i kosztownego leczenia!

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie,
Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
Sianowska Fundacja „Jesteśmy Razem”,
Stowarzyszenie Victoria Sianów, Szkoła

Podstawowa nr 2 w Sianowie oraz Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Sianowie, zapro-
sili do udziału w imprezie całe rodziny,
przyjaciół i sympatyków piłki nożnej. 

W turnieju zagrali: Almir Słupsk,
Amator Kołobrzeg, Arka Sianów, DC 13
Koszalin, Lewiatan Sianów, Max-Trans
Karlino, Mechanik Bobolice, Oldboje
Gwardia Koszalin, Oldboje Iskra Biało-
gard, Oldboys Bałtyk Koszalin, Oldboys
Darłovia Darłowo i Stowarzyszenie
Victoria Sianów.

Grano w dwóch sześciozespoło-
wych grupach, systemem „każdy 
z każdym”, raz 8 minut. Po nich była
faza gier o miejsca, trwających raz 
6 minut, przedzielona meczami półfi-
nałowymi!

Otwarcia Turnieju, dziękując przy-
byłym zespołom oraz wszystkim orga-
nizatorom, dokona mama Kamila,
który obserwował zmagania z trybuny
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
– Maciej Berlicki, Przedstawicielka
Sianowskiej Fundacji „Jesteśmy Razem”
– Olga Lewandowska i przedstawiciel
Stowarzyszenia Victoria Sianów 

– Krzysztof Gort. Wszyscy dotrwali do
końca, tego trwającego blisko sześć
godzin, charytatywnego zgromadzenia!

30 spotkań eliminacyjnych, ustaliło
następującą kolejność: XI miejsce zajął
Almir Słupsk, X – Arka Sianów, XI 
– Stowarzyszenie Victoria Sianów, VIII
– Mechanik Bobolice, VII – Max-Trans
Karlino, VI – Oldboje Gwardii Koszalin,
V – Oldboje Iskra Białogard, IV – Oldboys
Bałtyk Koszalin, III – Amator Kołobrzeg.

W finale Lewiatan Sianów pokonał
Oldboys Darłovia Darłowo 1:0.

Puchary dla zwycięzców, statuetki
za zajęte miejsca oraz nagrody indywi-
dualne wręczała mama Kamila wraz 
z synem, Maciej Berlicki, Krzysztof Gort
i Sebastian Kulesza – radny Rady Miej-
skiej w Sianowie.

Przygotowane i wręczone podzię-
kowania „Za okazane serce” i wszystkim
osobom, zakładom pracy, firmom 
i instytucjom, zaangażowanym w przy-

gotowanie i przeprowadzenie tego
przedsięwzięcia!

RySZARD WąTROBA
fot. Waldemar KosoWsKi

zagrali dla Kamila!
w czasie trwania turnieju „Gramy dla
kamila” w Sianowie zebrano 13 010 zł.
kwota ta została przekazana mamie
kamila!
Podczas imprezy była loteria fantowa!
był też kiermasz ciast i dań własnego
wyrobu. Przed turniejem i w jego
trakcie, zaprezentowali się najmłodsi
adepci piłki nożnej Victorii Sianów
(trener – krystian Mural) i Gwardii ko-
szalin (Grzegorz Duda, którego zastę-
pował Marek Drab)!
Oni też wprowadzili na umowny „par-
kiet”, dwie pierwsze rywalizujące ze
sobą ekipy: Stowarzyszenia Victoria
Sianów i arki Sianów.

Zapraszamy do dobrowolnych wpłat na konto Sianowskiej fundacji „Jesteśmy Razem”:
26114020040000340279041345 z dopiskiem „Dla kamila”.


