
3 marca

Dzień Osadników
Ziemi Sianowskiej

8 marca

Dzień Kobiet

11 marca

Dzień Sołtysa

17 marca

V Gala Taneczna 
w Kinie Zorza

P
odczas uroczystości głos zabrał
burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki. – Przez cały rok

będziemy organizować wiele tradycyjnych 
i nowych wydarzeń sportowych, historycz-
nych i kulturalnych, w trakcie których
będziemy podkreślać bogatą spuściznę
Sianowa – zapowiedział i dodał: – Cieszę się,
że jestem burmistrzem w gminie, gdzie tak
wiele dzieje się dzięki mieszkańcom. Dzięki
waszej aktywności, waszym pomysłom 
i otwartości na współpracę z samorządem.
Dzięki wam Sianów jest wyjątkowy!

Na jubileuszowej uroczystości hala wido-
wiskowo-sportowa przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Sianowie gościła m.in. senatora
Piotra Zientarskiego, posła Stefana Romec-
kiego, doradcę wojewody zachodniopomor-
skiego ds. współpracy międzynarodowej 
i polityki pamięci Artura Staszczyka, zastęp-
cę prezydenta Koszalina Wojciecha Kasprzy-
ka i starostę koszalińskiego Mariana Herma-
nowicza. Na uroczystość przybyła także
delegacja z partnerskiego miasta Rezekne na
Łotwie z merem Aleksandrem Stecem na
czele oraz z dyrektor Polskiego Gimnazjum
w Rezekne Walentyną Szydłowską. Mieli-
śmy również przyjemność gościć delegację 
z partnerskiej gminy Biały Dunajec. Był 
z nami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Białym Dunajcu Bartłomiej Kudasik.

Ten wieczór był pełen niespodzianek 
i wyjątkowych chwil. Pierwsi na scenie poja-
wili się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Sianowie w spektaklu o najstarszych dzie-
jach Sianowa. Grupę teatralną przygotowała
Ewa Wolska.

Gala była okazją do uhonorowania
okolicznościowymi medalami z okazji jubi-
leuszu miasta. Medale otrzymali wszyscy
poprzedni burmistrzowie: Mirosław Kamiń-
ski, Andrzej Matyjaszek, Andrzej Jankowiak
oraz Ryszard Wątroba. Medale okoliczno-
ściowe powędrowały również do przedsta-
wicieli służb mundurowych: Komendanta
Miejskiego Straży Pożarnej w Koszalinie 
st. bryg. Mirosława Pendera, komendanta
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych 
w Koszalinie płk. Dariusza Sienkiewicza,
komendanta I Komisariatu w Koszalinie
podinspektora Arkadiusza Rumińskiego,
naczelnikowa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sianowie druha Marka Brzozowskiego.
Medal wręczono również Honorowemu
Obywatelowi Gminy i Miasta Sianów,
powstańcowi warszawskiemu, żołnierzowi
Armii Krajowej podporucznikowi Aleksan-
drowi Kaczorowskiemu.

Kolejną grupa osób, które otrzymały ten
wyjątkowy medal byli przedsiębiorcy: Piotr
Szwoch z firmy Ganz Izolacje, Łukasz
Parfianowicz ze spółki POLRYB w Maszko-
wie, Andrzej Borowski z firmy DEGA 
w Karnieszewicach, Stanisław Grzywacz 
z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Siano-
wie, Sebastian Matyszczuk z Zakładu Tarta-
czanego „Matysz-Drew”, Emilia Dadoń 
z firmy Dadoń , Sylwester Strojnowski 
z firmy Sian-Ryb, Przemysław Sak z Firmy
SAKBUD, Norbert Koselski z firmy Bokaro
oraz Zbigniew Łękowski z firmy Mer
Kurier.

Przedstawiciele lokalnych organizacji
pozarządowych i sportowcy także otrzy-

mali medale: Maciej Lewandowski z Funda-
cji Jesteśmy Razem, Aleksandra Kowalczyk
z Gminnej Organizacji Turystycznej,
Tomasz Tesmer ze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, Roman
Kwiatkowski ze Stowarzyszenia 4x4, Hele-
na Kowalczyk z sianowskiego Caritas oraz
Łukasz Gładysiak ze Stowarzyszenia Histo-
rycznego Pochodnia w Sianowie.

Włodarze pamiętali też o sportowcach.
Wyróżnieni zostali: Waldemar Lewandow-
ski z Klubu Sportowego Sieciemin, Lesław
Spisak z Dako Galand Skibno, który odebrał
medal również dla Pawła Spisaka – cztero-
krotnego Olimpijczyka, reprezentującego
Dako Galand Skibno, Marek Walker 
z Klubu Sportowego Victoria Sianów, Arka-
diusz Synówka z Uczniowskiego Klubu
Sportowego Victoria SP2 Sianów, Zbigniew
Zięba z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Kometa Sianów, Maria Ignatowicz 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego Tori
przy Zespole Szkół w Dąbrowie, Waldemar
Bartosiewicz z Klubu Wędkarstwa Sporto-
wego TROTKA.

Po oficjalnej części uroczystości na scenie
wystąpiła wyjątkowa artystka – Anita Lipnic-
ka z zespołem The Hats. Nie trzeba było jej
przedstawiać sianowskiej publiczności, bo
gościła tu podczas ubiegłorocznej edycji Folk
Film Festiwalu. Jej koncert był okazją do
posłuchania największych przebojów woka-
listki, ale przede wszystkim jej najnowszego
dorobku – utworów z płyty „Miód i dym”.
Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na
urodzinowy tort.

Wielka gala na urodziny
11 lutego odbyła się Gala Sianowskich Rybogryfów. Tegoroczna uroczystość miała 
wyjątkowy charakter – tego dnia obchodziliśmy jubileusz 675-lecia nadania praw miejskich
miastu Sianów!

Na galę przyjechali m.in. przedstawiciele miast partnerskich Sianowa oraz dyrektor Polskiego Gimnazjum w Rezekne Walentyna Szydłowska. Fot. Waldemar KosoWsKi
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Dokładnie 11 lutego minęło 675 lat 

od chwili gdy Sianów otrzymał akt

lokacyjny, a więc stał się miastem.

Ten dzień staraliśmy się obchodzić

uroczyście podczas Gali Sianowskich

Rybogryfów. Postaraliśmy się 

podziękować wielu grupom społecznym,

które obecnie mają wpływ na rozwój

sianowskiego samorządu, na jego wize-

runek. 

Jeszcze raz tu, w moim cyklicznym

tekście dziękuję za wkład każdego, i tych

wymienianych i tych bezimiennych, 

i tych żyjących teraz i w przeszłości, 

i tych mieszkających w gminie i tych,

którzy są spoza gminy. Każdy z nas jest

mała cegiełką, która zmienia Sianów. 

Są to wszyscy z pomysłami, wszyscy

wspierający obecne działania i prace

samorządowe. Ale są to też ci, którzy

krytykują. Bo jeśli jest inna, lepsza alter-

natywa, to warto o niej mówić. A każdy

decydent powinien wtedy słuchać, 

a przynajmniej analizować różne pomy-

sły czy uwagi.

Jednak taki „wiek” to chyba też 

w każdym z nas myśli o ogromnym 

dziedzictwie prawie siedmiuset lat, 

o wszystkich, którzy tu mieszkali, żyli. 

A teraz my wszyscy budujemy tę naszą

Małą Ojczyznę. Wszyscy, bo i ci aktywni

i ci mniej aktywni. We mnie rodzi się też

myśl czy pytanie. Jak tu będzie 

na 700 lat, jak na 750? Nie ma jasnej

odpowiedzi, jednak już dziś możemy

pracować i myśleć o tym jak może być 

za tych kilkadziesiąt lat. Zachęcam 

do „włączenia” wyobraźni, może 

pojawią się jakieś pomysły. Takie, które

za wiele lat Sianowianie dobrze ocenią 

i będą pamiętali o ich twórcach czy

inspiratorach. Oczywiście do tego

potrzeba pozytywnego podejścia, trudno

zbudować coś na zasadzie „jest źle”,

„głupie pomysły”. 

I takiego pozytywnego podejścia 

i myślenia każdemu życzę. Na te 675

urodziny, które obchodziliśmy w lutym.

675 lat – dużo
czy mało?

z ratusza
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To ciekawe

Spotkanie Sieci
Cittaslow

Początek roku to czas planowa-
nia wspólnych wydarzeń, łączących
miasta i miasteczka przynależące do
Sieci Miast Cittaslow w Polsce.
Sianów, dzięki przebytej w 2017 r.
certyfikacji, jest jej pełnoprawnym
członkiem. Burmistrz Maciej Berlic-
ki wraz z pełnomocnikiem ds. Citta-
slow uczestniczyli w obradach ogól-
nopolskiego zebrania członków
Sieci Miast w Mierkach k. Olsztyn-
ka. Głosowano m.in. nad przyjęciem
sprawozdania z realizacji ubiegło-
rocznego budżetu, przyjęciem
planu finansowego na 2018 r. oraz
obradowano nad tematyką i kalen-
darium wydarzeń w najbliższych
miesiącach. Włodarze 28 samo-
rządów polskich podkreślali wagę

rozwoju Sieci Cittaslow, jej potencjał
społeczno-kulturalny oraz wyzwa-
nia i problemy stojące przez małymi
miastami w kraju. Spotkanie było
okazją do dyskusji na temat strate-
gicznych działań rozwojowych
Sieci, współpracy partnerskiej
między miastami, wymiany
dobrych praktyk w rewitalizacji 
i planów finansowania w nowej
perspektywie programowej.

P
ierwszy projekt stanowi
kontynuację działań podję-
tych przez samorząd 

w ubiegłym roku i polega na zapew-
nieniu funkcjonowania w gminie
Sianów ośrodka wsparcia dla 30
nieaktywnych zawodowo osób,
które ukończyły 60 lat. Wsparcie
otrzymają w ramach działającego już
Dziennego Domu Senior+. Głów-
nym celem placówki jest udzielanie
seniorom pomocy w czynnościach
dnia codziennego, stworzenie im
warunków zapewniających popra-
wę jakości życia oraz zmniejszenie
zapotrzebowania na korzystanie 
z form pomocy społecznej. Dzienny
Dom Senior+ jest miejscem integracji,

aktywizacji, świadczenia usług proz-
drowotnych, a także animacyjno-
kulturalno-edukacyjnych. 

Na funkcjonowanie placówki
pozyskano kwotę 108 tysięcy
złotych. Ze środków tych sfinanso-
wane zostaną m.in. usługi opieku-
ńcze dla seniorów, wyżywienie czy
materiały na warsztaty.

Gmina pozyskała również środki
na adaptację i wyposażenie istniejącej
infrastruktury pierwszego piętra
budynku Domu Seniora. Docelowo
powstanie tam Klub „Senior+”. 
Z dotacji w wysokości 150 tys. zł
sfinansowane zostaną prace remon-
towo-budowlane oraz niezbędne
wyposażenie w postaci mebli,
sprzętu medycznego, rehabilitacyj-
nego, AGD/RTV, co zagwarantuje 
w przyszłości m.in. świadczenie
usług socjalnych, zajęć z aktywności
ruchowej i gimnastyki leczniczej,
zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla
15 osób powyżej 60. roku życia.

Dotacja dla seniorów
Ministerstwo Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny ogłosiło wyniki konkursu
„Senior+”. Gmina Sianów znalazła się wśród jego beneficjentów i otrzyma
środki na działalność Dziennego Domu Senior+ oraz utworzenie w Sia-
nowie Klubu Seniora.

Dzienny Dom Senior+ mieści się na parterze zabytkowego budynku po Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Sianowie.  Fot. Waldemar KosoWsKi

14 lutego w Sianowskim Inkuba-
torze Organizacji Pozarządowych
Maciej Berlicki, burmistrz gminy 
i miasta Sianów spotkał się z zawod-
nikami i trenerami, którzy osiągnęli
wysokie wyniki we współzawodnic-
twie sportowym w 2017 roku.

Podczas spotkania Maciej Berlic-
ki wraz z Andrzejem Adamskim,
nowym przewodniczącym Gminnej
Rady Sportu w Sianowie, wręczyli
dziewięciu zawodnikom UKS
Kometa Sianów oraz JKS Dako
Galant Skibno umowy stypendial-
ne. Ponadto pięciu zawodnikom 
i trenerom przyznano nagrody
sportowe I i II stopnia.

Stypendia sportowe na okres 
8 miesięcy otrzymali:

– Kornelia Kowalczyk (UKS
Kometa Sianów) za III miejsce 
w Mistrzostwach Polski Młodzie-
żowców w grze podwójnej – wyso-
kość stypendium 400 zł

– Patryk Jas (UKS Kometa
Sianów) za III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Młodzieżowców 
w grze podwójnej – wysokość
stypendium 400 zł na

– Dominik Ziętek (UKS Kometa
Sianów) za III miejsce w grze

mieszanej w Mistrzostwach Polski
Młodzieżowców – wysokość
stypendium 400 zł

– Norbert Markowski (UKS
Kometa Sianów) za II miejsce 
w grze mieszanej w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych – wyso-
kość stypendium 325 zł

– Michalina Surówka (UKS
Kometa Sianów) za II miejsce 
w grze mieszanej w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych – wyso-
kość stypendium 325 zł

– Nestor Gabrysiak (UKS Kome-
ta Sianów) za III miejsce w grze
podwójnej w Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych – wysokość
stypendium 300 zł

– Martyna Kowalczyk (UKS
Kometa Sianów) za I miejsce w grze
podwójnej w Mistrzostwach Polski
Młodzików oraz II miejsce w grze
mieszanej w Mistrzostwach Polski
Młodzików Młodszych – wysokość
stypendium 300 zł

– Anna Karpińska (JKS Dako
Galant Skibno) za udział w Mistrzo-
stwach Europy Juniorów – wysoko-
ść stypendium 400 zł

– Krzysztof Podraza (JKS Dako
Galant Skibno) za I miejsce w Ogól-

nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
– wysokość stypendium 400 zł

Nagrody sportowe otrzymali:
– Paweł Spisak – nagroda I stop-

nia – 4 tys. zł brutto za I miejsce 
w Pucharze Polski WKKW oraz
pracę trenerską

– Dorota Grzejdak – nagroda 
I stopnia – 2,8 tys. zł brutto za 
II miejsce w grze pojedynczej 
w Mistrzostwach Świata Seniorów
w badmintonie

– Robert Kowalczyk – nagroda 
I stopnia – 2,8 tys. zł brutto za meda-

le Mistrzostw Polski podopiecz-
nych, całokształt pracy trenerskiej 

– Marcin Grzywacz – nagroda 
I stopnia – 1 tys. 150 zł brutto 
– II miejsce w grze podwójnej
mężczyzn oraz III miejsce w grze
mieszanej podczas Mistrzostw
Polski Seniorów w badmintonie

– Patrycja Kuszmar – nagroda 
II stopnia – 400 zł brutto – I miejsce
w grze pojedynczej oraz I miejsce
w grze podwójnej podczas Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzi-
ków. 

Stypendia sportowe na... walentynki

Sianowski samorząd przeznaczył łącznie dla sportowców i trenerów 37 tys. 150 zł. 
Fot. UmiG sianóW

Jubileuszowe torby czekają na... wycieczkę!

Kolejny rok to kolejna wersja toreb z hasłem „Jestem z Sianowa”. 
Na właścicieli czekają w Urzędzie Miasta i Gminy w Sianowie. To
edycja specjalna – z jubileuszowym z logiem 675-lecia Sianowa w naj-
modniejszym kolorze wiosna-lato 2018 – lazurowym. Odbierajcie
torby, fotografujcie się z nimi podczas wyjazdów, wojaży po kraju 
i świecie, a przede wszystkim w gminie Sianów!

Fot. milena szczepańsKa-zaKrzeWsKa

wyjątkowy prezent
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Zrób sobie 
zdjęcie!
Jubileusz 675-lecia Sianowa 
to okazja do świętowania, ale 
i uwieczniania radosnych chwil!
Nasza propozycja to wspólne
zdjęcia w pamiątkowej, urodzi-
nowej ramce. Jako pierwsi dali
się sfotografować sianowscy
urzędnicy. A to dopiero po-
czątek. Ramka dostępna będzie
dla mieszkańców przez cały rok.
Będzie czekać na chętnych pod-
czas wszystkim imprez. A kiedy
już zrobicie sobie zdjęcie, ko-
niecznie się nim pochwalcie! Mo-
żecie je zamieścić na przykład
na facebookowym profilu naszej
gminy. Zapraszamy do zabawy!
I... uśmiech!

Fot. milena szczepańsKa zaKrzeWsKa

R
ocznicowe logo, które
nawiązuje do pierwszego
herbu Sianowa, zdobi już

wszystkie pisma urzędowe. Pojawi-
ło się też na wielkim banerze na
budynku sianowskiego magistratu.
Przez cały rok do jubileuszu będą
nawiązywać kolejne imprezy. Część
z nich to wydarzenia doskonale
mieszkańcom gminy i miasta, 
a nawet regionu doskonale znana,
wzbogacona o rys historyczny. Będą
też nowe propozycje. Kto wie, może
spodobają się mieszkańcom na tyle,
że na stałe zagoszczą w kalendarzu
naszych imprez!

W marcu
Zaczynamy od spotkania z histo-

rią – w sobotę, 3 marca, o godz. 16 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Sianowie rozpocznie się Dzień
Osadników Ziemi Sianowskiej. 
W programie m.in. koncert Anny
Żebrowskiej oraz Marty Sokołow-
skiej. Będzie można usłyszeć naj-
większe przeboje lat 60., 70. i 80.

W kwietniu
Wiosnę przywitamy w Sianowie

Festiwalem Kultury Ekologicznej
Przedszkoli.

W maju
Początek miesiąca upłynie pod

znakiem sportu i patriotyzmu. 
1 maja odbędzie się Piknik Sporto-
wy im. R. Targaszewskiego. 
W planie jest ekstremalny bieg tere-
nowy na dystansie 6 km 750 m dla
dorosłych i 675 m dla dzieci. Po raz
pierwszy zaprosimy wszystkich
chętnych do udziału w Marszu szla-
kiem Legii Poznańskiej z Sianowa
do Kołobrzegu. W tym miejscu
warto przypomnieć, że wyjście
piechoty 1. Pułku Legii Poznańskiej
do Kołobrzegu rzeczywiście
nastąpiło z Sianowa. Jest to cieka-
wostka, o której mało kto pamięta.
Do Marszu dołączyć może każdy 
– kolumnę piesza będzie otwierać
rekonstruktorzy, przedstawiający 
1. Pułk Legii Poznańskiej.

A to już nasza tradycja – 2 maja
w parku im. Powstańców Warszaw-
skich odbędzie się Piknik z flagą.
Tym razem impreza z okazji Naro-
dowego Święta Flagi poświęcona
będzie historii Sianowa. Pojawią się
stoiska wystawiennicze, w planie 
są warsztaty oraz happeningi. 
W pikniku wezmą udział członko-
wie warsztatów teatralnych i mu-
zycznych Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej Gminy i Miasta
Sianów. Ze spektaklem patriotycz-
nym wystąpi teatr uliczny. I uwaga!
W tym dniu w zależności od
dobrych warunków atmosferycz-
nych uruchomimy kino plenerowe
w Parku Miejskim w Sianowie! 

Z kolei 19 maja po raz pierwszy
w Sianowie odbędzie się Noc Muze-
ów, organizowana przez samorząd
wspólnie ze Studiem Historycznym
Huzar z Sianowa oraz z Dziennym
Domem Senior+. W programie
m.in. wernisaż wystawy starych
widokówek gminy i Miasta Sianów,
opowieści dawnych mieszkańców
Sianowa oraz Honorowego Obywa-
tela Gminy i Miasta Sianów Alek-

sandra Kaczorowskiego, wystawa
muzealna zbiorów należących do
Studia Historycznego Huzar 
z Sianowa (w tym wystawa kostiu-
mów filmowych), gra terenowa 
w oparciu o legendy sianowskie,
ognisko w ogrodzie Domu Seniora,
wystawa ze zbiorów sianowskich
kolekcjonerów.

Sołectwa Szczeglino i Mokre
zaproszą na Majówkę z Historią.

W czerwcu
8 i 9 czerwca będzie głośno,

będzie radośnie! To czas zabawy
podczas XXXI Dni Ziemi Sianow-
skiej – tym razem z historią Sianowa
w tle. W piątek będzie dyskotekowo
– pobawimy się w rytmach disco
polo. Sobota to uczta z dobrą polską
muzyką – wystąpi między innymi
Variuns Manx z Kasią Stankiewicz. 

A sport? I takich propozycji 
w czerwcu nie zabraknie. Od 15 
do 17 czerwca rozgrywane będą
Mistrzostwa Polski w Badmintonie.
70-lecie obchodzić będzie Klub
Sportowy Victoria Sianów. 

Koniec miesiąca będzie wycelo-
wany w kulturę – 24 czerwca pierw-
szą Sferą Kultury w Parku Miejskim
powitamy lato. Zaprezentują się
sekcje CK Sianów, a do wspólnej
zabawy zaprosi nas teatr uliczny.
Będą przygotowane stoiska wysta-
wiennicze oraz warsztaty edukacyjne. 

W lipcu
W dniach 6 – 8 lipca odbędzie się

5. Folk Film Festiwal w Sianowie
interdyscyplinarna impreza,
podczas której zaprezentujemy film,
teatr, muzykę i sztukę. Będzie też
Konkurs Krótkich Filmów o Wsi
KOKOFY – wymyślajcie już tematy
jednominutowych filmów o wsi!
Ponownie zaprosimy na uwielbiany
przez smakoszy Kiermasz Smaków
i Konkurs Kulinarny. Imprezie
towarzyszyć będzie Festiwal Zespo-
łów Ludowych. 

22 lipca w Parku Miejskim
podczas kolejnej Sfery Kultury prze-
konamy się, jak ciekawie można
spędzić czas w świetlicach wiejskich
– każda przygotuje swoje stoisko
promocyjne. 

W sierpniu
5 sierpnia zaprosimy wszystkich

na Sferę Kultury z Biblioteką. Zapre-
zentowana Biblioteka Publiczna
Gminy i Miasta Sianów, w imprezie
weźmie też udział 7 filii bibliotecz-
nych. Będzie to wspaniała okazja do
promocji czytelnictwa wśród miesz-
kańców. 

We wrześniu
Jak na przestrzeni wieków

rozwijało się rolnictwo? Na to pyta-
nie odpowiedź poznamy podczas
Święta Plonów. 8 września Dożynki
Gminne odbędą się w Karnieszewi-
cach. Na scenie zaprezentują się
zespoły ludowe z gminy i miasta
Sianów. Część artystyczną przygo-
tują aktorzy, muzycy i tancerze
Teatru Variete Muza. 

W październiku
Na jesień zaplanowaliśmy Gmin-

ny Dzień Seniora. Wydarzenie, na
które czekają najstarsi mieszkańcy
miasta i gminy uświetni spektakl
teatralny Sianowskiej Akademii
Seniora.

W listopadzie
Uroczyście świętować będziemy

setną rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości.

13 listopada spotkamy się... na
imieninach. Imieninach Sianowa,
oczywiście! W kinie Zorza w Siano-
wie zobaczymy spektakl teatralny
w wykonaniu aktorów Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego w Koszali-
nie.

Sianów – nasz 675-latek
Gala rozdania pamiątkowych medali i koncert Anity Lipnickiej zainaugurowały świętowanie 
jubileuszu 675-lecia nadania Sianowowi praw miejskich. 675 lat to wiek zacny, dlatego okazji 
do świętowania nie zabraknie aż do grudnia!

nasza akcja

2 maja, podczas Święta Flagi, zasadzimy 675 kwiatów na 675 rocznicę nadania Sianowowi
praw miejskich! Fot. Waldemar KosoWsKi

XXXI Dni Ziemi Sianowskiej świętować będziemy 8 i 9 czerwca. Fot. Waldemar KosoWsKi

W bibliotece
W ramach obchodów 675-lecia
miasta Sianów w Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta Sianów
odbywać się spotkania z history-
kami i artystami. Szczegóły 
w kolejnych wydaniach „Naszej
Gminy” i na stronie sianow.pl
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675. urodziny Sianowa
Podczas Gali Sianowskich Rybogryfów osoby zasłużone dla miasta i gminy odebrały honorowe medale. Była też moc 
życzeń, ciepłych słów, a na deser doskonała muzyka i wielki tort dla mieszkańców. Fot. Waldemar KosoWsKi

Hala widowiskow-sportowa wypełniła się po brzegi. Skoro urodziny, to musiał być tort!

Uroczystą galę zakończył koncert Anity Lipnickiej. Wystąpiła z zespołem The Hats. Zabrzmiały przeboje z klimatycznej płyty „Miód i dym”
– Władze i rozwój Sianowa mogę tylko chwalić – powiedział wzruszony Aleksander Ka-
czorowski, honorowy obywatel miasta, mieszkający w Sianowie powstaniec warszawski.

Pamiątkowe medale od burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali m.in. przedstawiciele samorządów
z regionu.

Poseł Stefan Romecki odczytał w Sianowie poświęcone jubileuszowi miasta wystąpienie z Sejmu. Z kolei senator
Piotr Zientarski wspomniał o próbie włączenia do gminy sołectwa Łazy.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął spektakl przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Nawiązywał
on zarówno do historii, jak i do legend.
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W niedzielę, 18 lutego,
koszaliński klub Prywatka
oraz Sianowska Fundacja
Jesteśmy Razem zorgani-
zowały Charytatywne Ka-
raoke z Gwiazdami. Dla
chorego Maksa z Sianowa
udało się zebrać ponad 14
tys. złotych!

Impreza przyciągnęła do Pry-
watki tłum gości. W jury zasiedli
wokalistka Kasia Wilk, dyrygent 
i kompozytor Adam Sztaba, aktorka
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
Katarzyna Ulicka-Pyda, burmistrz
Gminy i Miasta Sianów Maciej
Berlicki i redaktor Marcin Napiera-
ła.

Kto chciał zaśpiewać, musiał
wcześniej wziąć udział w licytacji
na facebookowym profilu Fundacji
Jesteśmy Razem. Chętnych nie
brakowało – na scenie zaprezento-
wało się wokalistów – amatorów.
Każdy uczestnik zabawy losował
trzy utwory, z których wybierał
jeden, najbardziej odpowiedni dla
siebie.

Oprócz konkursu w czasie
imprezy odbyły się licytacje na rzecz
Fundacji. Na leczenie Maksa 
z Sianowa udało się zebrać ponad
14 tys. zł. Chłopiec cierpi na wcze-
snodziecięcą encefalopatię padacz-
kową. To bardzo ciężka choroba, na
którą choruje kilkaset osób na świe-
cie. Pieniądze są niezbędne na reha-
bilitację trzylatka.

Każdy uczestnik imprezy otrzymał pamiątkową statuetkę. Fot. Waldemar KosoWsKi Na apel o pomoc znów odpowiedziało mnóstwo ludzi o wielkich i gorących sercach! Fot. Waldemar KosoWsKi

Jury nie było surowe, ale pomocne i zawsze sprawiedliwe. Fot. Waldemar KosoWsKi

C
o rok na terenie gminy
Sianów odbywa się wiele
akcji charytatywnych,

które nie kończyłyby się sukcesem,
gdyby nie ofiarność ludzi, ale
również bezinteresowne zaangażo-
wanie wolontariuszy. Są to ludzie,
którzy dobrowolnie i bez wynagro-
dzenia niosą pomoc, angażują się 
w pracę na rzecz osób i instytucji
działających w różnych obszarach
życia społecznego Sianowa. Każde-
mu z nich należą się wyjątkowe
podziękowania. Najaktywniejsi
wolontariusze zostali wyróżnieni
statuetkami Wolontariusza roku
2017, a dla wszystkich którzy anga-
żują się liczne akcje charytatywne
przygotowana została muzyczna
niespodzianka. W kinie Zorza odbył
świetny się koncert Leskiego, który
jest laureatem Mateusza Trójki 
i otrzymał za album „Miłość strona
B” nominację do Fryderyka w kate-
gorii Debiut. Leski, czyli Paweł
Leszoski, w swoich piosenkach
miesza różnorodne style i intryguje
słowem.

W tym roku przyznano trzy tytu-
ły Wolontariusza Roku 2017. Pierw-
sza statuetka trafiła do państwa
Agnieszki i Roberta Gontarów. 
Od 2011 roku działają wspólnie ze
Stowarzyszeniem 4x4 w Sianowie 
i Sianowskim Teatrem Rajdowym.
Wyróżnia ich bardzo duża aktywno-
ść, pomysłowość, a przede wszyst-
kim nieliczenie swojego prywatnego
czasu dla słusznej sprawy. Poprzez

swoją pracę, Wspólnie z pozostałymi
członkami zorganizowali aż siedem
edycji Integracji dla Choinki i trzy
edycje Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Sianowie. 

Tylko w roku 2017 wspólnie 
z członkami Stowarzyszenia 4x4 
i Sianowskim Teamem Rajdowym
udało się zebrać w akcjach charyta-
tywnych:

– Terenowa Integracja dla Mańka
– 41 tys. 110 zł

– Terenowa Integracja dla WOŚP
– 21 tys. zł

– Terenowa Integracja dla Choin-
ki Rajd dla Frania – 33 tys. 545 zł

To imponująca kwota 95 tys. 655
zł.

Druga nagroda trafiła do Renaty

Grosiak, która została wyróżniona
przez organizacje pozarządowe,
działające na terenie gminy i miasta
Sianów. Nigdy nie odmawia, nigdy
nie mówi, że nie ma czasu. Zawsze
chętna do niesienia pomocy 
i współpracy, oddana drugiej
osobie. W roku 2017 zaangażowana
w akcje charytatywne Fundacji
Jesteśmy Razem, Dziewczynki 
z zapałkami, Wielką Orkiestra
Świątecznej Pomocy w Sianowie 
i Galę Tańca w kinie Zorza.

Ostatnim wolontariuszem roku
2017 został Krzysztof Gort, który
jest wieloletnim działaczem sporto-
wym, członkiem stowarzyszeń
sportowych, jednym z założycieli
zespołu oldboy Victorii Sianów,

kierownikiem drużyny oldboy
Victoria Sianów, inicjatorem i orga-
nizatorem wielu turniejów charyta-
tywnych na rzecz osób potrzebu-

jących pomocy, jak Charytatywny
Turniej Piłkarski Gramy dla Micha-
ła, który odbył się w sierpniu 2017 r.

URSZUlA KRAwIecKA

Podziękowanie dla wolontariuszy
To już sianowska tradycja. Dla wszystkich, którzy angażują się w liczne akcje pomocowe, włodarze Sianowa przygotowują
muzyczny prezent. Najaktywniejszych wolontariuszy nagradzają.

Charytatywne karaoke 
– zaśpieWali 
dla MakSa

O tym, kto zostanie wyróżniony, decyduje kapituła nagrody. W jej skład wchodzą wolontariusze nagrodzeni rok wcześniej. 
FOT. WALDEMAR KOSOWSKI

Twórczość Leskiego można określić mianem ambitnego alternatywnego popu. 
FOT. WALDEMAR KOSOWSKI

289 245 
złotych 

Tyle udało się zebrać 

w 2017 roku podczas

różnych akcji i zbiórek

finansowych. 

Gratulujemy i dzięku-

jemy wszystkim wolon-

tariuszom za chęć nie-

sienia pomocy 

i zaangażowanie!
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zaproszenie
Rekrutacja 

w przedszkolach
Terminy rekrutacji do Przedszkola
Gminnego i oddziałów przedszkol-
nych przy szkołach podstawowych,
prowadzonych przez gminę Sianów:
– 12-21 lutego – składanie deklaracji 
o kontynuacji,
– do 1 marca– publikacja informacji 
o liczbie wolnych miejsc.
Stosuje się jednolity druk wniosku
rekrutacyjnego do
przedszkola/oddziału przedszkolnego
prowadzonego przez gminę Sianów.
Wypełnione wnioski wraz załączony-
mi dokumentami rodzice składają 
w terminie od 1 do 16 marca w Zespo-
le Administracyjnej Obsługi Oświaty
w Sianowie, (ul. Bolesława Chrobrego
4 p. 216 w dniach: 1-12 marca w godz.
7-15 i 13-16 marca w godz. 7-17) 
lub Szkole Podstawowej w Dąbrowie
w godz. 7.30 do 15.30.
Druki wniosków i złączników można
pobrać w ZAOO, w sekretariatach
szkół i przedszkola oraz ze strony-
oswiata.sianow.bipstrona.pl zakładka
Aktualności.

pomoc bezdomnym 
w zimie

Osoby bezdomne mogą otrzymać
schronienie w:
– Schronisku dla osób bezdomnych 
w Koszalinie ul. Mieszka 16 tel.
(94)341-92-69 lub (94)316-58-21: otrzy-
mają ciepły posiłek, możliwość wyko-
nania czynności sanitarnych i higie-
nicznych, skorzystania z pomocy
terapeutycznej i psychologicznej.
Jeśli widzisz osobę bezdomną,
powiedz jej, gdzie może otrzymać
pomoc lub zgłoś, zadzwoń:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie, ul. Słowackie-
go 3a, tel. 94 3185 512
Straż Miejska w Sianowie, tel. 94 3171
587, nagłe przypadki w godz. 15-17 
– Tel. 664 432 448, 664 432 449
Policja – tel. 94 3429 676
Bezpłatna całodobowa infolinia – tel.
800 170 010

Już niebawem w Skibnie 
i Dąbrowie powstaną dwa boiska
piłkarskie o nawierzchni ze
sztucznej trawy. Prace już
trwają. Trwa też budowa ścieżek
rowerowych. latem mieszkańcy
gminy bezpiecznie dojadą nad
morze. Rowerowa trasa wiedzie
od Suchej Koszalińskiej do
Osiek, a już niebawem poje-
dziemy z Osiek do nadmorskiej
miejscowości Łazy.

Fot. Waldemar Kosowski

28 stycznia w kościele Matki
Bożej Fatimskiej w Sianowie odbył
się wyjątkowy Koncert kolęd 
i pastorałek. Było to niezwykłe
wydarzenie z dwóch powodów. Po
pierwsze szczytny cel koncertu 
– remont kościoła parafialnego pod
wezwaniem św. Stanisława Kostki
w Sianowie; po drugie – wykonaw-
cy: wystąpiły dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 2 w Sianowie wraz
z rodzicami. Wszyscy pięknym
śpiewem dostarczyli parafianom
wielu wrażeń i wzruszeń. Opiekę
muzyczną nad rozśpiewanymi
rodzinami przejęła Joanna Drejska 
– nauczycielka z „dwójki”.
Zabrzmiały tradycyjne, znane
kolędy, ale nie zabrakło też pięk-
nych, współczesnych pastorałek.

Jeszcze świątecznie

Charytatywny
koncert kolęd

Dzieci wraz z rodzicami z wielką radością włączyły się w przygotowanie koncertu.
Fot. archiWUm

Pogoda była piękna – było mroźno, ale słonecznie. Fot. Włodzimierz zimnoWłocKi

W lutym uczniowie klas gimna-
zjalnych z Dąbrowy oraz Szkoły
Podstawowej w Suchej Koszalińskiej
pod opieką Sebastiana Wrońskiego 
i Włodzimierza Zimnowłockiego
pojechali na wycieczkę do Trzepowa
w woj. pomorskim. Celem wyprawy
była nauka jazdy na nartach oraz
rekreacja na śniegu.

Pogoda byłą piękna – było
mroźno, ale słonecznie. Dobrze
naśnieżny stok był znakomicie
przygotowany do szusowania. Było
dużo śmiechu i pozytywnych
emocji. Rozgrzewka pod czujnym

okiem dwóch instruktorów narciar-
skich szybko pozwoliła opanować
podstawy techniki jazdy na nartach.
Wystarczyły trzy, cztery godziny,
by wszyscy jeździli. Oczywiście, nie
obyło się bez upadków, jednak
zachęcały one tylko do kolejnych
prób. Zabawa zakończyła się zjaz-
dami na „oponach” w specjalnych
rynnach i pieczeniem kiełbasek nad
ogniskiem. – Do domów wróciliśmy
późnym wieczorem z nadzieją, że
w przyszłym roku również uda
nam się na taką wycieczkę pojechać!
– relacjonuje Sebastian Wroński

Pocztówka z podróży...

Lekcja techniki szusowania

Gmina Sianów inwestuje w sport i rekreację

Sielskie
widoki na
obrazach
1 lutego w galerii Zorza
otwarta została wystawa
prac malarskich Henryka
Maciejewskiego. 

Wernisaż rozpoczął się
występem muzycznym artysty,
który wystąpił z bratem Adamem
Maciejewskim. Dodatkową atrakcją
podczas wernisażu był również
występ Zespołu Tańca Ludowego
Bałtyk z Koszalina. 

Ulubionymi technikami Henryka
Maciejewskiego są malarstwo olejne
na płótnie, akwarela, pastele, rysu-
nek. Artysta odnajduje w krajobra-
zach polskich wsi i miast przepięk-
ne, godne uwiecznienia miejsca,
które następnie przenosi na płótno 
i papier. Jego obrazy emanują
spokojem, ciszą, zadumą. Są utrzy-
mane w stonowanej, naturalnej
kolorystyce, a artysta nadaje im
charakter barwny zależnie od
przedstawionej w danej scenie pory
roku. Na szczególną uwagę zasłu-
gują jego obrazy ukazujące polską
wieś zimą. Są jednocześnie wybitnie
naturalistyczne, przy jednoczesnym
zachowaniu wspaniałej baśniowej
atmosfery charakterystycznej dla tej
pory roku. 

URSZUlA KRAwIecKA

O
rganizatorem sportowych
zmagań było Przedszkole
Gminne w Sianowie. Do

udziału w zabawie zgłosiły drużyny
ze Szkoły Podstawowej nr 1 – Misie
i Piraci, ze Szkoły Podstawowej nr 2
grupy Żabek, Motylków, Pszczółek
i Biedronek oraz grupa Misiów 
z Przedszkola Gminnego w Sianowie. 

Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów sportowych czuwało jury
w składzie: zastępca burmistrza
Marcin Posmyk, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sianowie Anna
Walińska, dyrektor Gimnazjum
Gminnego w Sianowie Krzysztof
Sosnowski oraz dyrektor Przed-
szkola Gminnego w Sianowie Rena-
ta Bąk.

Impreza rozpoczęła się od
uroczystego przemarszu wszystkich
drużyn. Po rozgrzewce zawodnicy
wzięli udział w ośmiu konkuren-
cjach, jak m.in.: skoki w workach,
rzucanie do celu woreczkiem, bieg
po kamienistej drodze, marsz z kloc-
kiem, slalom. Wszyscy dzielnie
walczyli o punkty, gromko dopin-

gowani przez licznie zgromadzo-
nych na trybunach kibiców.

Przedszkolaki były bardzo
wytrwałe, zaangażowane i wszyscy
zapracowali na pierwsze miejsce 
i przygotowane upominki, ufundo-

wane przez radę rodziców. Za co
organizatorzy serdecznie dziękują.
Dziękują też dyrektorowi Krzyszto-
fowi Sosnowskiemu za udostępnie-
nie sali.

RóżA MURAl

Zwinni jak koty
IV Gminna Olimpiada Przedszkolaków z okazji Dnia Kota odbyła się pod
hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch – razem z kotem idę w ruch”. 

Kocie konkurencje przygotowały: Alicja Dąbrowska, Natalia Drzewińska-Bocian,
Róża Mural oraz Anna Thiel. FOT. PRZEDSZKOLE GMINNE

Henryk Maciejewski specjalizuje się w malarstwie krajobrazowym, w którym
główną rolę odgrywa architektura wiejska i miejska. FOT. WALDEMAR KOSOWSKI
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Wanda. Opowieść 
o sile życia i śmierci. 

Historia 
Wandy Rutkiewicz

„Zginę w górach” – mówiła. Dotrzy-
mała słowa. Według dokumentów
sądowych zmarła 13 maja 1992 roku.
Dzień wcześniej zaginęła na górze
Kanczendzonga w Himalajach. Jej
śmierci nikt nie widział, jej ostatnie-
go słowa nikt nie słyszał, jej ciała nikt
nie odnalazł. Na początku XXI wieku
do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki
zapukała para turystów, która twier-
dziła, że w jednym z klasztorów 
w Tybecie spotkała postać przypomi-

nającą zaginioną przed laty himala-
istkę... Jej odejście, tak jak wiele
zdarzeń z jej życia, do dziś pozostaje
tajemnicą.
Nieznane dotychczas dokumenty,
niepublikowane wcześnie fotografie
oraz bliscy, którzy po raz pierwszy
zgodzili się na rozmowę. Anna
Kamińska przybliża czytelnikom
życie najsłynniejszej polskiej hima-
laistki. Historia Wandy Rutkiewicz
to znacznie więcej niż biografia. To
opowieść o pokonywaniu własnych
demonów, przełamywaniu swoich
słabości i o wielkiej, życiowej pasji,
która, dając niebywałą siłę, może
również spalać.

Na spotkanie przybyli nasi
„wierni” czytelnicy, aczkolwiek
nasze spotkania są otwarte dla
wszystkich i każdy jest tu mile
widziany. Tym razem rozmawiali-
śmy o książce Jakuba Żulczyka. 
34-letni dziennikarz i pisarz sławę
zyskał nie tylko dzięki swojej litera-
turze, ale także za sprawą serialu
„Belfer”. „Wzgórze psów” to jego
najnowsza powieść, jest to Mroczny

thriller, którego akcja dzieje się 
w niewielkim mieście, w zamkniętej
hermetycznie społeczności. Prowin-
cja Polski, jako miejsce, gdzie scho-
wana jest pewna metafizyczna
prawda o polskim losie. Jaka 
w rzeczywistości jest pamięć 
o krzywdzie? Czy karę za zło można
karać innym złem? Gdzie jest grani-
ca moralnej racji w wymierzaniu
sprawiedliwości? Co kryje się pod

powierzchnią? Jak w najlepszym
szwedzkim kryminale fabułę
napędza tajemnicza zbrodnia sprzed
lat. O tym trzeba było porozmawiać!

DKK w Sianowie powstał pod
patronatem Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie. Kluby działają w ra-
mach ogólnopolskiego, wieloletniego
programu Instytutu Książki „Tu
czytamy”, promującego czytelnictwo. 

MONIKA OlSZAK

Wypożyczamy książki, po których aż chce się rozmawiać

I stwarzamy ku temu okazję! 26 stycznia w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie 
w ramach dySkuSyjNeGO klubu kSiążki.

Udział w spotkaniach jest darmowy. Zapraszamy wszystkich chętnych!
Fot. Krystyna JUrGo

dzień kobiet
Serdecznie zapraszamy wszystkie
panie do kina Zorza 8 marca na godz.
17 na film „PLAN B”, mały poczęstu-
nek i niespodziankę...

Niania w poniedziałki
Informujemy, że akcja „Niania dla
malucha” zostaje przeniesiona 
z czwartków na poniedziałki 
– w godzinach 16-20 rodzice będą
mogli skorzystać z bezpłatnej opieki
nad dzieckiem. Jednocześnie przypo-
minamy, o konieczności wcześniej-
szego zgłoszenia obecności dziecka 

– w każdy poniedziałek do godziny 13
pod nr telefonu: 94 342 04 96 lub 
w biurze Centrum Kultury (budynek
kina Zorza).

Obchody 
dnia Osadnika

W sobotę, 3 marca, o godz. 16 w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Sianowie
odbędzie się spotkanie z okazji Dnia
Osadników Ziemi Sianowskiej. 
W ramach obchodów święta
odbędzie się koncert Anny Żebrow-
skiej oraz Marty Sokołowskiej „Prze-
bojowe Dekady”. Będzie to muzyczna
podróż przez lata 60., 70. i 80.
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Cyberprzemoc to inaczej przemoc
z użyciem mediów elektronicznych 
– przede wszystkim Internetu i tele-
fonów komórkowych. Problem ten
dotyczy przede wszystkim dzieci 
i młodzieży. W Polsce doświadcza
go ponad połowa młodych inter-

nautów. Do działań określanych,
jako cyberprzemoc zalicza się m.in.
wyzywanie, straszenie, poniżanie
kogoś w Internecie lub przy użyciu
telefonu, robienie komuś zdjęć lub
rejestrowanie filmów bez jego zgody,
publikowanie w Internecie lub

rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów
lub tekstów, które kogoś obrażają lub
ośmieszają. Warsztaty poprowadził
Tomasz Marko, instruktor ze Stowa-
rzyszenia Profilaktyki Terapii
Młodzi – Młodym z Koszalina.

KRySTyNA JURGO

Bezpieczni w sieci

Cyberprzemoc – czym jest 
i jak sobie z nią radzić?
1 lutego w sianowskiej bibliotece odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Tego dowiesz
się w bibliotece” ph. „Cyberprzemoc – jak sobie z nią radzić”. Tym razem warsztaty
skierowane były do uczniów klasy II gimnazjum.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali instruktora i mieli wiele pytań.
Fot. moniKa olszaK

7
lutego w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów

odbyła się Powiatowa Konferencja
pt.: „Analiza czytelnictwa w biblio-
tekach publicznych powiatu kosza-
lińskiego za 2017 rok”. 

Program konferencji obejmował
cztery punkty: 

– prezentację wyników czytelni-
czych;

– prezentację osiągnięć gospoda-
rzy, czyli Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów;

– prezentacja osiągnięć Biblioteki
Publicznej Gminy Biesiekierz;

– wizytę w filiach bibliotecznych
w Karnieszewicach oraz Siecieminie.

Wśród gości obecnych na konfe-
rencji nie zabrakło burmistrza
gminy i miasta Sianów Macieja

Berlickiego, przewodniczącego
Komisji Społeczno-Oświatowej
Rady Miejskiej w Sianowie 
– Wiesława Raczyńskiego, przed-
stawicielek Starostwa Powiatowego
w Koszalinie oraz emerytowanego
dyrektora Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej – Andrzeja Ziemińskie-
go. Koszalińską Bibliotekę Publicz-
ną reprezentowała pełniąca obowią-
zki dyrektora Beata Sawa-Jovano-
ska oraz instruktorka powiatowa
Małgorzata Zychowicz. Jednak
prym wiodły bibliotekarki pracu-
jące w bibliotekach publicznych
powiatu koszalińskiego – z radością

i dumą wysłuchały podsumowania
swojej działalności. Ich wytężona
praca na rzecz promocji książki 
i czytelnictwa przełożyła się na
świetne wyniki czytelnictwa.
Wszystkie wskaźniki statystyk
bibliotecznych znacząco wzrosły 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
a obecne bibliotekarki zgodnie
zapewniły, że za rok będzie jeszcze
lepiej. I tego się trzymajmy, 
a wszystkim dyrektorom i pracow-
nikom bibliotek publicznych powia-
tu koszalińskiego serdecznie gratu-
lujemy!

eMIlIA POźlewIcZ

O pracy bibliotek
Analiza czytelnictwa w bibliotekach publicznych – czytelników 
i wypożyczonych książek jest coraz więcej. Promocja czytelnictwa przy-
nosi wyniki!

Spotkanie było okazją do podziękowania za współpracę Andrzejowi Ziemińskiemu,
emerytowanemu dyrektorowi Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

FOT. URSZULA KRAWIECKA

To dzięki wielu inicjatywom pracowników bibliotek wskaźniki statystyk bibliotecznych znacząco wzrosły. Fot. UrszUla KraWiecKa
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O klasie tej zawodniczki świad-
czy 39 bramek, które strzeliła 
w trwających rozgrywkach.

W Hotelu „Dobosz” w Policach
odbyła się uroczysta gala plebiscytu
„Piłkarz Roku 2017 województwa
Zachodniopomorskiego” organizo-
wanego przez Zachodniopomorski
Związek Piłki Nożnej, portal Ligo-
wiec.net oraz „Głos Szczeciński”. 
W kategorii kobiet najlepszą piłkar-
ką województwa zachodniopomor-
skiego została Malwina Grzelak 
z UKS Victoria SP2 Sianów. To wiel-
ki sukces bardzo dobrej zawodnicz-

ki – tym większy, że w pokonanym
polu pozostawiła m.in. Roksanę
Ratajczyk z ekstraligowej Olimpii
Szczecin (dadajmy, która jest etato-
wą reprezentantką Polski do lat 19, 
a niedawno zadebiutowała w pierw-
szej reprezentacji Polski Seniorek).

W ocenie Jędrzeja Bieleckiego
trenera Victorii SP 2 Sianów Malwina
Grzelak to doświadczona, utalento-
wana piłkarka, bardzo szybka i dobra
technicznie. Ma za sobą w przeszłości
epizod w kadrze Polski do lat 19.
Starały się o nią najlepsze kluby 
w Polsce, włącznie z Mistrzem Polski

Medykiem Konin. W obecnych
rozgrywkach III ligi strzeliła już 39
bramek (cały zespół 60), co świadczy
o jej klasie i skuteczności. Strzelała
też mnóstwo bramek na boiskach I 
i II ligi kobiet. Już dawno powinna
była zagrać w pierwszej reprezentacji
Polski Seniorek. Ma do tego odpo-
wiednie umiejętności. Pomimo wielu
sukcesów Malwina pozostaje skrom-
ną, miłą dziewczyną, bardzo lubianą
przez wszystkie koleżanki z zespołu.
Jest też, jak widać po latach gry 
w klubie, przywiązana do barw UKS
Victoria SP2 Sianów.

Malwina Grzelak zdobyła tytuł
Piłkarki Roku 2017

Malwina Grzelak odebrała nagrodę podczas gali w Hotelu „Dobosz” w Policach. 
Fot. archiWUm

TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94
347 51 40. 
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371. 
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85
335. 
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44
01, 94 347 44 25. infolinia: 0800 270 880. 
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24. 

Pogotowie Energetyczne – 991, 94 348 37
71. numer alarmowy z telefonu komórkowego 
– 112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie – 94
34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
służby patrolowe i dzielnicowi
w sianowie – 94 34 29 675.
Straż Miejska w Sianowie, ul. łużycka
27, 76-004: sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664
432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. słowackiego 3a, 76-004 sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. armii
polskiej 19, 76-004 sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do
bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód dro-
gowy w manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122
(dyżury od 5.00 do 22.00).

Drogi gminne:
miasto sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do
skibna – 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267
556 lub 500 267 555 (akcja zima), 
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
Oświetlenie na terenie gminy – 94
346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (sekretariat), 94 3186
818 (Biuro obsługi interesantów).

15 i 16 lutego w Szkole
Podstawowej w Mielnie,
w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, odbył
się Powiatowy Turniej
Piłki Ręcznej chłopców 
i dziewcząt.

Do zawodów Powiatowych
Piłki Ręcznej chłopców 15 lutego
przystąpili gimnazjaliści z Mielna,
Mścic, Polanowa i Sianowa.
Turniej zakończył się pierwszym
miejscem uczniów Gimnazjum
Gminnego w Sianowie. W skład
drużyny weszli: Dawid Pawelec
(bramkarz), Łukasz Walczak
(otrzymał statuetkę najlepszego
zawodnika), Sebastian Grosiak,
Bartek Gębka, Adam Karpowicz,
Filip Kontek, Marcin Bartosik,
Hubert Kornacki, Norbert Grze-
gorczyk, Grenda Marcin. Trener
drużyny Tomasz Woźniak 
– nauczyciel chemii i wychowania
fizycznego. 

16 lutego, również w Szkole
Podstawowej w Mielnie, w szranki 
w handballu stanęły dziewczęta. 
Do zawodów przystąpiły zespoły 
z Gimnazjów z Mielna, Sianowa,

Polanowa i Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie. Turniej zakończył się
również dobrym sukcesem drużyny
z Gimnazjum Gminnego w Siano-
wie. Dziewczyny zajęły III miejsce

w turnieju. Grały w składzie:
Adrianna Banasiak, Karolina
Czerenkiewicz, Kornelia Graf, Niko-
la Polek, Nikola Płoszaj, Ewelina
Lichmańska, Martyna Pietrzak,

Donata Skupińska, Julia Szuplak,
Natalia Zielińska (bramakarz).
Trener drużyny Tomasz Woźniak 
– nauczyciel chemii i wychowania
fizycznego.

Szczypiorniak na wysokim poziomie

Drużyna dziewcząt wywalczyła trzecią lokatę. Fot. archiWUm Panowie zdeklasowali rywali i zajęli pierwsze miejsce. Fot. archiWUm

informator

W
imprezie wzięli
udział m.in. pracow-
nicy Służby Więzien-

nej, Straży Miejskiej i policji.
Dochód z wpisowego oraz zbiór-
ki do puszek przekazany został
na leczenie Konrada Bodysa.
Konrad chciał swoją przyszłość
zawodową związać z policją.
Niestety, w trakcie badań
poprzedzających przyjęcie go do
formacji jego plany życiowe
przerwała diagnoza lekarska. 
U młodego mieszkańca Sianowa
lekarze zdiagnozowali w ubie-
głym roku białaczkę. Konrad jest
już po przeszczepie szpiku, ale
koszt rehabilitacji oraz leków,

które musi przyjmować jest
bardzo wysoki.

Dzięki zawodnikom, sponso-
rom, wolontariuszom i cudownej
publiczności udało się zebrać
ponad 4,8 tys. złotych. Pieniądze po
zakończonym Turnieju trafiły do
rąk mamy Konrada. Kto chce
dorzucić się do zbiórki, może prze-
lać pieniądze na konto Fundacji
„Jesteśmy Razem” z dopiskiem
„dla Konrada”. Dziękujemy!

Oto wyniki Turnieju:
I miejsce – Stowarzyszenie

„Victoria” Sianów
II miejsce – Państwowa Straż

Pożarna Koszalin 

III miejsce – Arka Sianów
IV miejsce – Zakład Karny

Koszalin
V miejsce – Komenda Miejska

Policji Koszalin
VI miejsce – Drogówka Koszalin
VII miejsce – DAJAR Koszalin.

Tytuł najlepszego zawodnika
zdobył niezwykle skuteczny Łukasz
Zawada. Najlepszym Bramkarzem
Turnieju został Zbigniew Banasiak.
Nagrodę pocieszenia otrzymała
drużyna DAJAR Koszalin.

Dziękujemy kochanym zawod-
nikom, którzy pokazali piękną grę
fair play! Dziękujemy też sponso-
rom i partnerom imprezy – to gmina

i miasto Sianów, Dega, Gospodar-
stwo Rybackie Dadoń, Arka, Dajar,
Globmetal, Sak-pol i Sak-but.
Ogromne brawa dla pań i pana 

z Klubu Seniora, którzy upiekli, 
a później częstowali wszystkich
przepysznymi wypiekami i gorący-
mi napojami.

Zagrali dla Konrada
27 stycznia w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Sianowie rozegrany został Piłkarski Turniej Charytatywny 
Zespołów Mundurowych. 

Podczas rozgrywek to nie wynik meczu był najważniejszy, ale cel jaki przyświecał 
zawodnikom – pomoc dla Konrada. Fot. Waldemar KosoWsKi


