
73. Rocznica Mordu 
Katyńskiego. 
O godz. 18 msza św. 
w kościele pw. Św. St.
Kostki, a po niej krótki 
program artystyczny, 
przygotowany 
przez uczniów Szkoły 
Podstawowej  nr 1 
w Sianowie.

10 IV

9. Wiosenny Festiwal 
Kultury Ekologicznej. 
Początek o godz. 10 
w kinie Zorza. Zaprasza
Przedszkole Gminne 
w Sianowie.

22 IV

Gminny Konkurs 
Recytatorski „Ptaki,
ptaszki i ptaszęta polne”.
Przesłuchania rozpoczną
się o godz. 11 w kinie
Zorza. Zaprasza Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta
w Sianowie.

25 IV

22 marca odbyła się, jak co roku w Wielkim Poście, Droga Krzyżowa ulicami Sianowa. W tym roku godzinę
rozpoczęcia uroczystości przesunięto na trochę późniejszą porę. Modlący się mieszkańcy wyruszyli z kościoła
pw. Św. St. Kostki o godzinie 19:30. W pełny skupieniu modlono się przy kolejnych stacjach Drogi, a poszcze-
gólne grupy mieszkańców niosły krzyż. I tak niesienia krzyża podjęli się przedstawiciele Akcji Katolickiej, 
Caritas, ministrantów, grupa złożona z przedstawicieli samorządu, przedstawicielki grup modlitewnych, 
stowarzyszenia związanego z remontem kościoła, ochotnicy z OSP oraz przedstawiciele sianowskich rodzin.

Droga Krzyżowa
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Już za kilka dni zasiądziemy
w gronie najbliższych do
Wielkanocnego Śniadania.

To czas, gdy sprawy zawodowe,
służbowe schodzą na dalszy plan.
Liczy się Cud Zmartwychwstania
Chrystusa, liczy się to, żebyśmy  
w tych dniach na chwilę przysta-
nęli, zapomnieli o problemach, 
o smutkach. Tego Wszystkim 
Państwu życzę.

Święta nie zatrzymają jednak
wielu ciekawych przedsięwzięć,
które w najbliższym czasie roz-
poczną się w naszej gminie. Przede
wszystkim otrzymaliśmy kolejne
dofinansowanie na remont Kina
Zorza – tym razem wyremonto-
wana zostanie sala, gdzie teraz są
komputery.

Przy wiejskich kościołach po-
jawią się parkingi, na kilku budyn-
kach publicznych pojawią się so-
lary podgrzewające ciepłą wodę.
Sianowskie stare miasto w części
komunalnej zmieni swój wizerunek
– wyremontowane zostaną ele-
wacje, klatki schodowe. Nowy wi-
zerunek będzie miał też wyremon-
towany ratusz.

To tylko kilka przedsięwzięć 
inwestycyjnych, niedługo dowie-
dzą się Państwo też o wielu cieka-
wych imprezach kulturalnych.
Wiem, że jest kilka osób, którym
bardzo się to nie podoba – jednak
nie zatrzyma to pracy wielu osób,
pracy powodującej, że o gminie 
i mieście Sianów mówi się coraz
więcej poza gminą. Więcej i cieka-
wiej. Cieszę się z tego, mam 
nadzieję, że nasi mieszkańcy rów-
nież.

Dziś jednak na chwilę się za-
trzymajmy… Są przecież święta…

Święta 
i praca

Zarządy osiedli oraz włodarze
gminy i miasta Sianów  przygoto-
wali niespodziankę dla wszystkich
pań z okazji Dnia Kobiet. Zostały
zaproszone do kina Zorza, przy-
witane kwiatami i słodyczami 
i jako pierwsze zobaczyły możli-
wości techniczne wyremontowa-
nego kina, między innymi pokaz
laserów. Panie wysłuchały kon-
certu zespołu Akces, który roz-
grzał publiczność m.in. coverem
„Ona tańczy dla mnie” grupy
Weekend. Wiele radości i wspo-
mnień wzbudziła prezentacja krót-
kich filmów, fragmentów z Pol-
skiej Kroniki Filmowej – wspo-
minających minione Dni Kobiet 
z czasów ich największej popular-
ności. 

Remont w Zorzy trwał od
grudnia ubiegłego roku. Moderni-
zacja kosztowała niemal 220 tys.
złotych, z czego 100 tys. złotych
dofinansował Polski Instytut
Sztuki Filmowej. Wygląd zmieniła
cała sala Zorzy. Pomalowane
ściany, odnowiony sufit – w kinie
jest nowocześniej i przyjemniej.
Wymieniono instalację elek-
tryczną, zamontowane zostało
nowe nagłośnienie i profesjonalne
oświetlenie sceny. – Chcemy
wrócić do lubianej przez miesz-
kańców gminy tradycji poranków
weekendowych. Będziemy wy-
świetlać bajki, najchętniej te pol-
skie, nawet jeśli nieco starsze – za-
powiada Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa. – W ciągu miesiąca lub
dwóch zakupimy projektor cy-
frowy, który umożliwi odtwa-
rzanie filmów. �

Zorza jak nowa
8 marca w sianowskim kinie Zorza, po raz pierwszy po remoncie, było głośno i koloro-
wo. Pierwszą po remoncie imprezą, jaka została tu zorganizowana, był Dzień Kobiet.

Przetarg na budowę obiektu
wygrało konsorcjum firm Eko-In-
stal Miziołek, Śliwa Sp. J. w Kosza-
linie oraz Firma Usługowo 
Handlowa Cezary Chrzanowski 
z Koszalina. Centrum powstaje
przy Placu pod Lipami.

Przypomnijmy, w budżecie za-
bezpieczono na inwestycję ponad
2,2 mln złotych. Latem gmina
ogłosi kolejny przetarg – na wypo-
sażenie Centrum. Gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji w kwocie 1,444 mln zł z pro-
gramu „Infrastruktura Bibliotek”.

Budynek Kulturalnego Centrum
Sianowa zaprojektowano jako
dwukondygnacyjny. Będzie on 
wyposażony w windę, dzięki
czemu w całości przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Centrum Kulturalnym po-
wstanie biblioteka z czytelnią i salka
komputerowa. Najważniejsze

jednak, że dzieci i młodzież zyskają
miejsce, gdzie będą mogli uczestni-
czyć w zajęciach popołudniowych.

Na piętrze będzie pięć sal do zajęć.
Będą one przystosowane dla grup
dziesięcioosobowych, ale trzy z nich

będą wyposażone w przesuwane
ściany, dzięki czemu będzie można
utworzyć jedno większe pomiesz-
czenie, w którym odbywać się będą
pokazy taneczne, spektakle.

Umowny termin zakończenia
budowy wyznaczono na 31 paź-
dziernika bieżącego roku.

Kiedy w Centrum rusza
pierwsze zajęcia? – Myślę, że pod
koniec roku lub na początku przy-
szłego. Po zakończeniu prac cze-
kają nas bowiem procedury od-
biorów, a to zajmuje kilka tygodni
– tłumaczy Maciej Berlicki, bur-
mistrz Sianowa. �

Centrum Kultury w tempie do góry
Po rozbiórce budynku mieszkalnego i zgodzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, 
ruszyła budowa nowego budynku biblioteki, który będzie także pełnić funkcję centrum kulturalnego.

Każda chwila sprzyjającej pogody przyspiesza prace związane z wyko-
naniem ław fundamentowych. Fot. Waldemar Kosowski

Jak widać impreza bardzo się udała, mieszkanki gminy nie kryły radości. To dobra wróżba na przyszłość, bo
wyremontowanym kinie odbędzie się jeszcze niejedna, równie udana uroczystość.    Fot. Waldemar Kosowski

Ze sceny za widownię przeniesiono punkt sterowania światłem i dźwiękiem. Nowoczesny sprzęt ustawiony
jest w jednym pomieszczeniu. Fot. Waldemar Kosowski

W 2010 roku rzędy starych

krzeseł w Zorzy zastąpiły wy-

godne fotele odkupione od wła-

ściciela koszalińskiego kina Adria.

Fotele z Adrii

1,753
mln zł to cena wybranej 

w przetargu oferty (brutto)
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11 marca w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sianowie odbyło się
spotkanie rodziców dzieci urodzo-
nych w 2008 roku z Maciejem Ber-
lickim, burmistrzem gminy i miasta
Sianów oraz  jego zastępcą Mar-
cinem Posmykiem w sprawie pla-
nowanych zmian w naborzedo
Przedszkola Gminnego i oddziałów
przedszkolnym w szkołach podsta-
wowych, prowadzonych przez
gminę Sianów. W spotkaniu uczest-
niczyli także Renata Bąk, dyrektor
przedszkola oraz Ireneusz Megiel,
dyrektor szkoły.

W trakcie spotkania rodzice 
poznali nowe zasady naboru do
przedszkola na rok szkolny
2013/2014. Planowane zmiany do-
tyczą głównie dzieci urodzonych
w roku 2008. Dzieci z tego rocznika
zostaną przyjęte do oddziałów
przedszkolnych przy sianowskich
szkołach podstawowych. W Szkole

Podstawowej nr 2 w Sianowie będą
oddziały zarówno z pełną opieką,
jak w Przedszkolu Gminnym, 
a także oddział pięciogodzinny, 
realizujący obowiązkową podstawę
programową.

W Szkole Podstawowej nr 1 
w Sianowie zostanie zorganizowa-
ny oddział pięciogodzinny, reali-
zujący obowiązkową podstawę
programową. Zaplanowane zmia-
ny mają na celu zwolnienie miejsc
w Przedszkolu Gminnym w Sia-
nowie dla dzieci, które w roku 2013
kończą 3 i 4 lata, tak aby opieką
przedszkolną objąć, jak największą
liczbę maluchów.

Regulamin naboru dzieci wraz
kartami naboru oraz innymi załą-
cznikami dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy – www.sianow.pl oraz pla-
cówek.

IreneUSz MegIel

Nabór do przedszkoli

To dobra wiadomość dla ro-
dziców, którzy chcą by ich po-
ciechy uczyły się języków obcych.
Projekt pt. „Angielski to przyszłość
– kontynuacja” skierowany jest do
wszystkich dzieci uczęszczających
do Przedszkola Gminnego w Sia-
nowie oraz oddziału „0” przy
Szkole Podstawowej numer 2 
w Sianowie.

W jego ramach zorganizowane
zostaną zajęcia języka angielskiego
z użyciem metody „Akcja na 
Minutę”, prowadzone nieodpłatnie
przez okres pięciu miesięcy, dwa
razy w tygodniu, po pół godziny.
Przedszkolaki i zerówkowicze
otrzymają dyplomy ukończenia
kursu oraz upominki.

Metoda „Akcja na Minutę” zo-
stała opracowana na bazie wielo-

letniego doświadczenia w na-
uczaniu języka angielskiego dzieci
w wieku przedszkolnym. Charak-
terystycznymi jej cechami metody
są: dynamiczne rozmieszczenie ma-
teriału w ramach każdych zajęć po-
przez wprowadzenie zasady, że
każda minuta zajęć wykorzystuje
inną technikę nauczania, możli-
wość dopasowania dynamiki zajęć
do predyspozycji poszczególnych
grup wiekowych, wprowadzenie
całości słownictwa określonego dla
każdego poziomu kształcenia w ra-
mach pierwszych trzydziestu zajęć,
co umożliwia wprowadzenie
nawet do 200 słów w ramach jednej
jednostki lekcyjnej i posługiwanie
się na zajęciach przez nauczyciela
wyłącznie językiem obcym. 

alekSandra kowalczyk

Darmowe lekcje
angielskiego

Tymi słowami Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa, przywitał 
sołtysów w dniu ich święta. 11
marca, z okazji Dnia Sołtysa, we
wspólnym spotkaniu udział wzięli
burmistrz, sołtysi i przewodniczący
Zarządów Osiedli. Na spotkanie
zaproszeni zostali także Radni 
Powiatowi i Radni Rady Miejskiej
w Sianowie.

– Za zaangażowanie, trud i po-
święcenie składam wszystkim 
sołtysom i przewodniczącym 
Zarządów Osiedli Gminy i Miasta
Sianów najszczersze życzenia suk-
cesów w życiu zawodowym, spo-
łecznym i osobistym. Życzę Wam
odwagi i wytrwałości w konse-
kwentnym realizowaniu planów,
gotowości do rozwiązywania pro-
blemów, pozytywnej energii i przy-
jaznych ludzi – powiedział bur-
mistrz.

A że sołtysi pracować uwiel-
biają, na spotkaniu nie zabrakło dla
nich... zajęć. Reprezentantka Fun-
dacji Nauka dla Środowiska przed-
stawiła gościom prezentację, doty-
czącą pozyskiwania środków na
rozwój wsi w ramach programu
„Działaj lokalnie”. Po szkoleniu zo-
stał przygotowany poczęstunek,
każdy z sołtysów otrzymał upo-
minek. �

„Sołtys to gospodarz i opiekun wsi. To wyjątkowy urzędnik, bo
bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez biurka – za to naj-
bliżej ludzkich spraw”.

Święto
sołtysów

Uwaga! Uwaga!
Informacja burmistrza w kwestii

powiększenia istniejącego składo-

wiska odpadów w Sianowie.

W związku z napływającymi informa-

cjami dot. obaw mieszkańców Sianowa

w kwestii powiększenia istniejącego

składowiska odpadów  informuję, iż:

1. Nie ma żadnej mojej zgody na powię-

kszenie (wszerz, wzdłuż i w górę) Za-

kładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

2. Nieprawdziwe są jakiekolwiek in-

formacje o „nieoficjalnej” zgodzie na

pozytywne rozpatrzenie wniosku 

o którym krótka informacja znajduje

się poniżej w pkt. 4.

3. Burmistrz zobowiązany jest jednak

każdy wniosek (bez względu na jego

treść i sensowność) rozpatrzyć zgod-

nie z obowiązującymi przepisami.

4. Prawdą natomiast jest, że na wniosek

PGK Sp. z o.o. w Koszalinie wszczęte

zostało postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowi-

skowych uwarunkowaniach dla przed-

sięwzięcia polegającego na podwyż-

szeniu rzędnej składowania stabilizatu

na kwaterach IIA – IIF na terenie Re-

gionalnego Zakładu Odzysku Odpadów

w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 oraz

złożony został wniosek o wydanie de-

cyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego w tej sprawie.

5. Nie zostanie jednak wydana żadna

decyzja umożliwiająca realizację plano-

wanego przedsięwzięcia, która będzie 

w jakikolwiek negatywny sposób od-

działywała na ludzi jak i środowisko.

6. Ponadto na najbliższej sesji Rady

Miejskiej w Sianowie przedstawiony

zostanie projekt uchwały wyrażającej

negatywne stanowisko w tej sprawie

(projekt ten został przeze mnie pozy-

tywnie zaopiniowany).

Zapewniam, że całe postępowanie pro-

wadzone jest i będzie zgodnie z literą

prawa i poddane dogłębnej analizie na

każdym jego etapie. W każdym mo-

żliwym punkcie wniosek ten będzie oce-

niany negatywnie, tak aby w końcowym

rozrachunku spotkał się z odmową. I tu

potrzebna jest aktywność mieszkańców,

aktywność związana ze składaniem

wniosków, negatywnymi opiniami i od-

wołaniami na każdym etapie postępo-

wania. I o taką aktywność proszę.

Jednocześnie, moim zdaniem, Gmina

Sianów nie powinna angażować się 

w jakikolwiek sposób w sprawy zwią-

zane z zakupem udziałów w koszaliń-

skim PGK sp. z o. o.

MacIej BerlIckI
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Obchody Dnia Osadnika Ziemi
Sianowskiej zorganizowane zostały
po raz dziewiąty. Rozpoczęła je tra-
dycyjnie msza święta w intencji
pierwszych mieszkańców naszych
ziem. Po niej uczestnicy uroczy-
stości przeszli do  auli Gimnazjum
Gminnego, gdzie przywitały ich
pieśni wykonane przez gimna-
zjalny chór. 

Wzruszającą częścią uroczy-
stości było wręczenie  medali „Za
zasługi dla obronności kraju”.
Wręczył je major Dariusz Macul,
zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Koszalinie.  

Najważniejszym punktem pro-
gramu była część wspomnieniowa
z udziałem pierwszych mieszkań-
ców Ziemi Sianowskiej oraz gim-
nazjalistów. Ta „żywa lekcja hi-
storii” została przygotowana przez
uczniów pod opieką Joanny Kręże-
lewskiej, redaktor „Głosu Kosza-
lińskiego” oraz Stanisława Kamiń-
skiego, nauczyciela Gimnazjum. 
O swoich pierwszych latach w Sia-
nowie opowiedzieli w wywiadach
na scenie Marianna Sosińska, Bar-
bara Ludwicka i Stanisław Kuźma.
Młodzi dziennikarze – gimnazja-
liści odczytali także wywiady 
z Barbarą Pietraszkiewicz i Alek-
sandrą Czupajło, które nie mogły
przybyć na uroczystość.

Wyjątkowym gościem spotka-
nia była Stanisława Sawicka, pio-
nierka osadnictwa, mieszkanka
Wierciszewa, która w październiku
ubiegłego roku ukończyła 100 lat.
Spotkanie wielu pierwszych osad-
ników było bardzo sympatyczne,
dzięki miłej, kawiarnianej atmos-

ferze stworzonej. Przy kawie 
i ciastku seniorzy mogli powspo-
minać dawne czasy. Imprezę
uświetnił, jak zwykle bardzo
udany, występ zespołu Bursztyny.   

AgnieSzKA LewczuK

Uczciliśmy naszych pionierów
To była niezwykła uroczystość. Niezwykła, bo połączyła pokolenia mieszkańców gminy. Dzięki temu 3 marca
– w Dniu Osadnika – historia ożyła i prawdziwie wzruszała.

Stanisława Sawicka otrzymała od włodarzy gminy jedno z pierwszych wydań „Osobliwości Ziemi Sianow-
skiej”. Dziarska stulatka pojawiła się też na scenie, gdzie z werwą i energią opowiadała o latach w spędzonych
w gminie.

Niezwykle wzruszającym momentem było wręczenie rodzinom żoł-
nierzy medali „ Za zasługi dla obronności kraju”. Fot. Waldemar Kosowski

Marianna Sosińska do Suchej Koszalińskiej przyjechała w 1945 roku,
kiedy miała 19 lat.Wywiad z pionierką przeprowadziły Dominika Ko-
walczyk i Karolina Korzeniewska. Fot. Waldemar Kosowski

Spotkanie w auli Gimnazjum było okazją, by przy kawie powspominać dawne lata. Fot. Waldemar Kosowski

Uroczystość uświetnił występ chóru Gimnazjum Gminnego.
Fot. Waldemar Kosowski

W przygotowanie wywiadów z

pionierami Ziemi Sianowskiej

wiele pracy włożyli uczniowie

klasy IIIb Gimnazjum Gminnego:

Milena Brodowska, Monika Fi-

dler, Joanna Kaczanowicz, Karo-

lina Korzeniewska, Bartosz Ko-

tłowski, Dominika Kowalczyk,

Paula Kowalska, Karolina Księżak,

Krystian Mirek, Klaudia Olszak,

Mariusz Olszak i Sandra Targa-

szewska.

Młodzi dziennikarze

Marianna Sosińska„Sianów był rozrywkowy.
Pierwszego sylwestra
spędziliśmy w 1945 roku 
w budynku szkoły, tu gdzie
dziś jest Gminne Gimna-
zjum. Na zabawy chodziło
się do eMDeK-u,  Pod Lipy.
I obowiązkowo – na mecze.
Tak sobie myślę, że wtedy
życie towarzyskie było 
o wiele lepsze. Teraz każdy
zamyka się w czterech ścia-
nach domu, głównie towa-
rzyszy nam telewizja. 
A wtedy myśmy na różne
potańcówki chodzili, były
to czasy trudne, 
ale wesołe.”

Barbara Ludwicka„Pamiętam, że w mieście dość szybko pojawiały się kolejne
sklepy. Ale nigdy nie zapomnę tego najważniejszego, najwięk-
szego sklepu wielobranżowego. Przez zapach nafty. Tam
można było kupić dosłownie wszystko. Łącznie z tą naftą,
która tak intensywnie pachniała...”

Stanisław Kuźma„Pracy w Sianowie nie brakowało. Fabryka zapałek zatrudnia-
ła w niektórych okresach nawet 1200 osób. Ludzie pracowali
też w fabryce wozów – około 300 osób. Wozy konne wysyłane
były do całej Polski. Bardzo szybko rozwijała się Gminna
Spółdzielnia. Powstały magazyny zbożowe, magazyny 
z nawozami sztucznymi, były zaplecza maszyn rolniczych 
i wiele drobnych zakładów. Kolejnych osiemdziesiąt osób 
zatrudniało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Tam, gdzie dziś jest orlik,
działał tartak. Była mleczarnia, która produkowała sery.”
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Jak to się wszystko zaczęło? Ze-
branie, na którym zapadła decyzja
powołania klubu, odbyło się 20
grudnia 1997 roku, a już 3 marca
1998 roku Victoria została wpisana
do rejestru uczniowskich klubów
sportowych Urzędu Wojewódz-
kiego w Koszalinie.

Przez 15 lat z klubem związa-
nych było wiele osób, dlatego od-
remontowana po pożarze aula sia-
nowskiego Gimnazjum ledwie
pomieściła uczestników jubileuszu.
Oprócz głównych bohaterek spo-
tkania – obecnych i byłych pił-
karek – w uroczystości wzięli

udział działacze klubu, trenerzy,
rodzice zawodniczek i kibice.

Gala rozpoczęła się piosenką
Maryli Rodowicz z Mistrzostw
Świata z 1974 roku „Futbol” w wy-
konaniu młodej, utalentowanej 
piosenkarki z Osiek – Moniki Ko-
walczyk. Imprezę poprowadził
przewodniczący Sianowskiej Rady
Sportu Ryszard Wątroba w asyście
prezesa UKS Victoria S.P. 2 Sianów
Jędrzeja Bieleckiego. 

Głos zabrali m.in. wicemar-
szałek województwa Andrzej Jaku-
bowski i rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej Jan

Kuriata, który wyraził chęć
współpracy PWSZ z sianowskim
klubem. 

Jan Bednarek, wiceprezes Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej i za-
razem prezes Zachodniopomor-
skiego Związku Piłki Nożnej 
w Szczecinie wspólnie z prezesem
Koszalińskiego Związku Piłki 
Nożnej Grzegorzem Maciejaszem 
– udekorowali odznaczeniami 
związkowymi zawodniczki, tre-
nerów, działaczy oraz ludzi wspo-
magających i promujących piłkę
kobiecą w regionie zachodniopo-
morskim. Złotą odznakę ZZPN
Szczecin otrzymał Jędrzej Bielecki,
prezes i trener Victorii. Srebrne: 
Ireneusz Megiel i Przemysław
Ostrowski, dyrektorzy Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Sianowie, Jacenty
Życiński, wieloletni kierownik ze-
społów klubowych, trener Marian
Kuna, trener Tadeusz Chylewski
oraz Tomasz Buzała z UKS Za-
wisza Grzmiąca. Przyznane też zo-
stały złote i srebrne odznaki hono-
rowe KOZPN Koszalin.

Maciej Berlicki, burmistrz gminy
i miasta Sianów, obdarował klub

nagrodą w wysokości 2 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego. 

Osób, które o jubileuszu pami-
ętały, było bardzo wiele. Listy gra-
tulacyjne przysłali m.in. poseł Marek
Hok i Janusz Gromek, prezydent
Kołobrzegu Janusza Gromka.

Nie zabrakło też  nagród i tabli-
czek okolicznościowych dla za-
przyjaźnionych klubów. 

Gościem gali był też autor 
książki „Piłka nożna w działalności
Uczniowskiego Klubu Sportowego

Victoria S.P.2 Sianów w latach
1997-2012” Artur Kita z Akademii
im. Jana Długosza z Częstochowy,
który zaprezentował publikację.
Monografia zawiera historię klubu,
wzbogacona jest o mnóstwo zdjęć. 

Po uroczystej gali odbył się tur-
niej halowy z udziałem  byłych
oraz obecnych  zawodniczek klubu,
w którym zwycięstwo odnieśli
przedstawiciele polityki i samo-
rządu wygrywając wszystkie spo-
tkania. �

Grają już 15 lat
Sianowski klub piłki nożnej kobiet UKS Victoria S.P. 2 skoń-
czył 15 lat. Z okazji jubileuszu odbyła się uroczysta gala, a po
niej halowy turniej piłkarski.

Burmistrz Maciej Berlicki wręczył prezesowi Victorii czek na zakup
sprzętu sportowego. Fot. Waldemar Kosowski

Od piętnastu lat Victoria szlifuje – i to z sukcesami – kolejne diamenty kobiecej piłki. Fot. Waldemar Kosowski

Mimo wysiłków piłkarek samorządowcy okazali się być lepsi. A może
dziewczyny dały im fory? Fot. Waldemar Kosowski

Trzykrotne mistrzostwo Polski juniorek młodszych,

dwukrotne zdobycie Pucharu Wielgusa, równoznaczne z mistrzostwem

Polski dzieci do lat 11, mistrzostwo, wicemistrzostwo i brązowy medal  w Mi-

strzostwach Polski Kadr Wojewódzkich – prawie 100 proc. zawodniczek po-

chodziło z UKS Victoria S.P.2 Sianów oraz wiele srebrnych i brązowych me-

dali Mistrzostw Polski  juniorek, juniorek młodszych zarówno na boisku jak

i w hali.

Sianowski klub wychował ponad 20 reprezentantek Polski różnych kategorii

wiekowych, z czego cztery dostąpiły zaszczytu gry w pierwszej reprezentacji

Polski seniorek, a Natalia Chudzik i Jolanta Siwińska to obecnie kluczowe za-

wodniczki zespołu narodowego.

Sukcesy klubu
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Pomogliśmy karinie
Od 19 listopada do 31 grudnia
2012 r. członkowie Komitetu 

Organizacyjnego Bal Charytatywny
„Dla Kariny” wraz z wolontariuszami
przeprowadzili zbiórkę publiczną na
leczenie Kariny Czupajło. Akcję 
prowadzono na podstawie decyzji 
burmistrza gminy i miasta Sianów 
z 16 listopada ubiegłego roku (nr
PR.5311.00005.2012).
Dzięki ofiarności  mieszkańców udało
się zebrać kwotę 15 tys. 207 zł i 57
groszy. Koszty poniesione przez Ko-
mitet to: 4 tys.77 złotych. Były to
koszty związane z organizacją „Balu
dla Kariny” i opłatami skarbowymi za
wydanie decyzji. Kwotę 11 tys. 130 zł
i 57 gr przekazano w formie darowizny
członkom rodziny Kariny.

kolektory słoneczne 
na dachu szkoły

W kolejnych szkołach w gminie zo-
staną zamontowane kolektory sło-

neczne i instalacje solarne. Na potrzeby
inwestycji przebudowane zostaną ko-
tłownie. Prace zaplanowano w Szkole
Podstawowej nr 1 w Sianowie, Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie oraz Ze-
spole Szkół w Dąbrowie. W dalszej ko-
lejności obejmą one budynek Gmin-
nego Gimnazjum w Sianowie, budynek
Szkoły Podstawowej w Suchej Koszali-
ńskiej oraz budynek socjalny przy Sta-
dionie Miejskim w Sianowie.
Przetarg na wykonanie inwestycji wy-
grał firma Projprzem eko Sp. z o.o. 
z Zamościa koło Bydgoszczy. Umowa
opiewa na kwotę 468 tys. złotych. Pla-
nowany termin zakończenia robót bu-
dowlanych przewidziano na lipiec.
Prace budowlane prowadzone są 
w ramach projektu pn.: „Działania in-
frastrukturalne na rzecz poprawy
stanu środowiska w obiektach uży-
teczności publicznej na terenie Do-
rzecza Parsęty”.

Galeria w kinie
To wiadomość z ostatniej chwili!
Niebawem sianowskie kino Zorza

przejdzie kolejny remont – moderni-
zację holu i sali komputerowej. Środki
na ten cel – 100 tys. zł – samorząd
zdobył z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Zaplanowano
przebudowę dwóch pomieszczeń 
pełniących rolę holu i przedsionka do
kina, które wraz z pomieszczeniem
gospodarczym, przystosowanym na
szatnię, utworzą salę ekspozycyjną dla
planowanych w tym miejscu imprez.
Prace mają także dostosować obiekt
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania przewidziano wy-
mianę m.in. instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej. Planowany
termin zakończenia prac to paź-
dziernik tego roku. Więcej szczegółów
wkrótce. �

w skrócie

Konflikt tlił się od dawna, ale
wybuchł 29 stycznia. Tego dnia Łu-
kasz i Grzegorz Rutkowscy oraz
Rafał Pociask odmówili wyjazdu do
pożaru z kolegą, którego podejrze-
wali o podpalanie m.in. śmietnika
przy gimnazjum. – Wiedzieliśmy 
o tych podejrzeniach – przyznaje
Marek Brzozowski, naczelnik sia-
nowskiej OSP. – Oglądaliśmy nawet
zapisy z monitoringu, ale nic z nich
nie wynikało – podkreśla. Sprawa
była analizowana na zarządzie OSP
w połowie grudnia. Obwiniany
strażak się wypierał. Ustalono więc,
że jeżeli pojawią się dowody, to
wtedy zawiadomią policję.  – Winę
trzeba przecież udowodnić – pod-
kreśla naczelnik.

29 stycznia strażacy z OSP 
w Sianowie otrzymali wezwanie do
gaszenia pożaru przewodu komi-
nowego w Sownie. Trzej odmówili
wyjazdu z podejrzewanym kolegą.
Na szczęście do Sowna dotarli 
strażacy z Sierakowa i koszalińska
straż zawodowa.

Kazimierz Grzywacz, prezes OSP
Sianów, chciał całą trójkę od razu
wykluczyć. – Nieudzielenie pomocy
to najcięższe przewinienie – nie ma
wątpliwości naczelnik, ale  przefor-
sował ich zawieszenie do walnego
zebrania, żeby mieli okazję się wy-
tłumaczyć. – Nie przyszli, bo twier-
dzili, że odbędzie się tam lincz – opo-
wiada. Z 24 strażaków obecnych na
walnym za wykluczeniem zagłoso-

wało 21. – Byli proszeni na komisję
bezpieczeństwa Rady Miejskiej, ale
też się nie zjawili. Sytuacja z dnia na
dzień się pogorsza – opowiada na-
czelnik. – Jeżdżą za nami na akcje,
kręcą filmy, wrzucają je do internetu,
zachowują się prowokacyjnie – na-
czelnik twierdzi, że w tej sytuacji
nikt w OSP Sianów nie widzi mo-
żliwości współpracy z nimi. Jeden 
z byłych strażaków był zatrudniuny
przez gminę, jako kierowca, na część
etatu. Po odmowie wyjazdu na akcję
musiał zostać zwolniony.

– W przypadku kierowcy wy-
jazd wynika z zakresu obowiązków
i odmowa była rażącym narusze-
niem dyscypliny służbowej – mówi
Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.

Podkreśla, że gminie zależy na bez-
pieczeństwie mieszkańców, a sa-
morząd wydał w minionym roku
ponad milion złotych na dofinan-
sowanie modernizacji straży. Mu-
siał jednak uszanować wolę pozo-
stałych druhów. 

Również Mirosław Pender, ko-
mendant Państwowej Straży Po-
żarnej w Koszalinie, rozumie de-
cyzję  o wydaleniu. – To było
sprzeniewierzenie się rocie i ślubo-
waniu. Strażacy ratują życie,
zdrowie i mienie ludzi. Wyjechać
trzeba zawsze. Animozje, jeżeli są,
zostać muszą w remizie. Ja pod-
jąłbym taką samą decyzję – popiera
radykalne działania sianowskiego
zarządu OSP.  �

Pożar w straży
Trzech druhów OSP Sianów zostało wyrzuconych z jednostki. – To kara za walkę z pa-
tologią – twierdzą wyrzuceni. – Zachowali się niegodnie – odpowiadają przełożeni.

Maciej Berlicki, burmistrz gminy
i miasta Sianów, Radę Gospodarczą
powołał w lutym. W jej skład we-
szło dziesięciu przedsiębiorców,
działających na terenie Sianowa 
i gminy: Kamil Pawlak – Glob-
metal, Jarosław Dadoń – Gospo-
darstwo Rybackie „Dadoń”, Piotr

Szwoch – Ganz Polska Sp. z o.o.,
Jarosław Staniszewski – Nadle-
śnictwo Karnieszewice, Sebastian
Matyszczuk – Usługowo-Han-
dlowy Zakład Tartaczny „Matysz-
Drew”,  Marcin Grzywacz – Zakład
Przetwórstwa Mięsnego Stanisław
Grzywacz Wanda Grzywacz, An-

drzej Pawłowski – Arka Spółka
Jawna, Marek Adamkiewicz 
– Ferma Drobiu Szczeglino, 
Andrzej Borowski – Dega Spółka
Akcyjna,  Łukasz Parfianowicz 
– Polryb Sp. z o.o.

Na pierwszym spotkaniu, które
odbyło się w ratuszu, opracowany

został regulamin Rady Gospodar-
czej. Głównym założeniem działal-
ności Rady jest pomoc meryto-
ryczna przy opiniowaniu projektów
strategii i doradzanie burmistrzowi
w zakresie spraw związanych z roz-
wojem gospodarczym.

AleksAndrA kowAlczyk

Ludzie biznesu współpracują z samorządem
Za nami pierwsze spotkanie członków Rady Gospodarczej z włodarzami gminy. Jej członkowie będą opi-
niować projekty związane z rozwojem gospodarczym.

Na kolejnym spotkaniu członkowie Rady wybiorą spośród swojego grona przewodniczącego. Fot. Waldemar Kosowski
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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 tele-

fonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospo-
darki 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 (komen-

dant), 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 (ad-

ministracja).

droga krajowa nr 6, od strony Kosza-

lina 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

burmistrz Maciej berlicki, po zapoznaniu się z opinią Komisji stypendialnej, przyznał stypendia sportowe dla za-
wodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w ubiegłym roku. 
Wręczenie wyróżnień miało miejsce 18 lutego w sali posiedzeń sianowskiego ratusza. zależnie od osiągnięć nasi
wybitni sportowcy orzymują od 100 do 500 złotych miesięcznie przez okres od pół roku do 10 miesięcy. W sumie
wyróżnione zostały 22 osoby, a łączna wartość stypendiów wyniosła 29 tys. 950 zł. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sportowych sukcesów! 

trzydziesty
pierwszy raz!

9 marca w sianowie odbył się
XXXI turniej Piłkarski Juniorów.

Impreza od 1994 roku nosi imię 
Jerzego Kowalskiego, nauczyciela 
i wychowawcy młodzieży, piłkarza 
i instruktora piłki nożnej. 

Pierwszymi uczestnikami tego naj-

starszego w regionie turnieju piłkar-

skiego rozgrywanego na powietrzu

były zespoły Victorii Sianów, Wielima

Szczecinek, Czarnych Słupsk i Sławy

Sławno (w kategorii seniorów) i Czar-

nych Słupsk, Victorii Sianów, Gwardii

Koszalin oraz Sławy Sławno (w kate-

gorii juniorów).

W turnieju organizowanym od

tego roku przez Sianowską Akademię

Sportu udział wzięły po dwa zespoły:

Gryfa Polanów, Saturna Mielno, Wy-

brzeża Biesiekierz oraz Victorii

Sianów. Grano na sianowskim „orliku”

– dwa razy po cztery minuty – sys-

temem „każdy z każdym”. 

Turniej wygrali piłkarze Gryfa II Po-

lanów. Drugie miejsce zajęli piłkarze

Wybrzeża I Biesiekierz, trzecie wy-

walczyli piłkarze Victorii I Sianów,

którzy ulegli tylko Gryfowi II Polanów

i Wybrzeżu II Biesiekierz 0:1 oraz zre-

misowali bezbramkowo z Saturnem I

Mielno. Zwycięzcy otrzymali puchar

Starosty koszalińskiego Romana Szew-

czyka. Wszystkie kluby otrzymały po

futbolówce. Były też wyróżnienia in-

dywidualne.

RyszaRd WątRoba

Sianów opanowa-
ła sportowa gorą-
czka! To za spra-
wą „Sportowego
Show – Przystań
w Akademii”,
które w niedzielę,
10 marca, promo-
wało różne dyscy-
pliny sportu. 

Prezentację poszczególnych
dyscyplin rozpoczęli piłkarze
nożni. Podopieczni Sebastiana
Wrońskiego – trampkarze Sianow-
skiej Akademii Sportu pochwalili
się niemałymi umiejętnościami.
Najwięcej emocji towarzyszyło
żonglerce piłką w wykonaniu Jaro-
sława Szostaka, który w ciągu 30
sekund podbił nogą futbolówkę
107 razy!

Wszystkiemu przyglądali się
ubrani w nowe stroje ich młodsi 
koledzy, podopieczni odpowied-
nio: młodzicy – Sebastiana Bobera,
orlicy – Wojciecha Drejskiego i żacy
– Piotra Starzeckiego.

Jako kolejni zaprezentowali się
siatkarze UKS „Bronek” Koszalin.
Trenerzy: Paweł Szott i Jarosław
Piotrowski przywieźli do gościnnej
sali Gimnazjum Gminnego im.
Ireny Sendlerowej w Sianowie
ośmiu z grona swoich podopiecz-
nych. Jako trzeci w niedzielnej im-
prezie zaprezentowali się badmin-
toniści UKS „Kometa” Sianów.
Scenariusz pokazu przygotowała
Kornelia Kowalczyk, a utytułowani
trenerzy:  Robert Kowalczyk i Do-
rota Grzejdak przy pomocy swoich
podopiecznych pokazali bad-
minton, poczynając od początku-
jących, poprzez średnio zaawanso-
wanych, na zaawansowanych 
i członkach Kadry Narodowej 
juniorów (Dominik Ziętek) i se-
niorów (Paweł Prądziński) koń-
cząc.

„Sportowe Show” zakończyli
koszykarze występującego w Tau-
ron Basket Lidze koszalińskiego

AZS-u. Ich pokaz z czynnym
udziałem dzieci, a także dorosłych
prowadził Damian Zydel. Pomagał
mu Paweł Gawienowski z Sianowa
– media manager koszalińskiego
klubu.

Dwa dni po derbowej porażce
z Energą Czarnymi Słupsk 77:85,
gośćmi sianowian byli Sek Henry
– najskuteczniejszy koszykarz 
piątkowego meczu w Słupsku 
i Cameron Bennerman (obaj 

z pierwszej piątki AZS-u) oraz
wychowankowie koszalińskich
klubów: Robert Gibaszek i Paweł
Śpica.

Niekwestionowaną gwiazdą po-
kazu i całej imprezy okazał się kil-

kuletni Piotr Patkowski z Osiek,
który niedawno pojawił się w Sia-
nowskiej Akademii Sportu.

Imprezę zakończyło wspólne
zdjęcie.

RyszaRd WątRoba

Tacy młodzi, a tacy zdolni! Widowiskowy pokaz umiejętności panowania nad piłką w wykonaniu przyszłych gwiazd NBA! Fot. Waldemar Kosowski

Sportowe show 
w akademii 

Do gry w badmintona zachęcali zawodnicy UKS „Kometa” Sianów.
Fot. Waldemar Kosowski

Piłka nożna? Do tej dyscypliny młodych mieszkańców gminy przeko-
nywać nie trzeba! Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie
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Unihokej bez awansu
14 marca w Grzmiącej odbyła się 
Regionalna Gimnazjada w unihokeju
dziewcząt i chłopców. Gminę Sianów
oraz powiat ziemski koszaliński re-
prezentowały dwa zespoły: dziew-
częta z Gimnazjum Gminnego w Sia-
nowie i chłopcy z Zespołu szkół 
w Dąbrowie. Nasze zespoły musiały
uznać wyższość drużyn z Grzmiącej 
i Malechowa, które tak jak przed ro-
kiem wywalczyły awans do zawodów
wojewódzkich. Gimnazjalistki z Sia-

nowa uplasowały się na miejscu
trzecim, wyprzedzając zespół z Redła
(przy remisie między zainteresowa-
nymi zespołami zadecydował lepszy
bilans bramkowy). Miejsce czwarte
przypadło chłopcom z Dąbrowy.
Mecze rozgrywano systemem „każdy
z każdym”, dwa razy po siedem
minut.  

opóźniona inauguracja 
Z powodu załamania pogody, 23
marca, nie nastąpiła inauguracja
rundy wiosennej w Koszalińskiej

Klasie Okręgowej i Klasie Okręgowej
w grupie Północ. Trzy zwycięstwa,
trzy remisy i porażka, 21 strzelonych
i 13 straconych bramek – to dorobek
sianowian w tzw. okresie przygoto-
wawczym. Mamy nadzieję, że aura
pozwoli na inaugurację rundy wio-
sennej 30 marca – w Wielką Sobotę 
– kiedy to Victoria podejmowała
będzie Zryw Kretomino (o godzinie
15), a Start Iskra grać będzie w Biało-
górzynie z miejscową Radwią (o go-
dzinie 12). 

(oPR. S.W. i R.W.)

W skrócie

Remis 5:5 z drugim w tabeli 
– ATS Stargard Szczeciński wystar-
czył, aby DARZ BÓR Karniesze-
wice zajął pierwsze miejsce na 
finiszu rozgrywek III ligi i awan-
sował o szczebel wyżej!

Rozgrywany w sali sportowo-
widowiskowej Gimnazjum Gmin-
nego w Sianowie pojedynek, roz-
począł się od dwóch porażek
singlowych gospodarzy. Kolejne
dwa single wyrównały jednak stan
meczu. Przy stanie 5:3 i świado-
mości, że awansowali do II ligi go-
spodarze „odpuścili” ostatnie po-
jedynki singlowe!

Mecz kończący rozgrywki li-
gowe w tym sezonie był zdaniem
Zbigniewa Kuszlewicza,  Prezesa
DARZ BORU Karnieszewice, czyn-
nego zawodnika i zarazem
sędziego głównego pojedynku, 
pokazem kunsztu gry tenisistów
stołowych obu ekip. 

Na te emocjonujące i mamy
nadzieję dające co najmniej utrzy-
manie w II lidze spotkania zapra-
szają: Zbigniew Kuszlewicz,
Krzysztof Larek, Marcin Mar-
czak, Sebastian Rosołowski, An-
drzej Świerczek i Andrzej Wąso-
wicz – autorzy tegorocznego
sukcesu!

Sędziami stolikowymi byli: Ma-
rian Buczek i Sebastian Rosołowski.

RySZaRd WątRoba

DARZ BÓR w II lidze

Fot. Waldemar Kosowski

16 marca, w hali sportowej w
Polanowie odbyła się jubileuszowa,
X Spartakiada Samorządowców 
o Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu Koszalińskiego.

W imprezie wzięły udział dru-
żyny z gmin: Będzino, Biały Bór,
Manowo, Mielno, Polanów, Sianów
i Świeszyno. Rozegrano Turniej
Piłki Siatkowej oraz konkurencje
sprawnościowe. Sianowski samo-
rząd okazał się bezkonkurencyjny.
W skład drużyny weszli: Maciej
Berlicki, Tomasz Tesmer, Marek
Brzozowski, Agnieszka Wątroba,
Emilia Fursewicz, Marika Bożyk,
Piotr Starzecki, Sebastian Bober,
Michał Jabłoński, Maciej Lewan-
dowski i Józef Hryckowian.

Zadaniem, któremu musieli
sprostać wójtowie i burmi-
strzowie, było celowanie sznur-
kiem do butelki. Najlepsi okazali
się szefowie z gminy Polanów,
Sianów, Mielno i Biały Bór  zdo-

bywając jednakową ilość punktów.
W konkurencji dla przewodni-
czących rad, polegającej na wią-
zaniu krawata na czas, mistrzem
okazał się przedstawiciel gminy
Będzino. Panie rywalizowały 
w biegu z gazetą, zwyciężyła
przedstawicielka Białego Boru.

Najwięcej emocji wzbudził kon-
kurs drużynowy – slalom z mo-
pem, w którym bezkonkurencyjna
okazała się ekipa z Sianowa. Osta-
tecznie zwycięzcą turnieju sporto-
wego została gmina Sianów,
drugie miejsce wywalczyła gmina
Polanów a trzecie – Biały Bór. �

Samorządowcy niepokonani

Sianowska drużyna zdobyła puchar burmistrza Polanowa.
Fot. UMiG Sianów

Kalendarz imprez

� 6 kwietnia, godz. 15 – mecz II ligi
piłki nożnej kobiet: UKS Victoria SP 2
Sianów – PSW Pogoń II Szczecin
Women, Stadion Miejski w Sianowie
� 7 kwietnia, godz. 12 – mecz piłki 
nożnej Klasy A, grupy I: KS Sieciemin 
– LZS Kowalewice, boisko w Siecie-
minie; godz. 14 – mecz piłki nożnej
Klasy Okręgowej, grupy Północ: Start
Iskra Mokre – Grom Świelino, boisko
w Mokrem
� 8 kwietnia, godz. 17.30 – III Sia-
nowska Amatorska Liga Piłki Nożnej,
Orlik w Sianowie
� 13 kwietnia, godz. 17 – mecz piłki
nożnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej:
Victoria Sianów – Hubertus Biały Bór,
Stadion Miejski w Sianowie
� 14 kwietnia, godz. 7 – VI Zawody
spławikowe o Puchar Burmistrza
Gminy i Miasta Sianów, Rzeka Unieść 
– Osieki, godz. 10 – Drużynowe 
Mistrzostwa Województwa Juniorów
(-ek), Kadetów(-ek) i Młodzików(-
czek), Sala widowiskowo-sportowa
Gimnazjum Gminnego w Sianowie,
godz. 12 – mecz piłki nożnej Klasy A,
grupy I:  Victoria II Sianów – KS Sie-
ciemin, boisko w Skibnie, godz. 14 –
mecz piłki nożnej Klasy Okręgowej,
grupy Północ: Start Iskra Mokre – Sa-
turn Mielno, boisko w Mokrem
� 20 kwietnia, godz. 10 – Indywidu-
alne Mistrzostwa Województwa 
Juniorów(-ek), Katetów(-ek) i Ża-
ków(-czek), Sala widowiskowo-spor-
towa Gimnazjum Gminnego
� 26 kwietnia, godz. 16 – V Turniej
Piłki Nożnej Orlików, Orlik w Sianowie
� 27 kwietnia, godz. 12 – mecz II ligi
piłki nożnej kobiet: UKS Victoria SP 2
Sianów – Błękitni Juvenia Stargard
Szczeciński, Stadion Miejski w Sia-
nowie, godz. 17 – mecz piłki nożnej
Koszalińskiej Klasy Okręgowej: Vic-
toria Sianów – Darzbór Szczecinek

RySZaRd WątRoba

– Ludzie przytłoczeni nad-

miarem obowiązków mówią

czasami, że są w ciągłym

biegu. W pana przypadku

ma to jednak inne, dosłowne

znaczenie. Pan rzeczywiście

jest zabiegany. Jak zaczęła się

ta przygoda ze sportem?

– Dziś ludzie, przy nadmiarze
wszelkich problemów, zapominają
dbać o swoją duszę i ciało. Ja kie-
ruję się maksymą: w zdrowym ciele
zdrowy duch.  Moja kariera bie-
gacza jest relatywnie świeża, gdyż
trwa dopiero cztery lata, a zaini-
cjował ją mój kolega Andrzej Pie-
czara, który przekonał mnie, jak 
i kilka innych osób z Wierciszewa,
do biegania. Do teraz dotrwali nie-
liczni... Początki, jak to zwykle
bywa, były bardzo ciężkie i nie ro-
kowały większych sukcesów.

– Udaje się połączyć pasję

sportową z życiem co-

dziennym, obowiązkami 

zawodowymi, życiem ro-

dzinnym?

– Połączenie pasji sportowej 
z obowiązkami jest dosyć ciężkie.
Jedynym sposobem jest plan dzia-
łania. Ponadto najlepszym wypo-
czynkiem po ciężkim dniu pracy,
są przebiegnięte kilometry. 

–  Wyobraża pan sobie życie

bez biegania? 

– Nie. Bieganie jest jedną 
z rzeczy, z których mam najwię-
kszą radość. 

– Jak wygląda rytm trenin-

gowy. Czy przed zawodami

zmienia się zasadniczo?

– Traktuję bieganie bardziej jako
zdrowy styl życia, niż zawodow-
stwo, dlatego przygotowania do
zawodów są pokierowane moim
samopoczuciem. Przy biegu długo-
dystansowym, jakim jest maraton,
duża ilość kilometrów musi być
wybiegana, aby osiągnąć zadawa-
lający wynik.

– Co czuje człowiek podczas

biegu? Kontroluje jedynie

swoje procesy fizjologiczne,

czy może jest to czas na ja-

kiegoś rodzaju przemy-

ślenia?

– Bieg to przede wszystkim sa-
mokontrola i siła ducha, dlatego
silna psychika jest jak najbardziej
potrzebna, jednak ciała się nie
oszuka.

– Gdyby miał pan porównać

siebie sprzed okresu sporto-

wego z obecnym Janem

Zwolińskim, to jak biegi

zmieniły pana fizycznie i psy-

chicznie?

– Zmiany są zauważalne. Zwię-
kszona dyscyplina psychiczna, 
większa odporność fizyczna na
zmęczenie i różnego typu scho-
rzenia.

– Jak przekonać ludzie do

biegania? Proszę o kilka rad

dla tych, którzy chcą zacząć

biegać.

– Z początku powinno się trak-
tować bieganie jako relaks i wypo-
czynek, bez forsowania i nadmier-
nego wysiłku. Największy nacisk
powinno się położyć na odpo-
wiednio dopasowane buty, aby
uniknąć kontuzji.

– Jakie wyzwania sportowe

czekają Pana w tym roku?

– Przede wszystkim trzy mara-
tony – we Wrocławiu, Krakowie i
Poznaniu – z cyklu „Korona Mara-
tonu”,  kilka biegów na krótszy dy-
stans w województwie Zachodnio-
pomorskim, m.in. bieg Sianowski
im. Ryszarda Targaszewskiego.

– Powodzenia! �

Biegiem przez życie
Rozmowa z Janem Zwolińskim, biegaczem długodystanso-
wym i maratończykiem, mieszkańcem Wierciszewa

Urodziłem się 28 kwietnia1968
roku w Darłowie. Dzieciństwo
spędziłem w Bielkowie. W Wier-
ciszewie mieszkam od 1980 roku.
Ukończyłem zasadniczą szkołę
budowlaną. Wspólnie z koleżan-
kami i kolegami prowadzimy
„Stowarzyszenie Ziemi Wierci-
szewskiej”. Moimi zainteresowa-
niami są wędrówki piesze, pły-
wanie. Moim największym
osiągnięciem sportowym jest
przebiegnięcie maratonu w
czasie 3 godziny 34 minuty, dy-
stansu 5 km w czasie 19.55 minut
oraz zajęcie drugiego miejsca w
gminie Sianów w roku 2012.

Sam o sobie

Klub powstał 17 października
2008 r. W sezonie 2008/2009 grali
w IV lidze. Kolejny przyniósł im
awans do III ligi, którą zawodnicy
DARZ BORU Karnieszewice obro-
nili w sezonie 2010/2011. Zakoń-
czone w marcu 2013 r. rozgrywki
przyniosły im awans do II ligi!

Szybki awans
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