
1 IX
godz. 18 – uroczystości
upamiętniające wybuch
II wojny światowej, 
Park im. Powstańców
Warszawskich

5 IX
godz. 14 – wyścig 
kolarski „Masters 
po Latach”, start 
– Sianów

6 IX
Referendum

12 IX
godz. 9 – zawody 
dla biegaczy 
„Sianowska 5.”, start 
na skraju lasu w Kłosie

N
ie tylko mieszkańcy stolicy pamię-
tali o tak ważnym w historii na-
szego kraju wydarzeniu. 1 sierpnia

o godzinie 17 Sianów oddał hołd bohaterom
sprzed 71 lat – bohaterom Powstania War-
szawskiego.

„Alarm do rąk własnych Komendantom
Obwodów. (...) Dnia 31.7. godz. 19. Nakazuję
W dnia 1.8. godzina 17.00.” – tak brzmiał
rozkaz o wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Wydał go gen. Tadeusz Komorowski
„Bor”, a podpisał pułkownik Antoni Chru-
ściel „Monter”. Gospodarzem uroczystości
w Sianowie – to nie przypadek – był Park 
im. Powstańców Warszawskich. Byli z nami
również ci, których imię park nosi – m.in.
Aleksander Kaczorowski, sianowianin, który
brał udział w powstańczym zrywie.

Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa za
„ocalenie od zapomnienia bohaterstwa 
żołnierzy i ludności cywilnej w Powstaniu
Warszawskim” odebrał Odznakę Honorową

Pamięci Krystyny Krahelskiej – Pamięci Po-
wstania Warszawskiego.

Po części oficjalnej z udziałem m.in. żo-
łnierzy z Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie, po apelu poległych, 
rozpoczęło się widowisko historyczne, zaty-
tułowane „Na pomoc walczącej Warszawie”.
Przygotowała je grupa rekonstrukcyjna Gryf.
Liczba widzów, którzy oglądali inscenizację,
była imponująca. A po huku wystrzałów było
nie mniej głośno – wieczór zakończył się
wspólnym śpiewaniem patriotycznych
pieśni.

Również głośno było podczas II edycji
Folk Film Festiwalu. Głośno w jej trakcie i...
głośno o niej! Ponad 50 osób zgłosiło swoje
jednominutowe filmy o wsi do części kon-
kursowej. Kto wywalczył Kokofy? Główną
nagrodę zdobyła Anna Narel z Dąbrowy Bia-
łostockiej za film „Animowane obyczaje”. 
– Byliśmy oczarowani filmem. Werdykt był
jednogłośny – podkreślił Marek Jackowski,

kurator konkursu. II miejsce zajął obraz
„Razem” autorstwa Michała Lejczaka z Jele-
niej Góry, a III miejsce film „Ja to mam 
w sobie” Anny Burzyńskiej z Koszalina.

Były filmy, spotkania z aktorami – Pa-
włem Królikowskim, Markiem Siudymem 
i Jackiem Kałuckim, były spektakle teatralne
i koncert grupy Rzepczyno oraz występy ze-
społów ludowych podczas trzeciej odsłony
Przeglądu Zespołów Ludowych. Był z nami
kabaret EWG z Domachowa, teatry uliczne
Nikoli i Variete. Impreza, której wiele osób
nie dawało jeszcze rok temu większych szans
na zaistnienie, już w drugiej edycji była bo-
gata w wydarzenia i zyskała miano interdy-
scyplinarnej.

Więcej o uroczystości w 71. Rocznice wybuchu
Powstania Warszawskiego na str. 4-5.

Więcej o Folk Film Festiwalu w dodatku 
specjalnym do Naszej Gminy.

Sianów z kulturą
i historią
Sierpień w Sianowie to dwa wielkie i ważne wydarzenia. W niezwykły sposób 
upamiętniliśmy wybuch Powstania Warszawskiego, a na kulturalnej mapie Polski 
coraz wyraźniejsze piętno odciska Folk Film Festiwal.

W powstańczym obozie nagrodą za ukończenie szkolenia była pamiątkowa legitymacja żołnierza AK. Fot. Waldemar Kosowski

Folk Film Festiwal to nie tylko kino, ale też muzyka. Imprezie towarzyszył 3. Przegląd Zespołów Ludowych. Fot. Waldemar Kosowski
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat), 
94 318 68 18 (Biuro Obsługi 
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji 
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawniĂsianow.pl

S
ą takie momenty w życiu 
samorządu, że nie widać 
koparek, sprzętu budowla-

nego czy tez robotników uwijają-
cych się na gminnych budowach.
Nie znaczy to oczywiście, że nic
się nie dzieje. Wręcz przeciwnie.
Jesteśmy w momencie tworzenia
nowych dokumentacji technicz-
nych na nowe zadania i zapewne
też liczenia i szukania środków 
na ich realizację (miesiąc temu 
pisałem, że z funduszami unijnymi
na tereny wiejskie będzie niestety
krucho – tych środków jest
znacznie mniej niż w poprzedniej
perspektywie unijnej).
Jednak najważniejsze jest to, że
pracujemy nad dokumentami 
strategicznymi, które określą 
charakter i kierunki rozwoju
gminy na najbliższe lata. Głównie
będzie to całkiem nowa strategia
rozwoju gminy z perspektywą do
roku 2023. Obejmie więc osiem
najbliższych lat. Nie będą wma-
wiał wszystkim, że są to lata 
ważniejsze niż poprzednie (prze-
cież te, które minęły nie dość, że są
ważne to jeszcze były ciekawe) 
– ale są przed nami i mają
ogromny wpływ na to jak Gmina 
i Miasto Sianów będą wyglądać za
kilka lat.
I stąd ogromna prośba do wszyst-
kich, którzy chcą mieć wpływ na
rozwój naszej gminy. W Urzędzie,
na stronie www.sianow.pl 
dostępne będą ankiety, które 
stanowić będą podstawę strategii.
Proszę, bądźmy aktywni, wnośmy
swoje uwagi. To nie osoby 
związane zawodowo z sianow-
skim ratuszem mają stworzyć stra-
tegię, ją mają tworzyć mieszkańcy.
Tylko wtedy będzie prawdziwa 
i zgodna z oczekiwaniami.

Pomysły 
na przyszłość

Z RaTuSZa

Możliwość taką dał im Sia-
nowski Inkubator Organizacji 
Pozarządowych, powołany przez
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Wsi Sucha Koszalińska. 

Zgodnie z założeniami projektu
finansowanego ze środków pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich, w bieżącym roku zaplano-
wano cztery panele szkoleniowe,
które mają wpłynąć na wzrost zna-

czenia naszych organizacji w całym
regionie. Pierwszy z nich, zorgani-
zowany w dniu 14 sierpnia, doty-
czył tematyki budowy wizerunku
podmiotów trzeciego sektora.
Warsztaty poprowadzone przez
Martę Czerwińską z Fundacji
Nauka dla Środowiska zaowoco-
wały wieloma przemyśleniami i po-
mysłami na promocję i rozwój m.in.
Sianowskiej Akademii Seniora.

Kolejnymi tematami zapropono-

wanymi przez realizatorów pro-
jektu są: przygotowanie oferty
sponsorskiej, pozyskiwanie fun-
duszy i zarządzanie projektami.

Organizacje będą się promować. Wiedzą już jak!
Grupa piętnastu przedstawicieli sianowskich stowarzyszeń poznała tajniki budowy
wizerunku organizacji pozarządowych.

T
o ciąg dalszy projektu „In-
ternet szansą wszechstron-
nego rozwoju mieszkań-

ców gminy i miasta Sianów”.
Łącznie korzysta z niego 96 gospo-
darstw domowych oraz siedem
szkół z terenu gminy. 

Zagospodarowane oszczędności,
które powstały w projekcie, pozwo-
liły na zwiększenie liczby osób,
które otrzymały zestawy kompute-
rowe, bezpłatny dostęp do internetu
oraz przejdą szkolenie z zakresu ob-
sługi komputera. 

Korzyści, jakie osiągną odbiorcy
końcowi projektu to możliwość 
wymiany informacji, zaczerpnięcie
pomysłów na osobisty rozwój, czy
też biznes. 

Beneficjentami projektu zostali:
dzieci i młodzież ucząca się z rodzin
w trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej, dzieci i młodzież ucząca się z
bardzo dobrymi wynikami w nauce,
osoby niepełnosprawne, rodziny za-
stępcze, rodzinne domy dziecka, sa-
motni rodzice i osoby z grupy 50+,
spełniające kryteria dochodowe za-
warte w regulaminie rekrutacyjnym.

Przedsięwzięcie o wartości
ponad pół miliona złotych w całości
jest finansowane przez Unię Euro-
pejską. Projekt potrwa do końca

2015 roku, a w okresie kolejnych 
5 lat gmina nadal będzie udostęp-
niać sprzęt mieszkańcom oraz fi-
nansować dostęp do internetu, za-
pewni też serwis.

Znów rozdaliśmy 
komputery
Kolejne 36 gospodarstw domowych z terenu gminy Sianów zostało wyposażonych przez gminę
w sprzęt komputerowy. Całe przedsięwzięcie warte jest pół miliona złotych!

Jeszcze tylko jeden podpis i już można zabrać nowiutki sprzęt do domu! Fot. Waldemar Kosowski

Kliknij po więcej
Więcej informacji o szkoleniach 

i ofercie Inkubatora można 

znaleźć na stronie 

www.suchakoszalinska.pl

Pielgrzymi podążali tu za
sprawą cudu krwawiącej hostii.
Wkrótce coraz więcej osób może od-
wiedzać świątynię, by oprócz mo-
dlitwy – podziwiać sam zabytek.

W Osiekach dzięki dofinanso-
waniu, które udało się uzyskać z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, starostwa w Koszalinie,
gminy i miasta Sianów oraz Urzędu
Marszałkowskiego rozpoczęły się
długo wyczekiwane prace remon-
towe zabytkowego kościoła pw. św.
Antoniego Padewskiego. Wybudo-
wana w średniowieczu świątynia
pilnie potrzebowała rekonstrukcji.

W planach prac konserwator-
skich znalazła się naprawa stanu
murów świątyni, które są obecnie
bardzo zwilgocone, a także stabili-
zacja fundamentów oraz naprawa
elewacji. Odrestaurowany zostanie
również ołtarz. W przyszłości pla-
nowana jest również rekonstrukcja
zabytkowego wnętrza świątyni, tak
aby mogła ona w pełni wrócić do
swojej świetności.

Niebawem rozpoczną się także
prace remontowe w kościele para-
fialnym pw. św. Stanisława Kostki
w Sianowie.

PATRYCJA SŁUPCZEWSKA

Remont zabytkowej
świątyni
W XIV wieku świątynia osiecka była miejscem, do którego
podążali pielgrzymi. Wkrótce odzyska dawny blask.

Najbardziej zauważalnym zabudowaniem w Osiekach jest wysoka wieża, która sta-
nowi część ceglanego gotyckego kościółka z XIV wieku. Fot. Waldemar Kosowski

Finanse 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



WydaRZeNIa
Sierpień 2015     Rok XIV     nr 8 (233) 3

www.sianow.pl
b

W skrócie

Strażnicy kontrolują
odprowadzanie

ścieków
25 sierpnia funkcjonariusze Straży
Miejskiej z Sianowa wspólnie z przed-
stawicielami Gminnych Wodociągów 
i Kanalizacji przeprowadzili kontrolę
prawidłowości przyłączy kanalizacyj-
nych, odprowadzających ścieki z kilku
nieruchomości na terenie Skibna.
W sytuacji najbardziej rażących nieprawi-
dłowości wobec właścicieli posesji zasto-
sowane zostało postępowanie manda-
towe. Kilka innych przypadków będzie
podlegało dalszemu wyjaśnieniu. Działania
te mają na celu uporządkowanie gospo-

darki ściekowej na terenie naszej gminy.
Strażnicy zapowiadają kolejne kontrole.

Pamiętaj o dowodzie!
Pracownicy Referatu Spraw Obywa-
telskich Urzędu Miasta i Gminy
Sianów przypominają, że każdy pe-
łnoletni polski obywatel, który
mieszka w kraju, musi mieć ważny
dowód osobisty. Zawiera on aktualne
informacje, takie jak imię, nazwisko czy
numer PESEL. Dowód wydawany jest
termonowi – warto sprawdzić, kiedy 
kończy się jego ważność. Jeśli potrze-
bujesz wymienić dokument, możesz
zrobić to w urzędzie i poza nim – w naj-

bliższym urzędzie gminy.
Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty na-
leży:
– po ukończeniu 18 lat
– co najmniej 30 dni przed upływem 
ważności obecnego dowodu, 
– jeśli doszło do zmiany danych na
obecnym dowodzie (na przykład do
zmiany nazwiska)
– jeśli doszło do zmiany wyglądu, która
utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie
właściciela dokumentu,
– jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia
obecnego dowodu.
Jeśli zmienił się Twój adres zameldo-
wania albo doszło do zmiany nazwy

urzędu, który wydał Twój dowód – nie
musisz wymieniać dowodu.
Co przygotować:
– wniosek o wydanie dowodu osobistego
– dostępny na stronie obywatel.gov.pl,
– zdjęcie (kolorowe, szerokość 35 mm,
wysokość 45 mm).
– dotychczasowy dowód osobisty lub
ważny paszport
– dokument podróży lub inny dokument
stwierdzający tożsamość – w przypadku
osób, które dostały polskie obywatelstwo.
Usługa jest bezpłatna. Termin realizacji
to maksymalnie 30 dni od dnia złożenia
wniosku. 
Jak odebrać gotowy dowód osobisty?

Są dwie możliwości. Dowód możesz
odebrać gotowy w urzędzie, w którym
złożyłeś wniosek. Pamiętaj, że musisz
zrobić to osobiście.
Przedstaw dotychczasowy dowód oso-
bisty, jeśli go posiadasz. Dowód może
za Ciebie odebrać ktoś inny. Wyznacz
wtedy pełnomocnika. Pamiętaj, żeby pe-
łnomocnik zabrał Twój dotychczasowy
dowód osobisty, jeśli go posiadasz.
Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać
dowód osobisty? Możesz sprawdzić
przez internet: obywatel.gov.pl/dowody-
osobiste/sprawdz-czy-twój-dowod-oso-
bisty-jest-gotowy.

WANDA CHRZANOWSKA

Okazja ku temu była zacna – Sto-
warzyszenie świętowało piąte uro-
dziny. Jednym z głównych
punktów programu było uczczenie
kolejnego jubileuszu – pięciolecia
wierciszewskiego zespołu „Kwiat
Paproci”, który podczas festynu
otrzymał z rąk Macieja Berlickiego,
burmistrza gminy i miasta Sianów
bon na kwotę 1,5 tys. zł.

Imprezę zaszczycili swoją obec-
nością reprezentanci gminy Sianów
– obok burmistrza m.in. przewod-
niczący Rady Miejskiej Janusz Ma-
chała oraz ościennego Stowarzy-
szenia z Iwięcina i wielu innych
gości. Bardzo liczną grupę gości sta-
nowiły zespoły ludowe, które przy-
były, by wspólnym śpiewem świę-
tować jubileusz „Kwiatu Paproci”.
Był z nami zespół „Bursztyny” 
z Sianowa, „Popowianie” z Popowa
w gminie Będzino, „Ostrowianie” 
z Ostrowca w gminie Malechowo,
zespół „K2” z Bornego Sulinowa
oraz „Złoty Łan” z Wiekowic 
w gminie Darłowo. 

Oprócz wspólnego śpiewu, za
który organizatorzy imprezy 
serdecznie dziękują wszystkim
członkom zespołów, była moc
atrakcji. Również kulinarnych. Nie
zabrakło więc tradycyjnych festy-
nowych potraw: bigosu, grochówki,
przysmaków z grilla. Na deser
można było skosztować ciast.

Dzieci próbowały swoich sił 
w konkursach, zdobywając na-
grody, a dorośli zmagali się w prze-
ciąganiu liny.

Odbył się też mecz piłki nożnej
młodzików – dziewczęta kontra
chłopcy. Chłopcy nie dali szans ko-
leżankom... Dorośli zmagali się 
w meczu kawalerowie kontra żo-
naci. Gościnnie w drużynie żona-
tych zagrał burmistrz Maciej Berlicki
i przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Machała. Niestety, nawet tak
silne wsparcie nie pomogło żonatym
i w rezultacie – w rzutach karnych 
– przegrali z kawalerami.

Podczas festyny dzieci hasały
na pompowanych zjeżdżalniach, 
a w przerwach puszczały mega-
bańki mydlane i zajadały się watą
cukrową. Do tańca przygrywał 
zespół muzyczny z Mścic i przy
gorących rytmach, mimo kapry-
śnej pogody bawiono się do go-
dziny 3. 

Festyn  odbył się  dzięki środkom
własnym Stowarzyszenia, Fun-
duszu Sołeckiego oraz dzięki
wsparciu finansowemu i rzeczo-
wemu gminy Sianów i Centrum
Kultury z Sianowa, za co organiza-
torzy serdecznie dziękują. 

DOMINIK KACZOROWSKI

Wierciszewo
wczoraj i dziś
Pod takim hasłem 8 sierpnie odbył się festyn, na który
po raz kolejny zaprosiło Stowarzyszenie Ziemi Wierci-
szewskiej.

Festyn upłynął pod znakiem muzyki ludowej. W końcu „Kwiat Paproci” 
świętował urodziny! Fot. Waldemar Kosowski

Podziękowania 
Prezes i członkowie Stowarzy-

szenia dziękują wszystkim, którzy

czynnie zaangażowali się w orga-

nizację festynu, wyrażając

ogromne uznanie za wykonanie

ciężkiej i bezinteresownej pracy

dla dobra społeczności lokalnej.

Było to już trzynaste spotkanie
młodych ludzi z Niemiec i polskich
uczniów z Dąbrowy, które finanso-
wane jest ze środków organizacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży oraz przez gminę Sianów.

Młodzież spędziła wspólnie
osiem dni, podczas których odbyły
się wycieczki na zamek w Mal-
borku, do Mielna i Darłówka. Zwie-
dzono także najciekawsze miejsca
w Koszalinie. Zabytkową kolejką
wąskotorową grupa udała się z Ko-
szalina do Manowa, a tam na spacer
ścieżką edukacyjną na Czaplą Górę.
Wspólnie bawiono się również 
w aquaparku w Darłówku. Mło-
dzież chętnie uczestniczyła w grach
i zabawach integracyjnych, które
miały za zadanie między innymi
naukę języków. Z ochotą grano 
w gry sportowe, w piłkę nożną i ko-
szykówkę. 

1 sierpnia cała polsko-niemiecka

grupa wzięła udział w uroczysto-
ściach związanych z rocznicą wy-
buchu Powstania Warszawskiego. 

Podczas spotkania nawiązano

wiele znajomości, dzieci wymieniły
się kontaktami.  Kolejne spotkanie
młodzieży z Woehrden i Dąbrowy
odbędzie się za rok w Niemczech.

Wakacyjne spotkanie młodzieży
Od 26 lipca do 2 sierpnia Zespół Szkół w dąbrowie gościł dwudziestoosobową
grupę niemieckiej młodzieży z Woehrden oraz ich opiekunów.

W sianowskim ratuszu młodzież spotkała się z burmistrzem Maciejem Berlickim
i jego zastępcą Marcinem Posmykiem. Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

H
obbici to lud skromny,
lecz bardzo starożytny, 
O wiele liczniejszy ongi niż

dziś; Kochają bowiem pokój, ciszę 
i żyzną, uprawna ziemię.” Tak mistrz
Tolkien przedstawia bohaterów
swoich powieści. Opis ten mógłby
też charakteryzować mieszkańców
Sierakowa, którzy tworzą u siebie
wioskę Hobbitów, a raz do roku za-
praszają na wielki hobbicki jarmark.
Tegoroczny, Wodny Jarmark, rozpo-
czął się wspólnym tańcem, po
którym odważni wędrowcy wyru-
szyli, by zagrać w grę terenową
„Hobbit, tam i z powrotem”.

Po oficjalnym otwarciu Jarmarku
rozpoczęły się konkursy wodne 
z balonami napełnionymi wodą, 
zabawy z dużymi bańkami, wróżby.
Dużą atrakcją było poszukiwanie
skarbu krasnoludów w błotnej
rzece. Odważni wędrowcy mogli
uczestniczyć w grze terenowej „Wy-
prawa prze Mroczną Puszczę”. Wy-
ruszyli w wyprawę wozem Elfów.

Strażacy OSP w Sierakowie za-
pewnili profesjonalny pokaz ga-
szenia pożaru oraz konkursy wodne
m.in. konkurs strącania pachołków
przez najmłodszych uczestników
Jarmarku i napełnianie pojemnika
wodą z węża strażackiego. Dużą

atrakcją był też pokaz Timber Sport,
czyli cięcie i rąbanie drewna pilar-
kami i siekierami.  Podczas Jarmarku
odbywały się warsztaty artystyczne.
Poprowadziła je grupa z Poźrzadła,
która zaprosiła chętnych na zajęcia
grawerowania i wykonania ozdób 
z cyny. Odbyły się również warsz-
taty kaligrafii, plecionych ozdób, de-
coupage i wykonania zbroi. 

Jarmark zakończyła zabawa do
„białego rana”. 

Impreza została przygotowana
przez członków Stowarzyszenia
Hobbiton, a dofinansowana przez
Urząd Gminy i Miasta w Sia-
nowie. – Serdecznie dziękujemy
za udział w Jarmarku i zapra-
szamy za rok! – zachęcają organi-
zatorzy.

Dzień w świecie fantasy
8 sierpnia w Sierakowie Sławieńskim odbył się XVI już Jarmark Hob-
bitów. Tegorocznym mottem imprezy była woda.

Dzieci były zachwycone ofertą zabaw i konkursów podczas Jarmarku Hobbitów.
Fot. Waldemar Kosowski
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O
d godziny 10 każdy mógł
poczuć się jak powsta-
niec. W Parku im. Po-

wstańców Warszawskich, w po-
bliżu muszli koncertowej, można
było wstąpić w szeregi Armii Kra-
jowej. Warunkiem było przejście
szkolenia, po którym rekrut otrzy-
mywał replikę legitymacji AK 
z 1944 r. Diorama edukacyjna przy-
gotowana została przez Grupę 
Rekonstrukcyjną Gryf. Obóz działał
do czasu rozpoczęcia oficjalnych
uroczystości.

Dokładnie o godzinie 17 rozległ
się dźwięk syreny. Na chwilę
uczestnicy wydarzenia zamilkli...
Później głos zabrali burmistrz
gminy i miasta Sianów Maciej Ber-
licki, wicewojewoda zachodniopo-
morski Ryszard Mićko oraz radny
Województwa Zachodniopomor-
skiego Paweł Szefernaker, który
przeczytał list od wtedy jeszcze pre-
zydenta elekta Rzeczypospolitej

Polskiej Andrzeja Dudy. – Dziękuję
Państwu za zaangażowanie 
w wielkie dzieło pielęgnowania 
pamięci o bohaterach wydarzeń 
z 1944 roku oraz ich wytrwałej,
mężnej walki o wolność Polski 
– usłyszeliśmy. – 1 sierpnia 1944
roku tysiące młodych ludzi odważ-
nie chwyciło za broń. Doświadczeni
dramatem wojny mieli w sercu
ogromną odwagę, talenty do-
wódcze, wiarę w zwycięstwo, ale
przede wszystkim ogromne pra-
gnienie niepodległej Polski. Pra-
gnienie, którego nie mógł zgasić nie-
dobór broni, zaplecza do szkolenia,
zmęczenie długą wojną ani nawet
strach przed śmiercią. Ci młodzi
Polacy nie godzili się na zniewo-
lenie i udręczenie polskiego narodu.
Do końca, do ostatniej kropli krwi
z determinacją podejmowali walkę,
dając świadectwo siły woli, pra-
gnienia zwycięstwa i wolności – na-
pisał prezydent Duda. I dalej: – Dzi-

siejsza rocznica jest dla nas szansą
wyrażenia szacunku i wdzięczności
wobec tego heroicznego Pokolenia
Polaków, które żyło nadzieją 
na powrót niepodległej, patrio-
tycznej Ojczyzny, Polski, jaką
pamiętali, Polski sprzed 1939
roku. Wielu Powstańców oddało
swoje życie, spoczywając
pod gruzami znisz-
czonej Warszawy. Ci,
którzy przeżyli, 
w czasie reżimu ko-
munistycznego do-
świadczyli szykan,
niszczenia i zapo-
mnienia. (...)

Po odczytaniu
listu zebrani wysłu-
chali krótkiej relacji
z powstania, którą
przedstawił Jerzy Le-
onowicz, Powstaniec
Warszawski mieszkający
w Koszalinie.  

Pamiętaliśmy o na  
1 sierpnia obchodziliśmy 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W     
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  szych bohaterach
        W Sianowie wyjątkowo ciekawie i uroczyście.

Burmistrz Maciej Berlicki
otrzymał tego dnia wyjątkowe

wyróżnienie – w imieniu 
Powstańców Warszawskich

Aleksander Kaczorowki,
uczestnik Powstania, wrę-
czył włodarzowi gminy
Odznakę Honorową Pa-
mięci Krystyny Krahelskiej

– Pamięci Powstania War-
szawskiego za „ocalenie od
zapomnienia bohaterstwa

żołnierzy i ludności cy-
wilnej w Powstaniu
Warszawskim”. Od-
znakę przyznało To-
warzystwo Przyjaciół
Warszawy. Następnie
z udziałem woj-
skowej asysty hono-
rowej żołnierzy 
z Centrum szkolenia
Sił Powietrznych 

w Koszalinie został od-
czytany Apel Pamięci.

Na zakończenie delegacje 
i poczty sztandarowe oddały hołd
powstańcom, składając wieńce 
i kwiaty pod Pomnikiem Poległych
za Ojczyznę.

Około godziny 18 rozpoczęło się
widowisko historyczne, zatytuło-
wane „Na pomoc walczącej War-
szawie”. Przenieśmy się w czasie do
19 sierpnia 1944 roku w okolice Żo-
liborza. W inscenizacji grupa re-
konstrukcyjna nawiązała do jednej 
z akcji Powstańców Warszawskich 
– mało znanej Grupy Kampinos,
podległej dowództwu Armii Kra-
jowej. Do Warszawy skierowano
formację pod dowództwem majora
Alfonsa Kotowskiego. Grupa 
Rekonstruktorów pokazała walki 
z żołnierzami Dywizji Pancernej
Wermachtu, złożonej przede
wszystkim z kryminalistów Bry-
gady Dirlewangera, której człon-
kowie mieli na mundurach dwa
granaty i nóż. 

W przygotowaniu rekonstrukcji
wzięły udział grupy rekonstruk-
cyjne: GRH Gryf, G.R.H. 2 Pułku
Ułanów Warszawskiej Brygady Ka-
walerii, GRH Moto Military, GRH
Koslin, 

Projekt Koslin, Stowarzyszenie
Historyczno-Eksploracyjne „Od-
krywcy”, Studio Historyczne
Huzar, Gazeta Odkrywca.

W rekonstrukcji brało udział
niemal 50 żołnierzy. Cała akcja ko-
mentowana była przez znawcę i pa-
sjonata historii Łukasza Gładysiaka
ze Studia Historycznego Huzar. 

Po zakończonej rekonstrukcji
walk powstańczych mieszkańcy zo-
stali zaproszeni do wspólnego śpie-
wania powstańczych piosenek.
Wśród osób śpiewających tego wie-
czoru można było spotkać między
innymi uczestnika walk powsta-
ńczych, sianowianina Aleksandra
Kaczorowskiego.

Fot. Waldemar Kosowski

Komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych płk Dariusz Sienkiewicz
oraz Kompania Honorowa.

Na zakończenie można było wspólnie zaśpiewać powstańcze piosenki.

Powstaniec Warszawski mieszkający w Sianowie Aleksander Kaczorowski wręczył
burmistrzowi Odznakę Honorową.

Paweł Szefernaker czyta list od Prezydenta Andrzeja Dudy.



P
rojekt miał za zadanie nie
tylko zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci, ale

też promocję krajoznawstwa i wa-
lorów turystycznych Pomorza Środ-
kowego. Środki na ten cel  – 93 tys.
zł. – organizacja pozyskała z Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej.

300 dzieci wzięło udział w czte-
rech turnusach urozmaicanych
zajęć. Każde z dzieci biorące udział
w projekcie będzie miało zagospo-
darowane 5 dni zajęć pod okiem
wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej zatrudnionej w ramach pro-
jektu oraz zaangażowanych wolon-
tariuszy.

Czasem w słońcu, czasem 
w deszczu, ale zawsze we wspania-
łych humorach, młodzi mieszkańcy
gminy brali udział w wyjazdach do
Zieleniewa, gdzie poczuli nastrój
Dzikiego Zachodu, do Paprot, gdzie
mogli zagubić się w labiryncie oraz
rozruszać głowy z wakacyjnego le-
nistwa przy ciekawych łamigłów-
kach. – Mogliśmy poczuć smak spo-

kojnego życia na wsi, spędzając czas
w Kędzierzynie. Uczyliśmy się jak
zrobić pizzę. Żeby poprawić swoją

formę wzięliśmy udział w rajdach
rowerowych i spływach kajako-
wych rzeką Unieść. Dzięki tym wy-

prawom poznaliśmy, jakie piękne
miejsca są tuż obok nas – wystarczy
tylko wyjść z domu – relacjonują
uczestnicy zajęć. Za naszym po-
średnictwem dziękują Fundacji Je-
steśmy Razem, Tomaszowi Tesme-
rowi i burmistrzowi Maciejowi
Berlickiemu.
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Cudze chwalicie swego nie znacie
Pod takim hasłem od 6 lipca Fundacja Jesteśmy Razem we współpracy z lokalnym samorządem realizowała wakacyjne
zajęcia dla dzieci z terenu gminy Sianów.

Okazja? Była nią pierwsza Bi-
blioteczna czyteliada. Impreza miała
na celu promowanie czytania i bi-
blioteki wśród dzieci i młodzieży.
Czyteliada wzięła swoją nazwę od
spartakiady, jednak tym razem
dzieci brały udział w konkurencjach
sportowych... z książką w tle.  Od-
była się, więc „jazda samochodem”
po książkę, sztafeta „pogłówkuj 
z książką”, a także literackie pod-
chody. Gdy młodzi czytelnicy się
zmęczyli, mogli odpocząć przy
ognisku, piekąc pyszne kiełbaski.
Po przerwie na uczestników spo-
tkania czekały kolejne atrakcje – li-
terackie zagadki i magiczny ku-
ferek, z miłymi niespodziankami
dla wszystkich. Pełni wrażeń i no-
wych przyjaciół w doskonałych hu-
morach wszyscy wrócili do swoich
domów. Do zobaczenia za rok!

MONIKA OLSZAK

Biblioteczna czyteliada
11 sierpnia na Przytok przyjechało 100 młodych czytelników ze wszystkich filii bi-
bliotecznych z terenu gminy Sianów oraz biblioteki głównej.

Czy można połączyć sport i literaturę? Biblioteczna czyteliada udowodniła, że to
możliwe! Fot. Sylwia Gorgoń

Przewodnik z Kołobrzegu opro-
wadzał nas po wszystkich najcie-
kawszych zakątkach i zabytkach
Berlina, opowiadając przy tym hi-
storię miasta. Zwiedziliśmy m.in.:
miasteczko spotkań najbogatszych 
i wpływowych ludzi, które wybu-
dowali Japończycy na wzór wulka-
nu, najnowsze sportowe samocho-
dy, mur Berliński, najstarsze
gmachy, kościoły, pomniki, muzeum
techniki oraz Bramę Brandenburską.
Jedną z atrakcji był czas wolny i ro-
bienie zakupów. Żal było odjeżdżać!
Czas umknął za szybko, pomimo
upału, jaki nam towarzyszył! 

RENATA GROSIAK

Wycieczka do Berlina
6 sierpnia 98 dzieci ze świetlic Centrum Kultury z Sianowa wraz z opiekunami poje-
chało zwiedzać stolice Niemiec.

Zaprojektowana przez niemieckiego architekta, pochodzącego z Kamiennej Góry
Carla Gottharda Langhansa Brama Brandenburska jest jednym z charaktery-
stycznych punktów miasta. Fot. Renata Grosiak

Jak je wspominają? „Przez jeden
lipcowy tydzień uczestniczyliśmy 
w projekcie Cudze chwalicie, swego
nie znacie. Pozostałe dni spędziliśmy
na spacerach, zajęciach plastycznych,
technicznych i kulinarnych. Wyko-
naliśmy prace plastyczne różnymi
technikami. Malowaliśmy farbami
plakatowymi przy użyciu taśmy ma-
larskiej, kolorowymi flamastrami
stworzyliśmy prace plastyczne,
których inspiracją była twórczość 

A. Warhola. Wspólnie stworzyliśmy
też mozaikę z kolorowych nakrętek
plastikowych. Naszą wspólną pracą
było także samodzielne wykonanie
gry, do której wykorzystaliśmy pla-
stikową plandekę, kolorowe taśmy 
i markery. Na zajęciach kulinarnych
upiekliśmy muffinki z coca-coli,
ciasto jagodowe z samodzielnie ze-
branych w lesie jagód, a na upalne
dni przygotowaliśmy lodowo-owo-
cowe szejki.”

Lato w „Przystani”
W świetlicy „Przystań” w dąbrowie dzieci spędziły wa-
kacje bardzo aktywnie. 

Dzieci korzystały z placu zabaw, sali gimnastycznej i boiska, gdzie grały w ulu-
bione gry sportowe i brały udział w konkursach. Fot. Archiwum

Jak przygotować pyszną pizzę?
Odpowiedź dzieciaki otrzymały 
w Zaścianku.

Fot. Waldemar Kosowski

Spływ kajakowy z Aleksandrem Dobą na długo pozostanie w pamięci jego mło-
dych uczestników. Fot. Waldemar Kosowski

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2015/2016 
– w imieniu władz samorządowych Gminy i Miasta Sianów 
składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty 

najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy państwu spokojnej, satysfakcjonującej pracy, która będzie

źródłem spełnienia zawodowego.

Wszystkim Uczniom zaś życzmy aby zdobyta w szkole wiedza 
umożliwiła osiąganięcie kolejnych sukcesów.



WaKaCJe
Sierpień 2015     Rok XIV     nr 8 (233) 7

www.sianow.pl
b

W Centrum Kultury dzieci brały
udział w warsztatach kulinarnych,
gitarowych, wokalnych, hand
made, artystycznych, teatralnych 
i tanecznych.

Młodzi gitarzyści i gitarzystki
uczyli się prawidłowej pracy i usta-
wienia rąk. Poznawali instrument 
i jego brzmienie. Wszystko po to,
żeby dosłownie po kilku lekcjach
zagrać takie utwory, jak: „ Sto Lat”,
„Kol dodie”, czy „Kołowrotek”.
Średniozaawansowani grali praw-
dziwe przeboje! „Shape of my
heart” Stinga, „Stairway to heaven”
Led Zeppelin. Grali  też na gitarach
elektrycznych utwory takich ze-
społów, jak Metallica czy System of
a Down. Na zajęciach artystycz-
nych, dzięki kreatywności i wy-
obraźni młodych twórców, ukie-
runkowanej przez instruktora,
powstawały prace, które dziś na-
dają niepowtarzalnego charakteru
wnętrzom Centrum Kultury. Za-
jęcia były okazją do wyrażenia
swojej osobowości, ale też prowo-
kowały  do poszukiwań w prze-
strzeni artystycznej.

Na warsztatach hand made
uczestnicy dowiedzieli się, czym jest
haft rozłupany i nie mylą już fa-
strygi z ostrygą. Wokaliści zaś
wiedzą już, że aby móc pięknie
śpiewać, należy dużo ćwiczyć.

Każde zajęcia rozpoczynały się od
rozgrzewki, polegającej na rozluź-
nianiu i rozciąganiu ciała. Były ćwi-
czenia oddechowe, wreszcie trening
pamięci i koncentracji, potrzebnej
do zapamiętania tekstu piosenki 
i melodii.

Na zajęcia do filii bibliotecznych
uczęszczało około 150 osób. Po-
dobnie drzwi wiejskich świetlic były
otwarte dla każdego chętnego do za-
bawy dziecka. Na warsztatach po-
wstało mnóstwo przepięknych prac

plastycznych, które upiększają bi-
blioteki i są wspomnieniem wakacji.
Odbywały się również zajęcia kuli-
narne, na których przygotowywano
przepyszne gofry, zapiekanki, ciasta,

na wspomnienie, których „cieknie
ślinka”. Dzieci uczestniczyły w pie-
szych wycieczkach, podczas których
odkrywały uroki swojej najbliższej
okolicy. Wyjechały do Koszalina na

kręgle, do Doliny Charlotty koło
Ustki, do Leonardii Parku Gier 
w Krupach. Dodatkową rozrywkę
zapewniały seanse filmowe w kinie
„Zorza” w Sianowie.

Centrum Kultury i filie biblioteczne latem tętniły życiem
Wakacje dobiegły końca. W tym roku dzieci z terenu gminy mogły skorzystać z bardzo bogatej oferty zajęć w Centrum Kultury i bibliotekach.
To było lato bez nudy!

Na warsztatach hand made powstawały małe dzieła sztuki. Zajęcia będą konty-
nuowane od września. Fot. Waldemar Kosowski

W Parku Gier w Krupach znajduje się sto drewnianych gier zręcznościowych,
sprawnościowych i logicznych. Fot. Monika Olszak

Tu się bawiliśmy 
Zajęcia odbywały się w filiach bibliotecznych w Osiekach, Wierciszewie, Sie-

cieminie, Sierakowie Sławieńskim, Węgorzewie, Karnieszewicach i Skibnie

oraz w świetlicach w Maszkowie, Skwierzynce, na Osiedlu nr 1 i 2 w Sianowie,

Dąbrowie, Rzepkowie, Szczeglinie, Iwięcinie i Sownie.

d
la dzieci w wieku gimna-
zjalnym zorganizowano
trzy sześciodniowe wy-

cieczki krajoznawcze „Szlakiem 
najpiękniejszych zamków” w woje-
wództwach dolnośląskim, śląskim
i świętokrzyskim.  Uczestnicy pro-
jektu aktywnie spędzili czas wspi-
nając się po górskich szlakach, 
wypoczęli i zobaczyli wspaniałe za-
bytki.

Młodzież z Suchej Koszalińskiej 
i Iwięcina udała się do woje-
wództwa dolnośląskiego. W pro-
gramie wycieczki do Szklarskiej 
Poręby znalazła się wspinaczka na
Górę Chojnik, zwiedzanie huty szkła
oraz Skansenu Odtworzeniowego
Urządzeń Górniczo-Hutniczych.
Młodzież wybrała się również do
Karkonoskiego Parku Narodowego
oraz do pałacu w Wojanowie,
zamku Karpnik, Bolków i Grodziec,
a także zobaczyła rycerską wieżę
mieszkalną w Siedlęcinie. Nie były
to jednak wszystkie atrakcje, jakie
czekały na uczestników projektu.
Dzieci były również w Planetarium
„Izerska Łąka”, Centrum Edukacji
Ekologicznej, a także zwiedziły
Czarci Młyn oraz Zamek Czocha.

Druga grupa dzieci wybrała się
do województwa śląskiego. Czekała
tam na nie masa atrakcji. Uczestnicy
wyjazdu wybrali się m.in.: na spacer
i zwiedzanie zamku ogrodzieniec-
kiego oraz do Grodu na Górze
Birów, zwiedzili Pustynię Błędowską
oraz Ojcowski Park Narodowy.
Trzeci dzień wycieczki to wyprawa

do Olsztyna, gdzie grupa zwiedziła
ruiny zamku królewskiego na Szlaku
Orlich Gniazd oraz Rezerwat Par-
kowy. Młodzież udała się też do
Okiennik Wielkich, rezerwatu przy-
rody nieożywionej oraz do zamków
na szlaku Orlich Gniazd.

Województwo świętokrzyskie
odwiedziła młodzież z Sianowa 
i Skibna. Grupa miała okazję zoba-
czyć Klasztor Ojców Franciszkanów
oraz Zamek Królewski, Górę Zale-
jową, a także Centrum Nauki Le-
onarda Da Vinci. Drugiego dnia
uczestnicy wybrali się do Zamku
Krzyżtopór oraz Sandomierza. Mło-
dzież zdobyła także najwyższy
szczyt w Górach Świętokrzyskich 
– Łysicę oraz zobaczyła takie
miejsca, jak Kielce, Zamek w Bo-

dzentynie oraz Ośrodek Myśli Pa-
triotycznej i Obywatelskiej.

„Klub Młodego Podróżnika”
okazał się strzałem w dziesiątkę.
Wyjazdy bardzo się wszystkim 
podobały a młodzież wróciła do
domów zachwycona. Wycieczki po-
zwoliły młodzieży zawiązać nowe
przyjaźnie, tak ważne dla ludzi w
ich wieku, które zapewne w wielu
przypadkach zaowocują utrwale-
niem się nierozerwalnych więzi na
całe życie.

Klub Młodego Podróżnika
dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich grupa 75 dzieci z Gminy i Miasta
Sianów miała szansę na wspaniały wypoczynek letni. Młodzież w ramach projektu „Klub Młodego Podróżnika” zwiedzała
najpiękniejsze zamki w Polsce.

Góra Birów znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej we wsi Pod-
zamcze koło Ogrodzieńca. Fot. Jolanta Sas

Młodzież odwiedziła najpiękniejsze zamki w Polsce. Fot. Jolanta Sas
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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 Ko-
munalnej – 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).

Informator

5
kilometrów, wspólny bieg 
i dobra zabawa w środku
lasu – tak w wielkim

skrócie można opisać nową spor-
tową inicjatywę. Biegi odbywają się
co sobotę o godzinie 9 na trasie
PZU. Start i meta wytyczone zostały
w miejscowości Kłos na skraju lasu.
Sianowska 5 (S5) została jak dotąd
pokonana najszybciej w 19 minut 
i 56 sekund. 

Aby wziąć udział w imprezie nie
trzeba wnosić żadnej opłaty. Wy-
starczy przyjść i zapisać się na listę
organizatora przed startem. 

12 września na trasie Sianowskiej
5 odbędzie się bieg na czas. Za-
chęcamy wszystkich do wzięcia 
w nim udziału.

Warto dodać, że trasa biegu po-
krywa się z Trasą Zdrowia PZU,
która powstała przy współpracy
Urzędu Gminy i Miasta Sianów,
Nadleśnictwa Karnieszewice oraz
dzięki pomocy Fundacji PZU. Ope-
ratorem PZU Trasy Zdrowia jest
Fundacja Jesteśmy Razem. W mini-
kompleksie sportowo-rekreacyjnym
przygotowanych jest dziewięć sta-
nowisk, na których ćwiczenia roz-
pisano dla trzech grup wiekowych 
– dzieci, dorosłych i seniorów. Są tu
ławeczki, drążki, jest kozioł, zygzak.

Ćwiczenia na sprzęcie mogą być do-
skonałym uzupełnieniem treningu
biegowego, są też pomocne przy
rozciąganiu.

Cały Sianów biega!
Bieganie jest coraz popularniejsze. Okazja, by pobiegać w większej grupie miłośników aktywnego wypoczynku jest rów-
nież w naszej gminie. To za sprawą Sianowskiej 5.

Mecz rozpoczął się z lekką prze-
wagą gorzowianek, jednak po kil-
kunastu minutach gra wyrównała
się i to zespół gospodarzy otworzył
wynik spotkania. W 18 minucie do-
skonałą okazję wykorzystała Mal-
wina Grzelak. W 24 minucie, po za-
graniu Klaudii Saganowskiej, raz
jeszcze posłała piłkę do bramki.

Trener UKS Victoria SP2 Sianów

Krystian Mural: – Jestem zadowo-
lony z wyniku i z tego, że dziew-
czyny wykonały założony plan na
to spotkanie. Wiedzieliśmy, że
będzie to ciężki mecz, gdyż Stilon to
doświadczony zespół i spadkowicz
z Ekstraligi. Chcieliśmy pokazać się
z jak najlepszej strony i udowodnić,
że zasługujemy na występy 
w I lidze.

2:0 – plan wykonany
uKS Victoria SP2 Sianów pokonała TKKF Stilon 
Gorzów Wlkp.

Piłkarki Victorii bardzo dobrze rozpoczęły sezon w I lidze, pokonując spadkowicza
z Ekstraligi – TKKF Stilon Gorzów Wlkp. Fot. Waldemar Kosowski

Reprezentujący Jeździecki Klub
Sportowy Dako Galant Skibno 
– Paweł Spisak, dosiadając 8-let-
niego konia Banderasa, prowadził
od pierwszej konkurencji WKKW
(ujeżdżenia) do ostatniej (skoki).
Próba terenowa (cross) przyniosła
aż sześć eliminacji i trzy rezygnacje
z dalszej rywalizacji.

Nasz trzykrotny olimpijczyk
(Ateny – 2004 r., Hong Kong – 2008
r. i Londyn – 2012 r.), wyprzedził
Mariusza Kliniuka (Hipologia
Strzegom), startującego na klaczy
Winona i Pawła Warszawskiego 
(SJ Baborówko), startującego na Hu-
zarze.

Paweł Spisak wygrał w Sopocie
również zawody CIC, startując na
Admirale. Jak stwierdził w roz-
mowie, którą przeprowadziłem 
z pięciokrotnym już Mistrzem
Polski w WKKW – mimo tego suk-
cesu – nie ma już praktycznie szans
na udział Pawła Spisaka, w najbliż-
szych Igrzyskach Olimpijskich,
które odbędą się w 2016 r. w Rio de
Janeiro.

Naszego złotego medalistę Mi-
strzostw Polski – nas także! – cieszą
też bardzo dobre wyniki Joanny Ba-
natkiewicz w kategorii kuców i Au-
relii Drywy w kategorii dużych koni
(obie JKS Dako Galant Skibno), uzy-
skane podczas ostatniej Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży we
Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego, rozegranej w Babo-

rówku koło Szamotuł w dniach 17 
– 19 lipca 2015 r. Joanna Banatkie-
wicz wywalczyła złoty medal, nato-
miast Aurelia Drywa – srebrny! 
Jeździecki Klub Sportowy Dako Ga-
lant Skibno zajął zaś pierwsze miejsce
w kategorii drużynowej! Brawa!

Tekst – na podstawie materiałów
Jacka Wójcika i Krzysztofa 

Marczyka – RYSZARD WĄTROBA

Tytuł Mistrza Polski dla Pawła Spisaka
W dniach 7-9 sierpnia w Sopocie rozegrane zostały Mistrzostwa Polski we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Paweł Spisak to najbardziej utytułowany polski WKKW-ista ostatnich lat. Jako
jeden z nielicznych Polaków osiągnął światowy poziom w tej trudnej i prestiżowej
dyscyplinie jeździeckiej. Fot. Ryszard Wątroba

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się pierwsze edycje biegu, kolejne organizowane będą co sobotę. Zapra-
szamy wszystkich miłośników sportu na Sianowską 5. Fot. Waldemar Kosowski

Najbliższe 
terminy 

Pobiegnij z nami! Start: 5, 12, 19 

i 26 września o 9 rano.


