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W naszej gminie realizowanych
jest wyjątkowo wiele inicjatyw
lokalnych. To wielki powód do
zadowolenia!

Dzięki zaangażowaniu i staraniom człon-
ków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Sucha Koszalińska, mieszkańców wsi Sucha
Koszalińska oraz dofinansowaniu ze środ-
ków gminy Sianów w Suchej Koszalińskiej
powstanie plac zabaw. Będzie gotowy 
w listopadzie. Łączny koszt inwestycji to 30
tys. zł.

Kolejny projekt to budynek gospodarczy,
stanowiący zaplecze dla boiska sportowego 
i placu zabaw w Mokrem. Prace przy jego
powstaniu trwają. Sołectwo od dłuższego
czasu zbierało pieniądze na ten cel, a część
dołożył samorząd. Łączny koszt przedsięw-
zięcia to około 25 tys. zł.

Doceniony i nagrodzony grantem przez
Urząd Marszałkowski został projekt „NIE!
bezpieczna zabawa” (w ramach ogłoszonego
przez marszałka województwa zachodnio-
pomorskiego konkursu „Granty sołeckie
2017”). Przyznana dotacja wyniosła 9 tys. 753
zł. Pomysłodawcą i wnioskodawcą projektu
jest sołectwo Wierciszewo.

Z kolei Stowarzyszenie „Ogrodowa 6” 
z Sianowa w ramach realizacji programu
Działaj Lokalnie buduje wiatę dla dzieci.
Poza budową odbywa się cykl spotkań
edukacyjnych i integracyjnych. Budżet prze-
znaczony na działanie to 5 tys. 250 zł.

W oddziałach przedszkolnych w Szkole

Podstawowej nr 2 w Sianowie została prze-
prowadzona modernizacja korytarza, świe-
tlicy oraz stołówki. Nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest to
zasługa rodziców uczniów tej szkoły. Szkoła
Podstawowa nr 2 zakupiła potrzebne do
pracy materiały, ale to rodzice w całości
wykonali prace modernizacyjne.

Również w Szkole Podstawowej w Iwięci-
nie znaleźli się społecznicy, dla których dobro
dzieci jest wartością. Ich celem był remont
klasy piątej. Ze środków pozyskanych z dzia-

łalności Szkolnego Schroniska Młodzieżo-
wego udało się wymienić starą instalację
elektryczną oraz zamontować oświetlenie
zgodne z obowiązującymi przepisami – a to
wszystko dzięki zaangażowaniu rodziców
uczniów i członków Stowarzyszenia. 

Inicjatorom oraz osobom zaangażowanym
w działania serdecznie gratulujemy i życzy-
my wytrwałości w osiąganiu zamierzonych
celów. Jednocześnie zachęcamy wszystkich
do działania. Gmina z radością wesprze
podobne inicjatywy.

W sparcie zostało przeznaczone na
zadanie pn. „Przebudowa
Stadionu Miejskiego w Siano-

wie”. Kwota dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu
„Mały klub” to 2 mln zł, a wartość całej inwe-
stycji przekracza 5 mln zł.

Ta długo oczekiwana inwestycja będzie
realizowana w latach 2018 – 2019. W jej
ramach na stadionie przy ul. Strzeleckiej prze-
budowana i zadaszona zostanie trybuna, 
w której pojawią się nowe szatnie. Przebudo-
wany zostanie budynek socjalny, wybudowa-
ne będą dwa korty tenisowe, zmodernizowa-
ne zostaną dwa boiska piłkarskie, pojawi się
też trzecie boisko – ze sztucznej trawy. Będzie
to boisko oświetlone, co umożliwi grę przez
prawie cały rok. Na stadionie będzie można
też biegać, jeździć na rowerze lub rolkach po
utwardzonych, oświetlonych ścieżkach. Dla
najmłodszych wybudowany zostanie interak-
tywny plac zabaw. Oczywiście, w niezbęd-
nym zakresie przebudowana zostanie również
infrastruktura techniczna.

– Cieszę się, bo gminny stadion będzie
obiektem multi-sportowym, dostępnym
przez cały rok – podkreślił Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa. – Przetarg chcemy ogło-
sić pod koniec roku – zapowiedział.

Cieszymy się z kolejnego potężnego
wsparcia finansowego dla sianowskiego
samorządu. Warto w tym miejscu dodać, że
w niedługim czasie realizowanych będzie
również wiele innych zadań związanych ze
sportem i rekreacją w naszej gminie.

2 miliony
na stadion!
3 października w Sianowskim inkubatorze organizacji Pozarządowych Paweł Szefernaker,
sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady ministrów, oficjalnie poinformował o dotacji, jaką
otrzymała gmina Sianów.

Na przebudowę stadionu sianowski samorząd otrzymał wsparcie z budżetu państwa. – Ministerstwo
Sportu i Turystyki przekaże na ten cel dwa miliony złotych – poinformował Paweł Szefernaker, sekre-
tarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów, podczas konferencji z udziałem Macieja Berlickiego,
burmistrza Sianowa. Fot. Waldemar Kosowski

Rodzice uczniów, mieszkańcy Sianowa i miejscowości w gminie, członkowie formalnych i nieformal-
nych stowarzyszeń – osób aktywnych w Sianowie nie brakuje. To nasza duma! Fot. Waldemar Kosowski

Aktywnych w Sianowie 
nie brakuje
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P
rawie trzy lata temu mieszkańcy
gminy i miasta Sianów zaufali mi
po raz drugi i w wyborach powie-

rzyli funkcję burmistrza. Wraz ze mną 
w sianowskiej radzie znalazło się 
11 radnych z naszego komitetu (na łącz-
na liczbę 15 radnych). Takie zaufanie to
ogromne zobowiązanie i odpowiedzial-
ność.
Jak patrzę na te trzy lata? Jak zwykle
można różnie oceniać działania, proble-
my, konkretne sytuacje. Jednak dla mnie
podstawową wartością są ludzie i zgod-
na praca. Ile wokół widzimy samorządo-
wych kłótni, ile widzimy w życiu
publicznym obrzucania się błotem! My,
skoro podpisaliśmy się pod pewnym
programem, wspólnie staramy się go
realizować. Wiem, że są podżegacze, są
chętni do wbijania szpilek. Dziękuję
radnym, że jesteśmy świetnym przykła-
dem spokojnej pracy. Jednak pracy nie
pozbawionej dyskusji, rozmów, tak aby
wybierać najlepsze przedsięwzięcia 
z punktu widzenia mieszkańców.
Wartość ludzka przewija się również 
w aktywności, którą widzimy w różnych
formach organizacji pozarządowych. 
To dzięki stowarzyszeniom, to dzięki
fundacjom, dzięki sołectwom jest 
w gminie ciekawiej. Jest też dzięki temu
więcej akcji charytatywnych i pomocy
potrzebującym. Nie można zapomnieć 
o aktywnych przedsiębiorcach, z który-
mi współpraca układa się świetnie, 
a wielu z nich rozwija się na terenie
naszej gminy.
A samorządowo? Realizujemy z mozołem
nasz program, pozyskujemy potężne
środki pozabudżetowe. O tym informa-
cje pojawiają się na bieżąco. Najlepszym
wyznacznikiem ocen powinny być
rankingi, w których nasza gmina jest
dobrze lub bardzo dobrze oceniana. 
A są one często ogólnopolskie i, co
najważniejsze bezpłatne, a więc nie
kupujemy sobie pozycji. Drugim
wyznacznikiem, którym warto się chwa-
lić jest sytuacja finansowa, która ogólnie
pisząc, jest dobra. Nie „toniemy”, co
więcej dalej mamy solidne perspektywy
na rozwój. Oczywiście, problemy też są,
jak wszędzie.
Nie można oczywiście pominąć głosów
agresywnej, często jednak bezsensownej
krytyki.  Na nią nakłada się jednak wiele
głosów pozytywnych, wiele słów wspar-
cia i dobrych ocen wśród mieszkańców,
ale też osób spoza gminy, którzy stawiają
nas za przykład dobrego, aktywnego,
zgodnego samorządu. Bywają jednak
głosy krytyczne, których czasem warto
posłuchać i zmienić zdanie.
Takie jest moje kompendium tych trzech
lat. Czytając to proszę pamiętać, że to
moja subiektywna ocena trzech lat. Jak
zresztą wszystko, co piszę w tym miej-
scu. I oczywiście zachęcam do oceny.

Z perspektywy
trzech lat…

z RATUSzA

inwestycje
W Skibnie i Wierciszewie

Moda na rowerowe wycieczki dla
wielu osób przekształciła się także 
w codzienne podróże jednośladem do
pracy. Już w maju 2018 roku , bo taki
jest przewidziany termin końca reali-
zacji projektu ponownie wiele rowe-
rów pojawi się na nowej ścieżce rowe-
rowej, która zostanie wybudowana na
trasie Wierciszewo-Skibno.
W związku z przystąpieniem do reali-
zacji zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3543Z poprzez budowę
ścieżki rowerowej w miejscowości
Skibno i Wierciszewo, realizowanej 
w ramach zadania pn.: Rozbudowa
sieci ścieżek rowerowych na terenie
gminy i miasta Sianów 16 października
przekazano place budów wykonawcy
zadań – Firmie Handlowo-Usługowej
Adam Fira z Koszalina. Przekazanie
nastąpiło przy udziale przedstawiciela
zarządcy drogi powiatowej oraz
inspektora nadzoru Roberta Andruszki
(R.D.J – Projektowanie –Nadzór 
– Wykonawstwo). Powstaną nowe ście-
żki rowerowe o nawierzchni z kostki
polbruk bez fazowej. Koszt inwestycji
to ok. 3 mln 300 tys. zł.

W Sianowie
Rozpoczęły się prace związane z rozbu-
dową ujęcia wody wraz ze stacją uzdat-
niania wody w Sianowie. Realizuje je
firma EkoWodrol Sp. z o.o., która przy-
stąpiła do realizacji odwiertu nowej
studni głębinowej. Wykonane zostaną
prace zmierzające do likwidacja studni
głębinowej zlokalizowanej na Osiedlu
Słowackiego w Sianowie.

na konkurs „Sianów
kontra świat” wpłynęło
ponad 400 zdjęć!

6 października w Urzędzie
Gminy i Miasta
Sianów zebrało
się jury
konkursowe,
aby wyłonić
zwycięzców
k o n k u r s u
„ S i a n ó w
kontra świat”.
F o t o g r a f i e
oceniali: burmistrz
gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki, jego zastępca
Marcin Posmyk, Karolina Pawłow-
ska, fotograf „Gościa Niedzielnego”,
Radosław Koleśnik, fotoreporter
„Głosu Koszalińskiego” oraz Milena
Szczepańska Zakrzewska z Referatu
Rozwoju.

Zadaniem członków komisji była
ocena przesłanych fotografii w kate-
gorii najbardziej kreatywne zdjęcia.
Ocenie podlegała wartość kompo-
zycyjna oraz artystyczna.

Drugą kategorią konkursową był

dystans miedzy miastem Sianów, 
a miejscem wykonania zdjęcia 
– wybrane zostały trzy zdjęcia z naj-
odleglejszych od Sianowa miejsc.

Za wszystkie zdjęcia dziękujemy. 
– Mieliśmy bardzo trudne zadanie

mimo to udało się nam wyłonić ośmiu
zwycięzców – zdradzają jurorzy.

Wyniki poznamy już w listopa-
dzie, podczas spotkania, na które
zapraszamy wszystkich uczestni-
ków konkursu.

JeSTeśmy z SiAnoWA 
i jesteśmy z tego dumni

W obieKTyWie

Sklep będzie większy
Możliwe, że świąteczne zakupy sianowianie zrobią w rozbudowanym i zmodernizowanym Polomarkecie. Fot. Waledemar Kosowski

W związku z wejściem 
w życie od 1 marca
2015 r. ustawy z dnia

28 listopada 2014 r. – Prawo 
o aktach stanu cywilnego, urucho-
miono w całej Polsce System Reje-
strów Państwowych. Obejmuje on
m.in. bazę aktów stanu cywilnego.
Całkowicie zmieniono system reje-
stracji stanu cywilnego na postać
elektroniczną w aplikacji „Źródło”,
a tym samym charakter wszystkich
czynności wykonywanych przez
pracowników USC uległ zmianie.

Nowa baza aktów stanu cywilne-
go była „pusta”, a jej zapełnienie czyli

przenoszenie aktów papierowych
sporządzonych dotychczasowych
księgach stanu cywilnego do nowego
rejestru, jest dokonywane stopniowo,
na przykład w wyniku dokonywa-
nia różnych czynności z zakresu reje-
stracji stanu cywilnego, czy wyda-
wania odpisów stanu cywilnego.

Baza aktów stanu cywilnego 
w Sianowie jest przygotowywana do
migracji masowej i zawiera akty stanu
cywilnego od roku 1945 do roku 2017.
Jak to wygląda w liczbach?

– razem aktów w bazie: 11 tys. 746
– razem zmigrowanych aktów: 

3 tys. 461

– pozostało do zmigrowania: 
8 tys. 285.

O 1 stycznia do 30 września 2017
r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Sianowie sporządzono 107 aktów
stanu cywilnego z czego:

– 25 aktów urodzenia – są to
akty dzieci urodzonych za granicą
np. Białoruś, Dania, Holandia, Irlan-
dia, Norwegia, Niemcy, Szwecja,
Wielka Brytania, ponieważ dzieci
urodzone w Polsce rejestrowane są
w USC w Koszalinie.

– 42 akty małżeństwa – w tym
cztery małżeństwa zawarte za
granicą, 12 aktów – ślub w USC, 21

aktów – ślub konkordatowy, 
5 aktów – ślub poza lokalem USC
(Dworek Osiecki, Dom Gościnny
„Rutikal”, a nawet ślub w balonie).

– 40 aktów zgonu.
Urząd Stanu Cywilnego wydał

652 odpisy aktów stanu cywilnego,
dokonano 122 wzmianki dodatko-
we w aktach stanu cywilnego oraz
172 przypiski, wydano również 54
zaświadczenia. 5 osób zdecydowało
się też na zmianę imienia bądź
nazwiska.

miRoSłAWA KAPUścińSKA

KieRoWniK URzędU STAnU 

cyWilnego

mieszkańcy gminy 
w STATySTyce
ile nas się rodzi? ile osób zmieniło stan cywilny? oto statystyki Urzędu Stanu cywilnego 
w Sianowie za trzy kwartały bieżącego roku.

Pomysłowość fotografujących była ogromna. Jurorzy mieli więc twardy orzech 
do zgryzienia. Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska 

Termin zakończenia inwestycji to
maj przyszłego roku. 

Fot. Waldemar Kosowski



zaproszenia
Imieniny Sianowa

W poniedziałek, 13 listopada, zapraszamy wszystkich mieszkańców
gminy Sianów do kina Zorza na Imieniny Miasta. W ramach
wydarzenia na deskach kina wystąpią aktorzy Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego z familijnym spektaklem pt. „Pippi Pończoszanka”.
Autorem sztuki oraz jej reżyserem jest Wojciech Rogowski. 
To historia dziewięcioletniej dziewczynki o marchewkowych
włosach, splecionych w dwa odstające warkocze, z mnóstwem
piegów na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażają
hipokryzję dorosłych, dbających bardziej o zewnętrzne pozory niż
wyższe wartości. Jeśli chcecie poznać jakie były przygody odwie-
dźcie Pippi w naszym kinie! Początek o godz. 17. Zapraszamy!

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

Lwowskie Spotkanie
Zapraszamy na Lwowskie Spotkanie, które odbędzie się 22 listo-
pada o godz. 11 w Szkole Podstawowej w Szczeglinie. Będzie to nie

tylko wspomnienie międzywojennego Lwowa – przede wszystkim
przeniesiemy się w czasy średniowiecza, aby przypomnieć wkład
świętej Królowej Jadwigi w rozwój tego miasta.
Organizatorami Lwowskiego Spotkania są: Szkoła Podstawowa 
w Szczeglinie, Koszaliński Oddział TMLiKP-W, Stowarzyszenie
„Refugium” oraz Gmina Sianów, która finansowo wspiera przygo-
towania do tego wydarzenia. 

Obchody Dnia Niepodległości 
Obchody Dnia Niepodległości rozpoczniemy o godz. 14.30 uroczy-
stościami przed Pomnikiem w Parku Miejskim im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie. Następnie uczestnicy wydarzenia 
w pochodzie przejdą do kina Zorza w Sianowie, gdzie o godz. 15
rozpocznie się koncert Bartasa Szymoniaka, twórcy stylu Bea
Trock, gatunku łączącego elementy beatboxu, wokali i żywych
instrumentów. Artysta to laureat „Idola”, absolwent Wydziału
Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, frontman grupy
Sztywny Pal Azji (2008-2015). Marek Sierocki powiedział o nim:
„Tworzysz nowy gatunek muzyki”, podobnie napisał Onet.pl. 
Z kolei Dorota Wellman nazwała go „człowiekiem orkiestrą”.
Wszystkie dźwięki tworzy na żywo sam, własnym aparatem
mowy (bas, perkusja, trąbki, śpiew itd. ), a następnie zapętla na

tzw. looper. Dźwięk po dźwięku, warstwa po warstwie. Towarzy-
szy mu jedynie gitarzysta i wokalista – Michał Parzymięso. 

Bieg Niepodległości
W Biegu Niepodległości pod hasłem „Biało-
Czerwoni Na Start”, organizowanym
corocznie w Szczeglinie, 11 listopada o godz.
10 trzeba będzie pokonać 1918 metrów.
Zadaniem zawodników będzie wrócić na

metę z biało-czerwoną chorągiewką. Jest to bieg bez nagród, a udział
w nim będzie wyrazem patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji
niepodległościowych Narodu Polskiego. Organizatorzy: Stowarzysze-
nie „Refugium” i Szkoła Podstawowa w Szczeglinie. Regulamin Biegu:
http://refugium.szczeglino.pl/ i http://szczeglino.pl/

Repertuar kina Zorza
5 listopada, godz. 16 – Niania McPhee i wielkie bum, od lat 7 
10 listopada, godz. 18.30 – SKF, „50 Wiosen Aurory”
12 listopada, godz. 16 – Dom, bez ograniczeń 
19 listopada, godz. 16 – Auta 3, bez ograniczeń 
26 listopada, godz. 16 – Gru, Dru i Minionki, bez ograniczeń.
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W obieKTyWie
Remont drogi do Siera-
kowa Sławieńskiego
W ramach porozumienia z 8 stycznia ubiegłego
roku, zawartego pomiędzy Starostwem Powia-
towym w Koszalinie, a samorządem gminy
Sianów realizowane jest zadanie pn.: „Przebu-
dowa i remont drogi powiatowej nr 3551Z w Sie-
rakowie Sławieńskim”. Zgodnie z umową 
zawartą 23 lutego 2017 r. w Koszalinie gmina
Sianów ze swojego budżetu udzieliła powiatowi
koszalińskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości 500 tys. złotych.
Wykonawcą prac na zlecenie Powiatu Koszaliń-
skiego jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych i Budowlanych Infrabud.

Fot. Waldemar Kosowski

Szalet 
miejski 

w Sianowie

Po wielu latach w Sianowie powstała
toaleta publiczna. Obiekt znajduje się
na terenie zespołu rekreacyjno-
-sportowego przy ul. Mickiewicza, 
na przeciwko Parku Miejskiego 
i w pobliżu placu zabaw. Toaleta jest
obiektem jednostanowiskowym, 
w pełni zautomatyzowanym i dosto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 
Ta ważna dla mieszkańców inwesty-
cja kosztowała 150 tys. złotych. Prace
wykonała firma Hamster Polska Sp. 
z o.o. z Rybnika.

w skrócie

Program współpracy, bo 
o nim mowa, jest wyrazem
polityki władz gminy 

w stosunku do organizacji poza-
rządowych i pozostałych podmio-
tów wymienionych w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Ma
na celu wspieranie ich inicjatyw
oraz zapewnienie jak najlepszych
warunków do codziennego funk-
cjonowania i rozwoju.

Na terenie gminy Sianów zareje-
strowanych jest ponad 60 organiza-
cji pozarządowych. Pozyskują dota-
cje, realizują cele statutowe,
nawiązują partnerstwa, kalendarze
mają wypełnione akcjami charyta-
tywnymi, działaniami kulturalny-
mi i edukacyjnymi. Serce rośnie,
kiedy skupiają wokół siebie wolon-
tariuszy, sympatyków, dają poczu-
cie przynależności, pielęgnowania
pasji, nawiązywania znajomości 
i nowych doświadczeń. 

Kiedy rok się kończy przychodzi
czas refleksji, stawiania nowych
celów i kolejnych planów. 

W listopadzie zaplanowaliśmy
szereg działań wzmacniających
sianowski sektor pozarządowy 
i jego potencjał.

W dniach 31 października – 7
listopada zapraszamy do udziału 

w konsultacjach programu współ-
pracy (dostępny na BIP/www/
urząd) oraz 7 listopada na godz. 10
na otwarte spotkanie konsultacyjne
w sali sesyjnej UGiM w Sianowie.
Porozmawiamy o tworzonym
dokumencie, formach współpracy,
obszarach priorytetowych, komi-
sjach konkursowych i innych plano-
wanych zmianach.

Zachęcamy do śledzenia nowej
tematycznej zakładki na www.
sianow.pl – kultura/organizacje
pozrzadowe. Została odmieniona,
przyjaźnie zaprojektowana, skupia
najważniejsze informacje i doku-
menty potrzebne NGO w jednym
miejscu.

Ponadto, zapraszamy do zapo-
znania się z zadaniami nowotwo-
rzonej Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego oraz termina-
rzem wyborów przedstawicieli
sianowskich fundacji, stowarzyszeń,
klubów sportowych, kościelnych
osób prawnych i innych podmio-
tów wg art. 3 ust 3 ustawy o pożyt-
ku publicznym do Rady Pożytku. 

Chętnych zapraszamy do wype-
łnienia formularza zgłoszeniowego

wraz z oświadczeniami (dostępne
na BIP/www/urząd) i kontaktu 
z Referatem Rozwoju. RDPP to ciało
dialogu obywatelskiego, ma charak-
ter konsultacyjny i opiniodawczy
dla burmistrza gminy. Może inicjo-
wać nowe pomysły w zakresie
współpracy i wdrażać sprawdzone
praktyki działania Rad z innych
samorządów. W województwie
zachodniopomorskim obecnie funk-
cjonuje 17 RDPP, jej przedstawicie-

le to w równej liczbie pracownicy
samorządu, Radni Miejscy i człon-
kowie/reprezentanci organizacji
pozarządowych (2 os/2 os/4 os).

Zapraszamy do współdziałania
i aktywności!

A. SzeWczyK

oRgAnizAcJe PozARządoWe,
nowe wyzwania dla sianowian
Jesień to czas aktywności i działania organizacji pozarządowych. To moment, kiedy w samorządach tworzone są dokumenty
regulujące zakres i formy współpracy finansowej i pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. 

Terminarz wyborów
– 25 października – 3 listopada 
– otwarty nabór kandydatów 
z sianowskich organizacji poza-
rządowych
– 6 listopada – ogłoszenie listy
zgłoszonych kandydatów sektora
pozarządowego
– 13 lub 16 listopada – przeprowa-
dzenie wyborów 4 przedstawicie-
li organizacji pozarządowych do
RDPP.
– 29 listopada – wskazanie do
RDPP dwóch  radnych miejskich
przez Radę Miejską w Sianowie
– listopad– wskazanie do prac 
w RDPP dwóch przedstawicieli
burmistrza.
W grudniu burmistrz gminy i mias-
ta Sianów powoła 8-osobowy skład
członków RDPP I kadencji, który
uroczyście zainauguruje działanie
Gminnej Rady Pożytku Publicznego
w Sianowie.

Na terenie gminie Sianów zarejestrowanych jest ponad 60 organizacji pozarządowych, z czego aktywnie działa ponad połowa.
Fot. Waldemar Kosowski
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Sianów przypomniał 
o bohaterach
„Sianów Pamięta!” – to tytuł nowego programu eduka-

cyjno-patriotycznego. Jego oficjalny początek wyznaczyła 
1 sierpnia inscenizacja batalistyczna „Godzina W”. Kolejna
odsłona miała miejsce w ostatnią sobotę września. 

Podobnie, jak w wakacje, na wezwanie organizatorów 
– sianowskiego Stowarzyszenia Historycznego Pochodnia
oraz Studia Historycznego Huzar odpowiedziało blisko 30
osób z całej Polski. W budynkach przy ul. Armii Polskiej
realizowana była sesja zdjęciowa, zatytułowana: „Koniec
Powstania Warszawskiego – Czerniaków 1944”.

– Niesamowite jest to, że mimo upływu kilkudziesięciu
lat od zakończenia II wojny światowej, w Sianowie nadal
są wnętrza rodem z lat czterdziestych ubiegłego stulecia 
– mówi dr Łukasz Gładysiak, koordynator przedsięwzięcia.
– Lokalizacji dla zdjęć, które mają za zadanie z jednej stro-
ny upamiętnić bohaterską postawę Powstańców Warszaw-
skich, z drugiej przypomnieć mieszkańcom nie tylko
Sianowa, jak ważna jest gotowość oddania życia za wolną
Ojczyznę, poszukiwaliśmy od dłuższego czasu. Wszyscy
uczestnicy projektu byli zachwyceni, gdy zaprowadziliśmy
ich na miejsce sesji.

Udział w zdjęciach wzięli rekonstruktorzy z Grudziądza,
Koszalina, Krakowa, Skierniewic oraz Warszawy. Nie
brakowało też reprezentacji lokalnej – członków urucho-
mionego w ubiegłym miesiącu Sianowskiego Klubu Histo-
rycznego. Opiekę nad artystyczną stroną wydarzenia spra-
wowało poznańskie Okami Studio, które od kilku lat
zajmuje się profesjonalną fotografią rekonstrukcyjną.

Sobotnie przedsięwzięcie to wstęp do szeroko zakrojo-
nych działań, wpisujących się w ogólnopolski trend przy-
wracania pamięci o bohaterach często celowo wymazy-
wanych z kart historii w okresie PRL. – Przygotowane
przez nas obrazy, choć czasem mogą wydawać się kontro-
wersyjne, mają za zadanie pokazać w jak beznadziejnej
sytuacji znaleźli się żołnierze Armii Krajowej na przeło-
mie września i października 1944 r., a mimo tego nie
szczędzili życia. Jako temat wiodący wybraliśmy
warszawską dzielnicę Czerniaków, ponieważ tam, do
końca Powstania toczyły się krwawe, bohaterskie boje
Polaków – wskazuje nasz rozmówca. – Wykonane w
Sianowie zdjęcia wykorzystane zostaną jako element tzw.
żywych lekcji historii, adresowanych do uczniów w całym
kraju. W oparciu o nie oraz między innymi o wspomnie-
nia uczestników walk w 2018 roku powstanie też wystawa
plenerowa.

– Cieszy nas fakt, że przeważająca część mieszkańców
Sianowa ze zrozumieniem, ale też ciekawością przyglądała
się naszym poczynaniom. Zdajemy sobie sprawę, że sesja
wielu osobom mogła zaburzyć rytm typowej soboty
zwłaszcza tam, gdzie pojawili się „mundurowi”. Za wyjąt-
kową cierpliwość dziękujemy przede wszystkim lokato-
rom kamienic, które tego dnia stały się głównym plenerem
zdjęciowym. Przepraszamy także za powstałe w wyniku
projektu uciążliwości – kończy Łukasz Gładysiak.

milenA SzczePAńSKA zAKRzeWSKA 

Fot. Waldemar Kosowski
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W dniach od 13 do 15 paździer-
nika Sianów był gospodarzem
Ogólnopolskich Targów AGD,
organizowanych przez Firmę Dajar
Sp. z o.o. 

Targi zgromadziły wielu gości 
i około 30 wystawców. Prezento-
wane były nie tylko nowości

produktowe, ale także trendy
rozwoju branży AGD. Wszystko 
w myśl hasła przewodniego
targów: „Zobacz już dziś, co inni
pokażą dopiero jutro”.

Była to kolejna edycja wydarze-
nia, jednak pierwszy raz impreza
zagościła w Sianowie.

Wszystko 
dla domu

d zieci i dorośli wspólnie
bawili się w czwartkowe
popołudnie, 21 paździer-

nika, na Święcie Pieczonego Ziem-
niaka, co roku organizowanym 
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Sianowie. Gości powitała dyrek-
tor szkoły Anna Walińska wraz 
z przewodniczącym Rady Osiedla
nr 1 Kazimierzem Grzywaczem.
Uczniowie klasy VII zapoznali gości
z historią i ciekawostkami o ziem-
niaku.

Tematem głównym tegorocznej
zabawy było tworzenie plakatów,
pieczątek i wesołych figurek z ziem-
niaka. Zabawa się udała. Zarówno
dzieci, jak i dorośli pracowali nad
małymi ziemniaczanymi cudami.
Figurki i plakaty wyszły przepięk-
ne. 

Po krótkiej prezentacji ziemnia-
czanych arcydzieł, wszyscy udali się
na poczęstunek – pysznego ziem-
niaka pieczonego na ognisku.

Za wspólną zabawę dziękujemy
i zapraszamy za rok!

Ziemniaki różne
kształty mają
Na wyobraźnię naszą
działają
Niech więc powstają
ludziki, zwierzaki 
I ufoludki, nawet
ptaki!”

śmiało można stwierdzić, że to już szkolna 
tradycja. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Sianowie, ich rodzice i nauczyciele zapraszają
od lat na pachnące dymem z ogniska święto.

Święto Pieczonego Ziemniaka
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Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa, spotkał się w Urzędzie
Gminy i Miasta z przedstawicie-
lami sianowskich szkół, przed-
szkoli oraz z pracownikami oświa-
ty. 

Spotkanie było okazją do podzię-
kowania za zaangażowanie w wy-
chowanie dzieci i młodzieży oraz

rozmów dotyczących reformy
edukacji w gminie Sianów. 

Burmistrz podkreślił wagę wiel-
kiego zaangażowania i poświęcenia
czasu i serca uczniom oraz podzię-
kował za pracę na rzecz młode-
go pokolenia, pasję i entuzjazm 
w tworzeniu jak najlepszej jakości
pracy szkół znajdujących się na tere-
nie gminy Sianów.

Uroczyście

Dzień Edukacji Narodowej

Podczas spotkania nie zabrakło życzeń i podziękowań dla przedstawicieli sia-
nowskiej oświaty. Fot. Marcin Posmyk

Jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego, czyli złote
gody, obchodzili państwo
Krystyna i otton 
Karpiczowie z Sianowa.

Złote Gody to niezwykłe wyda-
rzenie dla Jubilatów oraz dla ich
rodzin, to 50 lat nieprzerwanego
pożycia małżeńskiego. Prawdziwe
zgodne i dobre małżeństwo to
takie, które przetrwa wszystkie
życiowe zawieruchy, by po latach
zyskać wzajemne zrozumienie,
tolerancję i szacunek. Takim

właśnie małżeństwem są państwo
Krystyna i Otton Karpiczowie,
którzy 14 października obchodzili
Złote Gody – jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji Jubilatom wręczono
medale nadane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci

otrzymali również legitymacje,
pamiątkowe dyplomy, upominki
oraz kwiaty.

Nie zabrakło też symbolicznego
toastu i poczęstunku.

miRoSłAWA KAPUścińSKA

KieRoWniK URzędU 

STAnU cyWilnego

Razem już od pół wieku

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki
szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.     

Fot. archiwum Musicie być silni 
miłością, która
wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością, która
nigdy nie zawiedzie.” 
Papież Jan Paweł II

W obieKTyWie
Pomysły na dom Seniora

W czwartek, 12 października, w kinie Zorza odbyło się spotkanie konsultacyjne 
w sprawie powstającego Domu Dziennego Pobytu Seniora w Sianowie. Kluczowym
celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat idei powołania do działania tej
instytucji i trybu jej funkcjonowania. Omawiana była m.in. koncepcja powstania
Domu Dziennego Pobytu Seniora, który mógłby spełniać funkcję „drugiego domu”
dla osób starszych i samotnych. Fot. Waldemar Kosowski

12 października burmistrz
gminy i miasta Sianów Maciej
Berlicki odwiedził najstarszą miesz-
kankę naszej gminy – panią Stani-
sławę Sawicką z Wierciszewa. Pani
Stanisława skończyła 105 lat!
W tym pięknym spotkaniu uczest-
niczyli, oprócz rodziny, również
sołtys Wierciszewa – Dominik
Kaczorowski oraz Bożena Strzał-
kowska z Centrum Kultury.

Stanisława Sawicka do Wierci-
szewa przyjechała w 1947 roku. Jej
rodzice mieszkali na Wołyniu we
wsi Karaczun. Na skutek zbrodni-
czych rzezi wołyńskiej musieli
stamtąd uciekać. Skorzystali wtedy
z transportu do Niemiec i wyjecha-
li tam całą rodziną. Trafili do prze-
jściowego obozu. Później pojechali
do zniszczonego podczas wojny
Monachium. Tato jubilatki praco-

wał przy odbudowie miasta, 
a mama gotowała robotnikom przy-
musowym. Później pojawiła się

szansa na objęcie gospodarstwa 
w Wierciszewie. Rodzice pani Stani-
sławy z niej skorzystali.

Jubileusz

105 lat pani Stanisławy

Jubilatce goście życzyli wielu jeszcze lat w zdrowiu, uśmiechu i pogody ducha na
co dzień. Przyłączamy się do życzeń. Fot. Marcin Posmyk

W Centrum Kultury 
w Sianowie uczestnicy
projektu Zgrana Ro-

dzinka, dofinansowanego z Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich, dają z siebie wszystko 
na cotygodniowych zajęciach
umuzykalniająco-gimnastycznych.
W ruch idą wtedy pompony, wstążki
gimnastyczne, koła, piłki, jak
również... instrumenty muzyczne.

Każde kolejne spotkanie sprawia,
że zacieśniają się więzi rodzinne
miedzy dziećmi i ich rodzicami.
Wspólna zabawa zaprocentuje 
i w przyszłości dzieci będą chciały
spędzać czas z rodzicami, a nie
godzinami samotnie siedzieć przed
komputerem.

Szczera radość dzieci wywołała

niejeden uśmiech na twarzach rodzi-
ców. Bliskość i wspólne celebrowanie
bycia razem daje tak wiele satysfakcji.
Szczególnie było to widoczne
podczas wyjazdu do Słupska do
Teatru Lalki „Tęcza”. Spektakl pt.
„Przygody Kubusia” podbił serca
najmłodszych, którzy żywo reago-
wali na perypetie głównego bohate-
ra. Spędzenie czasu z mamą, czy tatą
w teatrze było rodzajem święta,
czymś wyjątkowym. Jak się okazało,
dla wielu dzieci była to też pierwsza
w życiu okazja, by podróżować auto-
karem, dlatego emocje były podwój-
ne. Wspólny wyjazd był kolejną
okazją do wzmocnienia więzi rodzin-
nych, jak również kontaktu z kulturą.

Zgrana Rodzinka integruje się
również na basenie w Parku Wod-

nym w Koszalinie, a już niedługo
uczestnicy projektu będą mieli
okazję uczestniczyć w spektaklu
teatralnym pt. „Pippi Pończoszan-

ka” w reżyserii Wojciecha Rogow-
skiego Bałtyckiego Teatru Drama-
tycznego z Koszalina.

K.gRUdzień-KUśKA

zgrana Rodzinka w akcji
czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół jest
bezcenny. A jeśli do tego, spędzamy go aktywnie,
kulturalnie i rozrywkowo, radość jest podwójna!

Widzowie ,,Przygód Kubusia” mieli wpływ na wydarzenia dziejące się na scenie,
aktywnie uczestnicząc w przygodach bohatera. Fot. K.Grudzień-Kuśka

Gimnastyka – coś dla ciała, a ile
przy niej śmiechu!

Fot. K.Grudzień-Kuśka„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”
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W obieKTyWie
mamy mistrzów Pięknego czytania

27 września w sianowskiej biblio-
tece można było usłyszeć utwory
Joanny Chmielewskiej – fragmenty
„Nawiedzonego domu” i „Bocz-
nych dróg”. Zabrzmiały podczas
konkursu na Mistrza Pięknego Czy-
tania gminy Sianów w ramach 
XVI edycji Gminnego Konkursu Wy-
bieramy Mistrza Pięknego Czytania
– Czytamy Chmielewską. Celem
konkursu było krzewienie kultury
słowa, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych, promowanie mody
na czytanie, popularyzacja twór-
czości Joanny Chmielewskiej w 85.
rocznicę jej urodzin. Laureatami
konkursu zostały Amelia Skoczy-
piec, Joanna Gawrońska, Wiktoria
Huda, Julia Szuplak, Julia Pio-
trowska, Inez Babicz.

Fot. Urszula Krawiecka

Akcja przekonuje, że programo-
wanie jest ciekawe i bardzo przy-
datne.

Biblioteka w Sianowie wraz 
z Filiami Bibliotecznymi w Siecie-
minie, Wierciszewie, Sierakowie,
Karnieszewicach i Skibnie przy-
łączyła się do Europejskiego Tygo-
dnia Kodowania, który w tym roku
przypadł w dniach 7 – 22 paździer-
nika. Tegoroczna edycja odbywa się
pod hasłem „Wpadnij i zachwyć się
programowaniem!” 

W ramach Code Week’a uczest-
nicy kodowania musieli przejść labi-
rynt, pokonać przeszkody, odnaleźć
klucz a następnie otworzyć skar-
biec. Kolejnym zadaniem było
samemu stworzenie labiryntu 
i przejście go. Spotkanie miało
charakter dobrej zabawy, a ich
celem było zainspirowanie dzieci do
nauki kodowania.

code Week w bibliotekach

Code Week to nic innego, jak nauka przez dobrą zabawę. A to się zawsze
sprawdza! Fot. Krystyna Jurgo

7 października w sianowskiej
bibliotece odbyło się kolejne spotka-
nie w ramach projektu Nowa Grupa
Kulturotwórcza Rodzinka – Bajanie
na dywanie. – Nasze warsztaty
rozpoczęliśmy od przeczytania
pasjonującej przygody Neli, boha-
terki książki „Nela i tajemnice Świa-
ta” – relacjonuje Monika Olszak. 
– Tym razem udaliśmy się do Kosta-
ryki. Tutaj poznaliśmy bogactwo
roślin i zwierząt tego państwa.
Dowiedzieliśmy się ciekawostek 
o ptakach: tukanach i kolibrach.
Kolejnym etapem naszego warszta-

tu było wykonanie prac plastycz-
nych, powstały arcydzieła związane
z podróżą Neli.

Bajanie na dywanie to wydarze-
nie realizowane w ramach projektu
Kulturotwórcza rodzinka, współfi-
nansowanego ze środków FIO.
Realizacja projektu przyczyni się do
zlikwidowania problemu braku
oferty dla rodzin z dziećmi oraz
zaangażowania mieszkańców 
w działalność inicjatyw oddolnych
związanych z rodziną. Kulturo-
twórcza rodzinkę tworzy 70 człon-
ków, 40 rodziców i 30-ro dzieci.

z książką...

nasze podróże z nelą

Książki wspaniale pobudzają wyobraźnię. Dowodem były przepiękne prace, które powstały podczas spotkania.
Fot. Monika Olszak

19 października w
Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicz-

nej Miasta i Gminy Sianów odbyło
się spotkanie z Michałem Rusin-
kiem, sekretarzem Wisławy Szym-
borskiej, literaturoznawcą, tłuma-
czem oraz autorem wielu książek.
Rozmowa dotyczyła pracy pana
Michała u naszej noblistki, jego
książek, a także wielu zagadnień
związanych z językiem polskim.
Całość jednak utrzymana była w
żartobliwym tonie, nie obyło się bez
autografów i pamiątkowych zdjęć.

Spotkanie zrealizowane zostało

w ramach projektu Kulturotwórcza
Rodzinka i współfinansowane ze
środków FIO.

Również w październiku w sia-
nowskiej bibliotece mieszkańcy
gminy Sianów mieli możliwość
spotkania i rozmowy z Dorotą
Zawadzką, pedagogiem, psycholo-
giem rozwojowym, doradcą rodzin-
nym, autorką książek „I ty możesz
mieć superdziecko”, „I ty możesz
być supertatą”. W latach 2006-2008
prowadziła program telewizyjny
„Superniania” oraz „Świat według
dziecka”. W 2014 roku została
odznaczona Orderem Uśmiechu.

Choć tematy poruszane przez Doro-
tę Zawadzką były poważne, doty-
czyły m.in. praw dziecka do własne-
go zdania, mówienia „nie” 
i prywatności, to jednak sposób 
ich przedstawienia daleki był od
nudnego wykładu. Superniani nie
brakowało ani poczucia humoru,
ani talentu aktorskiego, więc już od
pierwszych chwil nawiązała znako-
mity kontakt ze słuchaczami.
Spotkanie odbyło się w ramach
realizacji projektu Kulturotwórcza
Rodzinka współfinansowanego ze
środków FIO.

Z kolei z grupą dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 2 w Sianowie
spotkała się Agnieszka Frączek. Jest
ona doktorem habilitowanym języ-
koznawstwa, germanistką i leksy-
kografem, ale przede wszystkim jest
znaną i lubianą autorką literatury
dziecięcej. W swojej twórczości dla
najmłodszych popularyzuje wiedzę
o współczesnej polszczyźnie i kultu-
rze słowa, rozprawia się z błędami
językowymi, a wszystko podane 
w dowcipnej i przystępnej dla dzie-
ci formie. Spotkanie z Agnieszką
Frączek miało formę spontaniczne-
go dialogu pomiędzy autorką 
i zebranymi dziećmi. Pisarka 

w błyskawiczny sposób nawiązała
kontakt z maluchami, chętnie odpo-
wiadała na ich pytania, ale równie
chętnie kierowała pytania do nich.
Autorka w sympatyczny, ciepły
sposób czytała dzieciom fragmenty
swoich wierszy, wspólnie z nimi
tropiła błędy językowe jakie
najczęściej zdarza się nam popełniać
na co dzień.

Spotkanie zorganizowane zosta-
ło w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa oraz
Dyskusyjnych Klubów Książki.

Fot. Monika Olszak, Urszula Krawiecka

SłAWni odwiedzają Sianów
michał Rusinek, dorota zawadzka i Agnieszka frączek dołączyli do zacnego grona osób, które spotkały się z mieszkańcami
gminy w sianowskiej bibliotece.

Michał Rusinek był sekretarzem Wisławy Szymborskiej, teraz
prowadzi jej fundację. Pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, gdzie
prowadzi wykłady z teorii literatury i retoryki.

Dorota Zawadzka od 2010 r. jest ambasadorką akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom.

Po spotkaniu z Agnieszką Frączek dzieci chętnie korzystały z mo-
żliwości, uzyskania autografów oraz uwiecznienia mile spędzonych
chwil, na pamiątkowych fotografiach.
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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).

Paweł Spisak zwycięzcą
Pucharu Polski

Miło nam poinformować, że skibnianin
Paweł Spisak, czterokrotny olimpijczyk
i sześciokrotny mistrz Polski z Jeździec-
kiego Klubu Sportowego Dako Galant
Skibno sięgnął po tegoroczny Puchar
Polski we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego!
Na cały cykl Pucharu Polski – jak podał
red. Jacek Wójcik na łamach „Głosu
Koszalińskiego – „składały się starty
polskich jeźdźców w dziewięciu elimi-
nacjach: w Jaroszówce (dwa razy), Sopo-
cie, Strzegomiu, Kwiekach, Baborówku,
Bogusławicach, Racocie i Facimiechu”.
W klasyfikacji końcowej PP seniorów,
Paweł Spisak na koniu Admirale,
wyprzedził Mateusza Kiępę (Coval Biały
Bór) na koniu Lassban Radovix i Jana
Kamińskiego (Milanowska Fundacja na
Rzecz Edukacji i Sportu) na koniu
Seniorze.
Dodać należy, że w klasyfikacji druży-
nowej Pucharu Polski – JKS Dako
Galant Skibno, zajął trzecie miejsce.
Pierwsze wywalczył ZKS Drzonków.
Drugie natomiast – KJ Jaroszówka.
Gratulujemy sukcesu indywidualnego 
i klubowego!

RySzARd WąTRobA

sukces

informator

W poprzednim sezonie niewiele
brakowało, by zespół prowadzony
przez Zbigniewa Kuszlewicza 
– Prezesa KS Darz Bór Karnieszewi-
ce, awansował do I ligi. Przegrany 
w najważniejszym momencie re-
wanżowy pojedynek z OT Logistics
Kamix ATS „Małe Trójmiasto”
Rumia, przekreślił szanse na grę na
zapleczu najwyższej klasy rozgryw-
kowej.

30 września karnieszewicka
drużyna zaczęła wszystko od
początku! Bez Witolda Skubiszew-
skiego, za to z nowo pozyskanymi:
Arturem Danielem (byłym
mistrzem Polski seniorów w grze
pojedynczej i drużynowej) i Micha-
łem Krzyżanowskim oraz z dotych-
czasowymi zawodnikami: (alfabe-

tycznie) Marcinem Czerniawskim,
Zbigniewem Kuszlewiczem, Marci-
nem Marchlewskim i Tomaszem
Taborem – karnieszewiczanie
wygrali z KS ATS Stargard 9:1 oraz
UKS Champion Police 10:0.

Zwycięzca II ligi z minionego
sezonu – najlepszego z minionych 
– pokazał klasę i dał mocny sygnał,
że w roku swojego 10-lecia (KS Darz
Bór Karnieszewice powstał 17
października 2008 r.), będzie się
liczył w grze o awans do I ligi.

14 października KS Darz Bór
Karnieszewice, rozegrał dwa kolej-
ne pojedynki. Tenisiści stołowi
pokonali swoich ligowych prze-
ciwników: UKS Nałęcz Majster
Ostroróg i MLKS Sparta Złotów, po
10:0! 

Największe emocje wzbudził
pojedynek Marcina Czerniawskie-
go z Michałem Kowalskim ze Spar-
ty Złotów, w którym pierwsze dwa
sety zakończyły się porażką, lecz
kolejne trzy należały do naszego
zawodnika. Przyczynę tego
zdarzenia upatruję w sprzęcie, 
a konkretnie w desce, którą grał
Marcin Czerniawski. Okazało się
bowiem, że nowo zakupiona deska
odbiegała znacznie od parametrów
dotychczas używanej. W tym przy-
padku ewidentnie sprawdziło się
porzekadło, że „diabeł tkwi 
w szczegółach”. Do 4 listopada,
czyli do kolejnych potyczek ligo-
wych, o tym problemie musimy
zapomnieć.

RySzARd WąTRobA

Tenisiści stołowi darz boru zaczęli z przytupem

Czy jubileuszowy sezon tenisiści stołowi zakończą historycznym sukcesem? W mi-
nionym byli o krok od I ligi! Fot. Ryszard Wątroba

3 września o godzinie 12.45
we francuskim porcie Le
Conquet, około 30 km od

Brestu, Aleksander Doba oficjalnie
zakończył Trzecią Transatlantycką
Wyprawę Kajakową. 16 maja
wypłynął z zatoki Barnegat w stanie
New Jersey w Stanach Zjednoczo-
nych. Za cel przyjął sobie wyjście na
ląd przed 71. urodzinami. Udało się!

Kilkanaście dni po urodzinach
Doba przyjechał do szkoły, 
której jest patronem. – Zacznijcie 
od marzeń. Marzenia zmieńcie 
w plany, a plany realizujcie. Ale jeśli
chcecie zajść daleko, musicie zdobyć
wiedzę – przekonywał uczniów.

Uczniowie z Iwięcina przygoto-
wali dla swego patrona pełne
humoru przedstawienie. Po nim
przeprowadzili z podróżnikiem
wywiad. Po wizycie w szkole Olek
Doba przybył do Kina Zorza, 
w którym spotkał się z burmi-
strzem, dziećmi i mieszkańcami
gminy Sianów. Punktem kulmina-
cyjnym wizyty była przedpremiera
filmu „Ballada o Olku Dobie”. 
W ten sposób gmina Sianów zosta-
ła wyróżniona – część scen kręcono
właśnie na terenie gminy. Ballada
utrzymana jest w konwencji kina
drogi. Fikuśna opowieść pełna jest
optymizmu, uśmiechu i muzyki.
Tytułowy Olo w niebanalny 
i charakterystyczny dla siebie
sposób dzieli się swoimi historiami,
czemu towarzyszą szalone frag-
menty filmów z jego wypraw 
i animacje. Film jest pełen refleksji 
i anegdot, a przede wszystkim jest
swego rodzaju apoteozą optymi-
zmu i dążenia do realizacji marzeń.
Oficjalna premiera filmu odbyła się
28 września w Warszawie. 

olek doba w Sianowie
22 września w naszej gminie gościł najsławniejszy kajakarz na świecie Aleksander doba. Jest on
patronem Szkoły Podstawowej w iwięcinie i w tym dniu odbyło się jego święto.

Podróżnik z Polic, patron szkoły w Iwięcinie, po raz trzeci przepłynął Atlantyk kajakiem. Fot. Urszula Krawiecka

Aleksander Doba
Urodził się 9 września 1946 r. w Swarzędzu. Podróżnik, kajakarz,
zdobywca i odkrywca. Dzięki internetowemu głosowaniu na stro-
nie internetowej „National Geographic” zdobył tytuł „Podróżni-
ka Roku 2015”. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie prze-
płynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent 
(z Afryki do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni.
Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał. Również jako pierw-
szy opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę
po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia.

Na wodzie
Pierwsza Transatlantycka Wyprawa Kajakowa
miała miejsce w 2011 roku. Doba pokonał Atlan-
tyk w najkrótszym odcinku – pomiędzy Afryką
a Ameryką Południową. W 2014 roku za
początek i koniec trasy wybrał już najbardziej
oddalone od siebie punkty w Europie i Amery-
ce Północnej (Lizbona – New Smyrna Beach,
Floryda). Ostatnią trasę pokonał z Ameryki
Północnej do Europy.


