
Mieliśmy również
ogromny zaszczyt 

gościć Orkiestrę Wojskową 
ze Świnoujścia. Część oficjalna
rozpoczęła się punktualnie 
o godzinie 17 – „Godzina W”
przy dźwięku syreny alarmo-
wej wszyscy zgromadzeni od-
dali hołd Powstańcom War-
szawskim.

Uroczystość prowadziła 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Ireny Sendlerowej Krzysztof
Sosnowski, który powitał 
Powstańca Warszawskiego – Ho-
norowego Obywatel Gminy 
i Miasta Sianów Aleksandra Ka-
czorowskiego. Mieliśmy również
okazję do wysłuchania przemó-
wienia burmistrza Gminy i Miasta
Sianów Macieja Berlickiego.

Apel Pamięci odczytał mjr Ja-
rosław Kupracz z Centrum Szko-
lenia Sił Powietrznych z Koszali-
na, a całą uroczystość uświetniła
przez cały czas jej trwania Woj-
skowa Orkiestra ze Świnoujścia. 

Po zakończeniu oficjalnych
uroczystość wszyscy zebrani zos-
tali zaproszeni na widowisko his-
toryczne „Obrona Cmentarzy

Wolskich” odbywające się na ul.
Węgorzewskiej.

Uroczystości zorganizowano
przy współpracy z sianowskimi
organizacjami pozarządowymi
jest zadaniem publicznym „Podą-
żaj śladem historii” i jest finanso-
wane ze środków otrzymanych od
Narodowego Instytutu Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich NOWE FIO na
lata 2021 – 2030.
(fotorelacja na str. 4-5)

ZDjęCia: WalDeMar KOSOWSKi

oBchody 77. rocznicy wyBuchu PowStania warSzawSKiego 

Nie zapomnimy o bohaterach 
77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Sianowie rozpoczęła się oficjalnymi uroczystościami w Parku 
im. Powstańców Warszawskich przy pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę. Meldunek o gotowości do uroczystości
przyjął szef Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie ppłk Grzegorz Bruzda.
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ogłoszono przetargi na
roboty budowlane oraz
pełnienie nadzoru nad
budową węzła drogo-
wego Sianów zachód.
nowy węzeł połączy
drogę ekspresowa S6 
z drogą wojewódzką 
nr 203 Koszalin – ustka
oraz drogą krajową nr 6.
Termin składania ofert na

pełnienie nadzoru to 30 września
2021 r., a na roboty budowlane 
1 października 2021 r.

Więcej informacji znaleźć
można na platformie zakupowej
GDDKiA.

Budowa węzła Sianów Za-
chód uzupełni dojazd do brakują-

cego fragmentu obwodnicy Ko-
szalina i Sianowa na odcinku dro-
gi ekspresowej S6 (umowę na rea-
lizację podpisano 20 lipca 2021 r.).
Dzięki temu zwiększona zostanie
dostępność do drogi ekspresowej.
Wykonawca na wykonanie zada-
nia będzie miał maksymalnie 
12 miesięcy z wyłączeniem okresu
zimowego (od 16 grudnia do 15

marca). Dzięki węzłowi Sianów
Zachód możliwe będzie wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego z Sia-
nowa już na pierwszym etapie bu-
dowy brakującego odcinka S6.
Kierowcy otrzymają kolejny odci-
nek o parametrach drogi ekspre-
sowej, a mieszkańcy Sianowa zys-
kają większe bezpieczeństwo ru-
chu drogowego w mieście.

Zakres przetargu na roboty
budowlane obejmuje wykonanie
prac ujętych w projekcie budowla-
nym i wykonawczym, m.in. przy-
gotowanie inwestycji, budowę
dwóch rond i czterech łącznic z S6. 

Ponadto przebudowany zo-
stanie 960-metrowy odcinek dro-
gi wojewódzkiej nr 203 oraz 
ok. 210 metrów drogi krajowej 
nr 6. W ramach zadania wykona-
ne zostaną także prace związane 
z budową kanału technologiczne-
go, ekranów akustycznych i wyko-
naniem oświetlenia drogowego.
Przebudowana zostanie istniejąca
kanalizacja sanitarna, deszczowa
oraz wodociągowa. Prace przewi-
dują również wykonanie stałej or-
ganizacji ruchu w obrębie węzła
oraz na dojazdach do niego. 

W zakres przetargu na pełnie-
nie nadzoru wchodzi m.in. zarzą-
dzanie i pełnienie nadzoru inwes-
torskiego nad kontraktem na robo-
ty budowlane, kontrola realizacji
oraz przebiegu prac. Obejmuje on
także prowadzenie działań infor-
macyjnych i promocyjnych zwią-
zanych z realizacją zadania.

Budowa węzła Sianów zachód

GDDKiA czeka na oferty  
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Za nami 1 września, czyli

początek roku szkolnego.

Oczywiście wakacyjna laba

dla młodych i nagły „wzrost” obowiąz-

ków nie jest dla uczniów łatwy, 

jednak wierzę, że chętnie i z uśmie-

chem wracacie do swoich obowiąz-

ków. Czasem to też nowa szkoła,

czasem początek edukacji. 

Dla mnie ważne jest, że jest to

powrót do rzeczywistej szkoły, 

że są zaplanowane lekcje w klasach, 

że nie jest to nauka „on line”. 

To dobre dla wszystkich 

– dla uczniów, bo wyjdą z domu, 

bo spotkają rówieśników, bo w klasie

będą uczyć się normalnie. 

Dla nauczycieli, bo nic nie zastąpi

zwykłej lekcji, uśmiechu czy też

czasem innych emocji uczniów, nic też

nie zastąpi nauczania z pasją, przy

tablicy. Dla rodziców, bo gdy dzieci są

w szkole, można wrócić do obowiąz-

ków zawodowych, domowych, 

a nie pilnować komputera i wspierać

w zdalnej nauce.

Myślę, że nasze placówki są przy-

gotowane do zajęć, są nowoczesne 

i otwarte na wiele pomysłów nauczy-

cieli, rodziców czy uczniów. 

Życzę więc wszystkim dobrego roku

szkolnego. Niech jak najdłużej 

(albo na stałe) nie zdominuje go

pandemia, strach i zdalne połączenia.

Niech wygra bezpośredni kontakt,

nauka i codzienne odkrywanie

wiedzy.

I po
wakacjach

z ratusza

W obiektyWie
Parking pomiędzy remizą strażacką, a sP 1 to efekt jednego z projek-

tów w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

jeśli dodamy do tego, że ilość miejsc parkingowych przy ulicy Piastów

zwiększy się poprzez realizowaną przez Powiat Koszaliński przebudowę

tej ulicy (to też remont chodników i budowa ścieżki rowerowej), okaże

się, że ta część sianowa stanie się wygodniejsza, bezpieczniejsza i bar-

dziej przyjazna mieszkańcom.

Przebudowa ul. Dębowa
Inwestycja dofinansowana ze

środków RFRD kwotą 1 825 341,78
zł, a całkowita wartość inwestycji
wynosi 3 042 236,30 zł.

Inwestycja ma charakter dwu-
letni (2021-2022) i obejmuje komple-
ksową przebudowę ul. Dębowej, sta-
nowiącej bezpośrednie połączenie
komunikacyjne z drogą krajową nr 6
i ulicą Dworcową (drogą powiatową
nr 203, wyremontowaną ulicą 
w 2020 roku z RFRD przez Powiat
Koszaliński). Prace obejmą przebu-
dowę nawierzchni ulicy Dębowej na
całym odcinku o długości 1,028 km
wraz z przyległymi wewnątrz osiedla
dwoma ulicami o dł. 48 metrów 
i 52 m, przebudowę 57 miejsc par-

kingowych i miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych, budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej i ścieżki rowerowej
wraz z chodnikiem, nowe ciągi pie-
sze wzdłuż pętli autobusowej oraz
przebudowę zatoki autobusowej
wraz z peronem. Inwestycja roz-
pocznie się już w II kwartale 2021
roku, a planowany termin jej zakoń-
czenia to czerwiec 2022 rok. Zadanie
w dużym stopniu wpłynie na popra-
wę mobilności mieszkańców naj-
większego sianowskiego osiedla, ich
poziom bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz jakość życia. 

Budowa ul. Jeziornej 
wraz z odwodnieniem w Osiekach

Wartość dofinansowania tej

inwestycji to 502 868,45 zł, a cał-
kowita wartość inwestycji to 
866 057,80 zł.

Zakres prac obejmuje budowę
nowej drogi wraz z chodnikiem 
w Osiekach, łącznie z przebudową
zjazdów i budową kanalizacji de-
szczowej wraz z włączeniem tej dro-
gi w istniejącą drogę powiatową.
Długość odcinka przebudowanej
drogi to ok. 285 m. Realizacja zada-
nia odbędzie się w latach 2020-2021.
Dzięki dofinansowaniu droga zwięk-
szy jakość życia mieszkańców wsi
Osieki, poprawi ich mobilność, za-
gwarantuje wyższy poziom bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym oraz
dostarczy wymiernych korzyści dla
środowiska i równowagi ekologicz-

nej (poprzez spadek emisji CO2 do
atmosfery).

Przebudowa drogi gminnej 
w Skwierzynce

Wartość dofinansowania wy-
nosi 411 175,19 zł, a całkowita war-
tość inwestycji wynosi 713 587,57
zł.

Prace obejmują przebudowę
drogi gminnej w Skwierzynce wraz 
z włączeniem tej drogi w istniejącą
drogę powiatową. Długość odcinka
drogi podlegającej przebudowie to
332 m. Po przebudowie droga za-
pewni łatwiejszy i szybszy dostęp
mieszkańców gminy Sianów ze
Skwierzynki do administracyjnie po-
łączonego Koszalina, a następnie
szybszy dojazd do Sianowa poprzez
siatkę drogową Koszalina. 

RządoWy Fundusz RozWoju dRóg

Inwestycje w gminie Sianów 

„Wiejska Zielona Siłownia Ze-
wnętrzna” to nazwa zwycięskiego
projektu sołeckiego, który otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości
10 tys. zł w konkursie Marszałka
Województwa Zachodniopomor-
skiego „Granty Sołeckie 2021”.
Projekt zakłada utworzenie miejsca
rekreacji i sportu dla mieszkańców
Iwięcina poprzez montaż zewnętrz-
nych elementów siłowych. 

W imieniu wspólnoty sołeckiej,
29 lipca 2021 r. w Sianowskim Inku-
batorze NGO, umowę o dofinanso-
wanie projektu podpisała Grażyna
Gabrysiak – sołtyska Iwięcina, 
w obecności wicemarszałka woje-
wództwa zachodniopomorskiego
Tomasza Sobieraja i burmistrza
Gminy i Miasta Sianów.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my powodzenia w realizacji!

Granty sołeckie – realizacja!

Inwestycje
Skwierzynka 

– kolejny efekt dobrej współpracy Gminy
sianów z Powiatem Koszalińskim. ta ważna
inwestycja to droga łącząca skwierzynkę 
z Kędzierzynem od granic Koszalina.

Ul. Ogrodowa 

w Sianowie 

– przykład współpracy z Powiatem Kosza-
lińskim, który w porównaniu z czasem przed
remontem wygląda jak inny świat.

W sierpniu uroczyście
otwarto świetlicę wiejskiej
– budynek gospodarczy we
wsi.
Do ostatniego momentu trwały

prace montażowe regałów, mebli 
i elementów sanitarnych, czyli to co
udało nam się pozyskać od sponso-
rów. Podziękowania należą się mię-
dzy innymi DOM deweloper w Ko-
szalinie oraz Centrum Kultury i Bib-
lioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów za wsparcie. 

Po wielu miesiącach intensyw-
nych prac wielu ekip, a w szczególno-
ści tej pracującej w ramach wolonta-
riatu „Ekipy KŁOS”, mieszkańcy
mogą podziękować wszystkim za za-
angażowanie i pomoc, a także przy-
bycie na owarcie, bo był to bardzo
wzruszający i wyczekiwany moment.

Budowa budynków gospodar-
czych w Kłosie dofinansowana byłą
ze środków Gminy i Miasta Sianów
w ramach projektu „Nasze pasje, na-
sza siła – miejsce spotkań we wsi
Kłos”.

Pracowity czas
mieszkańców Kłosu
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W trakcie kontroli będą sprawdza-
ne umowy mieszkańców na wywóz
nieczystości ciekłych oraz rachunki
potwierdzające wywóz nieczystości
ciekłych przez uprawnionych do tego
przedsiębiorców. 

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888,
tekst jednolity) gminy mają obowiązek
prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe
w celu kontroli częstotliwości ich opróż-
niania oraz przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. 

Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 ww.
ustawy, właściciele nieruchomości,
którzy pozbywają się z terenu nierucho-
mości nieczystości ciekłych są obowią-
zani do udokumentowania korzystania
z usług wykonywanych przez przedsię-
biorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości przez
okazanie takich umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi. 

W przypadku posiadania przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, również
należy pamiętać o obowiązku pozbywa-
nia się z nich osadów ściekowych (zgod-
nie z instrukcją eksploatacji przydomo-
wej oczyszczalni ścieków), a fakt ten
odpowiednio udokumentować poprzez
umowę na wywóz osadów ściekowych
oraz dowody uiszczania opłaty za ww.
usługę.

Informujemy, że osoby które nie
mają jeszcze podpisanych umów na
opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych powinny uczynić to niezwłocz-
nie. 

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
W związku ze skargami mieszkańców na wylewanie nieczystości ciekłych w miejscach niedozwolonych, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
oraz Straży Miejskiej w Sianowie, rozpoczynają kontrole w tym zakresie na terenie gminy Sianów. 

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport
nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Sianów są następujące przedsiębiorstwa: 

Kontrola przeprowadzana jest na
podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz art.
379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Prosimy mieszkańców o współpra-
cę i okazywanie wymaganych doku-
mentów.

Przypominamy, iż za uchylanie się
od ww. obowiązku, zgodnie z art. 10

ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, właściciel nieruchomo-
ści podlega karze grzywny na zasadach
wskazanych w kodeksie postępowania
o wykroczeniach.

Pamiętaj, masz na to czas
tylko do momentu, gdy
skontaktuje się z Tobą rach-
mistrz dzwoniący z numeru
22 828 88 88
Czas na samodzielnie spisanie

się w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021
masz do momentu, gdy skontaktu-
je się z Tobą rachmistrz – nie czekaj
do 30 września! Pamiętaj, że udział
w spisie to twój obowiązek.

Rachmistrzowie spisowi prze-
prowadzają od września wywiady
bezpośrednie oraz wywiady telefo-
niczne. Kontaktu ze strony rach-
mistrza mogą spodziewać się osoby,
które dotychczas nie spisały się sa-

modzielnie przez Internet lub tele-
fon na infolinii spisowej.

W przypadku wywiadów telefo-
nicznych, niezależnie od wojewódz-
twa, rachmistrzowie dzwonią z nu-
merów: 22 828 88 88 lub 22 279 99
99. Rachmistrz może również zapu-
kać do drzwi naszego mieszkania 
w celu przeprowadzenia wywiadu
bezpośredniego.

Przypominamy, że zgodnie 
z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodo-
wym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r., nie można od-
mówić przekazania danych rach-
mistrzowi kontaktującemu się z oso-
bami fizycznymi objętymi spisem.
Oznacza to, że czas na samospis
mamy do momentu, gdy skontaktuje
się z nami rachmistrz.

Spisz się samodzielnie! 

Uwaga! 
Ważna zmiana!
W związku ze zmianą z dniem 17 sierpnia 2021 r. administratora danych
osobowych następujących czynności przetwarzania: 

„Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o nawiązanie umowy naj-
mu na lokal będący w zasobie mieszkaniowym gminy” informacje w formie
klauzuli informacyjnej, zgodnie z artykułem 14 RODO, znajdują się w BIP-ie
urzędu pod linkiem 

– https://www.bip.sianow.pl/res/serwisy/pliki/27426534

Gmina Sianów 14 lipca pod-
pisała porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Szcze-
cinie w sprawie realizacji
programu priorytetowego
„Czyste Powietrze”. 
Celem jego jest poprawa jakości

powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wy-
mianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych. 

Każda zainteresowana osoba za-
mieszkała w domku jednorodzin-
nym lub wydzielonym w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nym z wyodrębnioną księgą wie-
czystą ma możliwość złożenia
wniosku o dofinansowanie na wy-
mianę źródła ciepła za pośrednic-

twem Urzędu Gminy i Miasta w Sia-
nowie, który będzie przekazywany
do instytucji, która udziela dofinan-
sowania. 

Dodatkowo każdy zaintereso-
wany może pozyskać informacje na
temat programu w gminnym pun-
kcie konsultacyjno-informacyjnym

w Urzędzie Gminy i Miasta w Siano-
wie w pokoju nr 1 (Biurze Obsługi
Interesantów).

Informacje na temat programu
można również uzyskać na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz
https://wfos.szczecin.pl/czyste-po-
wietrze/aktualnosci/

Czyste powietrze w gminie
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Po oficjalnych uroczystościach w Parku im. Powstańców warszawskich upamiętniających „godzinę w” po raz ko

odbyła się w Sianowie widowisko historyczne. w tym roku odtworzono „obrona Cmentarzy wolskich” opowi  

o walkach zgrupowania „radosław” armii Krajowej między 6 a 11 sierpnia 1944 r.

w inscenizacji uczestniczyło 60 odtwórców historycznych, znaczna ich część pochodziła z naszego regionu. Na r

strukcyjnym polu bitwy pojawiło się też osiem pojazdów wojskowych w tym oryginalny, polski motocykl sokół 60  

samochód ciężarowy praga rNd. wykorzystano także 25 jednostek broni filmowej i profesjonalne efekty pirotechn

Przygotowywane przez rekonstruktorów sianowskie inscenizacje przyciągają co roku wielu widzów. Nie tylko naj

mocno przeżywają wojenne sceny, huk wystrzałów i imitujące pożary dymy.

Jednym z obserwatorów był mieszkający w Sianowie powstaniec warszawski, honorowy obywatel gminy i 

Sianów aleksander Kaczorowski.
Zdjęcia: Waldemar Ko

Historyczne działania 

w Sianowie

Bieg 
dla Bohaterów
w ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania warszaw-
skiego po raz drugi zorganizowany został Bieg dla Bohaterów.
Na trasie leśnej biegowej Sianowska 5 spotkało się około 100 bie-
gaczy z regionu. amatorzy i wprawni biegacze pobiegli w hołdzie
dla bohaterów walczących w Powstaniu warszawskim. Każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę z symboliczną gra-
fiką. Mimo braku pomiaru czasu wielu zawodnikom udało się wy-
biegać życiowy rekord czasowy – wszystkim gratulujemy. w biegu
uczestniczyli również miłośnicy marszów Nordic walking. Bieg
dla Bohaterów stał się stałym elementem corocznych obchodów
rocznic wybuchu Powstania warszawskiego w Sianowie.
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Powstańcza gra
tegoroczne, sianowskie obchody rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego wzbogaciła

gra miejska „Przed godziną w”. 1 sierpnia 2021 r. centrum sianowa zamieniło się w planszę,
na której rozmieszczone zostały stanowiska rekonstrukcyjne oraz historyczne pojazdy woj-
skowe. rywalizujące ze sobą drużyny przemieszczały się po mieście w plastyczny i nietuzin-
kowy sposób poznając historię walk o warszawę w 1944 r.

gra miejska przed „godziną w” stanowiła element zadania publicznego „Podążaj śladem
historii”, finansowanego ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu wolności 
– centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
obywatelskich NowEFIo na lata 2021 – 2030.
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Po przyjeździe do stolicy
zwiedzanie rozpoczęło się

od spaceru po Łazienkach Kró-
lewskich. Była to znakomita okazja
do odpoczynku po podróży. Prze-
wodnik w tym czasie opowiadał 
o dawnej historii Warszawy. Pro-
gram drugiego dnia obejmował
zwiedzanie Placu Piłsudskiego, Po-
mnika Nieznanego Żołnierza, Placu
Zamkowego z Kolumną Zygmunta,
Zamku Królewskiego oraz terenu
Starego Miasta. Po objedzie uczest-

nicy wjechali na taras widokowy 
w Pałacu Kultury i Nauki z którego
rozpościera się widok na całe miasto
a następnie udali się na zwiedzanie
Stadionu Narodowego. 

Wieczorne spotkanie było okaz-
ją do dyskusji na temat wybranych
aspektów ekonomii społecznej.
Spotkanie poprowadziła związana
od ponad 15 lat z sektorem organiza-
cji pozarządowych Karolina Cyran-
Juraszek.

Ostatni dzień wyjazdu obejmo-

wał zwiedzanie Torunia – miasta,
które w czasach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów było jednym z naj-
bogatszych i zarazem jednym z czte-
rech największych miast Królestwa
Polskiego. Zwiedzanie obejmowało
także warsztaty pieczenia pierników
w Muzeum Toruńskiego Piernika.

Głównymi celami wyjazdu były:
budowanie poczucia odpowiedzial-
ności za rodzinę, poprawa relacji we-
wnątrzrodzinnych i wzrost kompe-
tencji związanych z funkcjonowa-
niem w grupie.

Zadanie odbyło się w ramach
projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014-
2020.

�
roBert SuSzczaK
Fot. Marek jackowski

WYJAZD EDUKACYJNY
pod koniec sierpnia (18 – 20 sierpnia) osoby biorące udział 
w zajęciach Sianowskiego Klubu integracji Społecznej oraz
ich najbliższe otoczenie (małżonkowie, dzieci), uczestni-
czyli w wyjeździe edukacyjnym do warszawy i torunia.

Wyjazd 
na kolonię

11 sierpnia  12-osobowa grupa dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy i miasta Sianów wyje-
chała na wypoczynek letni zorganizowany 
w małym cichym w woj. małopolskim. w tym
roku organizatorem wypoczynku było Stowa-
rzyszenie inicjatyw oświatowo-wychowaw-
czych im. teresy Kras. funkcjonariusz Straży
miejskiej w Sianowie – st. inspektor Beata
Bielska wręczyła kolonistom breloczki 
w kształcie serca z napisem Sianów oraz
opaski odblaskowe. Dzieci zasiadły pomachały

na pożegnanie do odprowadzających ich ro-
dziców (u niektórych pojawiły się łzy) i... ru-
szyły.

Życzymy wszystkim uczestnikom wypo-

czynku letniego bezpiecznych wakacji, rados-
nych chwil, cudownych przygód i niezapom-
nianych wrażeń.

teKSt i zDjęcia: ewa glińSKa

Poznajemy
Polskę 

9 i 10 sierpnia wychowankowie
Placówek Wsparcia Dziennego z terenu
miasta i gminy Sianów uczestniczyli 
w wyjeździe edukacyjnym do Trójmiasta.

W programie wyjazdu było zwie-
dzanie najciekawszych miejsc Sopotu,
Gdańska i Gdyni. Jedną z ciekawostek
była możliwość doświadczania świata
w Experyment Centrum Nauki. Pogoda
była piękna, humory nam dopisywały,
więc dzieci już czekają na kolejne
niespodzianki. Wyjazd do Trójmiasta
był możliwy dzięki realizacji projektu

„Dzieciak”, który jest współfinansowa-
ny ze środków UE w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

Więcej o tym i innych projektach
realizowanych przez MGOPS na stronie:
www.mgops.sianow.pl

natalia litwin – KierowniK pwD
Fot. Marek jackowski

w czaSie waKacji Dzieci Się nie nuDzą
team building, czyli

budowanie zespołu, a ści-
ślej mówiąc budowanie
relacji między dziećmi to
główne zajęcia w pla-
cówce wsparcia Dzien-
nego w węgorzewie. 
w ostatnich tygodniach
spędzaliśmy czas na
wszelkiego rodzaju for-
mach integracyjnych,
dzięki którym wszyscy
podopieczni, poznają się
wzajemnie, uczą się
współpracy, budują wzajemne zaufanie. prawidłowe relacje z rówieśnikami pomagają wyćwiczyć
umiejętności interpersonalne, tak potrzebne w dorosłym życiu. placówka działa w formie po-
dwórkowej w ramach projektu „Dzieciak”, którego realizatorem jest gmina Sianów/miejsko-
gminny ośrodek pomocy Społecznej w Sianowie. 

więcej o projekcie na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „projekty”.
teKSt i fot. alicja anDrzejczyK – wychowawca pwD

16 sierpnia seniorzy z Dziennego Domu Se-
nior plus w Sianowie jednogłośnie zdecydo-
wali o przyjęciu nazwy placówki „magnolia”.

to wyjątkowe drzewo, które symbolizuje
czystość i szczerość. zasadzone w ogrodzie
Dziennego Domu drzewko będzie różniło się
od innych magnolii przede wszystkim kolum-
nowym kształtem i żółtymi kwiatami. w tym
przypadku żółty kwiat magnolii symbolizuje
przyjaźń, radość i szczęście. DDS+ jest współ-
finansowany z budżetu gminy Sianów i z do-
tacji budżetu państwa w ramach programu
wieloletniego „Senior plus” na lata 2021-2025.  

więcej o działaniach na rzecz najstarszych
mieszkańców gminy na stronie:
www.mgops.sianow.pl

teKSt i fot. Katarzyna gawienowSKa
kierownik Działu wsparcia Seniora mgopS

Bezpieczeństwo osób korzystają-
cych z Dziennego Domu Seniora 
i Klubu Seniora to jedno z najważ-
niejszych zadań miejsko-gminnego
ośrodka pomocy Społecznej w Sia-
nowie, który trwale zarządza za-
równo budynkiem jak i przestrzenią
wokół (plac wewnętrzny i ogród).
tym razem remontem zostały objęty
wjazd na teren placówki. został wy-
konany podjazd, który umożliwi bez-

pieczne poruszanie się seniorów (samodzielnie, przy wykorzystaniu balkoników i chodzików
oraz na wózkach inwalidzkich). nowe rozmieszczenie skrzydeł bramy wjazdowej ułatwi także
przejazd samochodów specjalnie dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 

Katarzyna gawienowSKa, Foto: Magdalena  rzeszutek 

BezpieczeńStwo przeDe wSzyStKim

10 sierpnia odbył się wspaniały
jubileusz Złotych Godów, czyli 50-lecia
pożycia małżeńskiego Barbary i Józefa
Marciniaków, mieszkańców Skwie-
rzynki. 

„Złota Para” została uhonorowana
została Medalami za Długoletnie Poży-

cie Małżeńskie. Aktu dekoracji w imie-
niu prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów Maciej Berlicki. Gratu-
lując wieloletniego stażu, burmistrz
podkreślił znaczenie przykładu, który
dają oni młodym rodzinom oraz wraz

z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Mirosła-
wą Kapuścińską życzyli
jubilatom przede wszyst-
kim zdrowia oraz radości,
miłości i wielu kolejnych
wspaniałych wspólnie
spędzonych lat. Uroczys-
tość odbyła się w gronie
licznie przybyłej rodziny.

Jubilaci otrzymali
pamiątkowe dyplomy jubi-
leuszowe, upominki, a ca-
łości dopełniły piękne
kwiaty.

GRATULUJEMY
miroSława KapuścińSKa

Fot. Maciej Marciniak

„ZŁOTE GODY” Barbary i Józefa
Marciniaków

Dzienny Dom Seniora „magnolia”



13 sierpnia ruszyliśmy do
Bornego Sulinowa na spot-
kanie z przygodą. naszym
przewodnikiem była
książka „znikające miasta”,
opisująca dzieje Bornego
Sulinowa (gross Born) 
i kłomina (Westfalenhof). 
Co po nich pozostało i jakie

tajemnice skrywają? Dowiedzieć
się tego chcieliśmy rozmawiając 
z kustoszami w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Przyjęto nas wspaniale
pokazując dorobek biblioteki, dzia-
łania i piękne pomieszczenia. Za-
równo dyrektorka, jak i kustosze
oprowadzali nas po placówce poka-
zując różne formy działalności za-
równo dla dzieci, młodzieży jak i do-
rosłych. Wymieniliśmy się swoimi
doświadczeniami, zachęcając do po-
wołania Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki, którego w tej placówce brakuje.
Tuż za Biblioteką czekał przewod-
nik, Pan Mirek, który oprowadził
nas po Bornym Sulinowie przekazu-

jąc informacje z czasów przedwojen-
nych, powojennych, okupacji przez
wojska radzieckie oraz czasów teraź-
niejszych. Oglądaliśmy wille genera-
łów, oficerów niemieckich i radziec-
kich, ruiny Klubu Oficera, rampę 

i budynki dawnego dworca kolejo-
wego, na który przyjeżdżał Hitler,
cmentarz żołnierzy radzieckich i cy-
wilów. Nie zobaczyliśmy Kłomina,
gdyż dojazd oraz stan budynków sta-
nowi zagrożenie dla zwiedzających.
Za to zobaczyliśmy niemieckie
umocnienia obronne w postaci linii
bunkrów, z których kilka zwiedziliś-
my. Mając przebyte kilometry w no-
gach z chęcią posililiśmy się w re-
stauracji „U Saszy” potrawami kuch-
ni rosyjskiej. Pobyt w Bornem
zakończyliśmy nad brzegiem jeziora
Pile. W drodze powrotnej do domu
zobaczyliśmy jeszcze jeden z przed-
wojennych dworów w miejscowości
Juchowo, należących do rodziny von
Kleist. Mimo że dziś oglądamy ruiny
tego dworu, mamy wyobrażenie jego
wielkości i pięknie. Niestety, chociaż
nie uległ zniszczeniu w czasach woj-
ny, to po roku 1980 doprowadzono
go do ruiny.

Pełni wrażeń wrócliliśmy do
domu, a w myślach już zarysowuje
się kolejna wyprawa!

�
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Tony Halik to człowiek, którego
życiorys mógłby dostarczyć materia-
łu przynajmniej na 3 fantastyczne
powieści. Jedna byłaby o perypetiach
żołnierza podczas II wojny świato-
wej, który otrzymał miano najczę-
ściej zestrzeliwanego pilota II wojny
światowej, druga o osobistym pilocie
Juana Perona, argentyńskiego prezy-
denta, a trzecia o niezwykłym dzien-
nikarzu, któremu wywiadu udzielił
dyktator odizolowanej Kuby. Jednak
znalazł się śmiałek, który całą to nie-
zwykłą historię zawarł w jednej
książce…

Nota od wydawcy:

Był najczęściej zestrzeliwanym
pilotem II wojny światowej, francu-
skim partyzantem, autorem pierw-
szego wywiadu z Fidelem Castro,
laureatem Pulitzera, prywatnym pi-
lotem Juana Perona i odkrywcą zagi-

nionej stolicy Majów. Albo nie był
żadnym z nich. Z całą pewnością wy-
bierał się jednak na Księżyc. 

Fascynująca i przewrotna bio-

grafia Tony’ego Halika jest dowodem
na to, że czasem prawdziwe życie
jest bardziej nieprawdopodobne niż
najlepsza powieść. Większość z nas
pamięta go z telewizji, kiedy w pro-
gramie „Pieprz i wanilia”, tworząc ra-
zem z Elżbietą Dzikowską charakte-
rystyczny tandem, opowiadał o swo-
ich egzotycznych podróżach. Ale tak
naprawdę zanim urodzony w Toru-
niu Mieczysław Sędzimir został To-
nym Halikiem przeżył kilka różnych
życiorysów. Który z nich jest praw-
dziwy? Odpowiedź – w trakcie po-
dróży po Francji, Meksyku, Stanach
Zjednoczonych, Argentynie i Polsce
– znalazł jeden z najlepszych pol-
skich reporterów młodej generacji,
autor głośnej książki „All Inclusive”
Mirosław Wlekły. 

Książka, która zachwyciła lau-
reata Nike Marka Bieńczyka.

***
„Zrazu bałam się tej książki. Myślałam, że

ujawnienie sekretów życia Toniego, tajemnic,
których ja nawet nie znałam, w pogoni za
dziennikarską sensacją przekładającą się na
sprzedaż książki – może zrobić Toniemu
krzywdę. Mirosław Wlekły podszedł jednak
uczciwie do życia swego wyjątkowego boha-
tera, starał się zrozumieć motywy jego postę-
powania, pokazał jego – a czasem nie jego to
były – wybory w kontekście czasu i wydarzeń
politycznych. Dziękuję mu za to.”

elżbieta dZikowSka

Tu byłem, Tony Halik
„tu byłem. tony Halik” – to jedno z popularniejszych haseł
domorosłych grafficiarzy czasów Prl-u, który zdobił każdy
możliwy mur. każdy go znał z telewizji i jego programów,
które pokazywały ludziom najodleglejsze i najbardziej eg-
zotyczne zakątki świata. 

ZacZarowana biblioteka
młodego cZłowieka

Sianowska biblioteka zainicjowała projekt ” Zaczarowana biblioteka młodego czło-
wieka”. celem projektu jest propagowanie czytania wśród dzieci, oswajanie z biblioteką,
rozwijanie kreatywności. w każdą sobotę, od godziny 11 prowadzone są kreatywne warsz-
taty dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. warsztaty są tematyczne np. morze, kosmos. każdy
warsztat rozpoczynamy wspólnym czytaniem książki, a później prowadzone są zajęcia
plastyczne, powstało już 5-metrowe akwarium, polecieliśmy w kosmos i oswajaliśmy ro-
boty. Przed nami jeszcze wiele przygód z książką i nie tylko. Serdecznie zapraszamy!

tekSt i foto: monika olSZak

W sianowskiej bibliotece
odbyło się spotkanie auto-
rskie z Danutą Rogalską 
z koszalina połączone 
z promocją jej debiutanckiej
książki „oni i ja – najwybit-
niejsi w moim życiu”. 

Na stronach książki autorka opi-
suje najciekawsze historie, które
współtworzyła. Pośród znanych, opi-
sanych osób są takie nazwiska jak: Je-
rzy Kamas, Michał Bajor, Artur Bar-
ciś, rodzina Damięckich, Paweł De-
ląg, Jarosław Jakimowicz, Kazimierz
Kaczor, Emilian Kamiński, Laura
Łącz, Piotr Machalica, Wojciech Ma-
lajkat, Jan Nowicki, Marian Opania,
Cezary Pazura, Katarzyna Skrzynec-
ka, Dorota Stalińska, Karol Strasbur-
ger, Jan Wieczorkowski, Zbigniew
Zamachowski, Wiktor Zborowski,
Cezary Żak. Autorka wymienia także
takich artystów jak: Jerzy Bończak,
Zofia Merle, Dariusz Kordek, Bożena
Dykiel, Olaf Lubaszenko, Teresa Li-
powska, Andrzej Nejman, Małgorza-
ta Potocka, Magda Stużyńska, Mi-
chał Żebrowski, Magdalena Zawadz-
ka, Edyta Jungowska, Paweł Wa-
wrzecki, Joanna Trzepiecińska. 

Istotnym walorem książki jest
rozdział „Oni – Ci najwybitniejsi 
o mnie”, w którym znajdują się tek-
sty o autorce (opatrzone w większo-
ści autografem) napisane przez ta-
kich twórców jak: Michał Bajor, Ma-
teusz Damięcki, Kazimierz Kaczor,
Laura Łącz, Dorota Stalińska, Wik-
tor Zborowski. O tym wszystkim bo-
haterka spotkania opowiadała przy-
byłym gościom. Można było także
nabyć książkę z autografem autorki. 

Kolejne spotkanie autorskie na
które zapraszamy w gościnne progi
Biblioteki Publicznej w Sianowie od-
będzie się 15.09.2021 r. o godz. 17:00.
Honorowym gościem będzie Jaro-
sław Wit Dłużniak z Warszawy. 

Fot. Krystyna Wajda

Oni i ja 
Spotkanie z Danutą RogalSką

Śladami „Znikającego miasta”
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Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41, 
94 345 52 42 lub 94 345 52 43 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991 
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Ener-
getyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekre-
tariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19, 
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.-
kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny) 
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6 
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich 
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

INFORMATOR

31 lipca na Stadionie Miej-
skim w Sianowie odbył się
XVIII Wielkoorkiestrowy
Turniej Piłkarski Seniorów. 

Była to boiskowa wersja Wielkoorkie-

strowego Halowego Turnieju Piłkar-

skiego Seniorów o puchar Burmistrza

Gminy i Miasta Sianów którego, po raz

pierwszy w historii, z powodu pandemii,

nie udało się rozegrać w wersji halowej!   

W XVIII Wielkoorkiestrowym Turnieju
Piłkarskim Seniorów, z zdeklarowanych
dwunastu zespołów, ostatecznie zagrało
dziewięć. O ostatecznej nieobecności
Kamulców Sianów/Koszalin, organiza-
torzy zostali uprzedzeni kilka dni wcześ-

niej. Zaskoczyła ich za to nieobecność
BlackBoys Sianów i Kłosiaków Kłos. Nie
zawiedli: Arka Sianów (Krzysztof Miętek),
Barcelona Osieki Koszalińskie (Piotr
Roman), DC 13 Koszalin (Krzysztof Rze-
szutek), Hako Technology Chałupy (Grze-
gorz Gamrat), Kamulce Atom Webski
Sklep Koszalin (Filip Żuber), MWM Ko- szalin (Sebastian Kurzawski), PROJEKT 

– L Koszalin (Miłosz Zaczyński), Sowinko
(Grzegorz Zabłocki) i Stowarzyszenie Vic-
toria Sianów (Marek Walker).

Grano raz 10 minut, w dwóch grupach,
systemem „każdy z każdym”. Spotkania
sędziowali: Wiktor Wątroba i Ireneusz
Zubkowicz, a medycznie zabezpieczał Se-
bastian Kulesza. Sekretariat turnieju two-
rzyli: Grażyna Wątroba, Krzysztof Gort 
i Ryszard Wątroba.

Plenerowa werSJa wielKoorKieStroweJ halówKi Za naMi!

Boisko zamiast hali

21.152,35
złotych

zebraliśmy w dotychczaso-
wych Turniejach WOŚP 
w Sianowie

W Sianowie, na odnowionym Stadionie Miejskim rozegrano
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o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sianowianki okazały się

bardzo gościnne zajmując… ostatnie miejsce.

Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: open
(seniorki i juniorki) oraz młodziczek (2009 i młodsze). 

W kategorii open niespodziewanie triumfowała ekipa KP
Błękitni Stargard, która wygrała wszystkie spotkania i straciła
tylko jedną bramkę w turnieju, a swoim przeciwniczkom strze-
liła dwadzieścia. 

Gospodynie turnieju, piłkarki Victorii SP 2 Sianów, wystąpiły
w eksperymentalnym, bardzo odmłodzonym składzie i bez
wielu doświadczonych zawodniczek.. W Victorii SP 2 zabrakło
m.in. Malwiny Grzelak, Agnieszki, Pencherkiewicz, Oliwii
Olszak, Oktawii Kaszewskiej, Dagmary Petrus, Darii Zbrzeźniak,
Karoliny Kawałek, Oliwii Żywanowskiej, Wiktorii Ostróżki 
i Wiktorii Robakowskiej. 

W drużynie sianowskiej wystąpiły: Maja Malczewska, Wik-
toria Huda, Amelia Babirecka, AleksandraMałolepszy, Rawłu-
szewicz Katarzyna, Pasik Pola, Garbicz Monika, Iwona Grub-
Malinowska, Marta Fil, Majerczak Klaudia, Joanna Sikorska 
i Agata Czaban.

Najlepszą zawodniczką turnieju została uznana Karolina
Drewa z GOSRiT Luzino i w nagrodę otrzymała zestaw mu-
zyczny. Królową strzelczyń z 8. bramkami okazała się Katarzyna
Mądrowska z KP Błękitni Stargard, a bramkarką Oliwia Radzie-
jewska z Tucholanki Tuchola.

KATEGORIA MŁODZICZEK

W związku z wycofaniem się w ostatniej chwili trzech drużyn
w turnieju wystartowały tylko trzy ekipy: UKS Olimpia Szczecin,
MLKS Tucholanka Tuchola i UKS Victoria SP2 Sianów.

Turniej rozegrano systemem każdy z każdym mecz i rewanż.
Zdecydowanie najlepszą okazała się drużyna Olimpii Szczecin,

która wygrała wszystkie spotkania strzelając 30 bramek 
a tracąc tylko 2. Drugie miejsce zajął zespół Tucholanki Tuchola,
a trzecie UKS Victoria SP 2 Sianów. 

Trzeba zaznaczyć, że  współorganizatorami turnieju oprócz
Victorii SP 2 Sianów było Województwo Zachodniopomorskie
oraz Gmina Sianów. Organizatorzy zadbali o piękne nagrody,
które sponsorowali oprócz nich: Polski Związek Piłki Nożnej,
Powiat Koszaliński, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Koszalin, Nadleśnictwo Karnieszewice, ARKA Sianów, GLOB-
METAL Sianów, ZZPN Szczecin, SGB Bank Koszalin, Radio Ko-
szalin. Nikt z uczestniczek zawodów nie wyjechał z pustymi rę-
koma.

Nagrody wręczali Prezes Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Nożnej Maciej Mateńko oraz Dariusz Draczyński przedsta-
wiciel Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie w asyście dzia-
łaczy UKS Victoria SP 2 Sianów. Spikerkę oraz buchalterię za-
wodów prowadził niezawodny Ryszard Wątroba, a pomagali mu
żona Grażyna Wątroba i Krzysztof Gort. Wielki udział 
w sprawne przygotowanie zawodów mieli rodzice dzieci na czele
z Markiem Małolepszym. Mecze sędziowali: Kazimierz Kowalski,
Wojciech Wolędzki, Maciej Mazur oraz Łukasz Rymarkiewicz. 

Oprócz nagród organizatorzy turnieju przygotowali dla
uczestniczek obiad, napoje oraz ciasto.

W czasie turnieju odbyły się  dwa konkursy. W żonglerce
zwyciężyła Nadia Woźniak, a w rzutach karnych Hanna Woź-
niak obie z Olimpii Szczecin. Dodatkową atrakcją dla zespołów
było darmowe wejście do Parku Wodnego w Koszalinie.

W trakcie zawodów zorganizowano również akcję charyta-
tywną na leczenie chorej niespełna 3-letniej Zosi, mieszkanki
Sianowa, borykającej się z chorobą genetyczną. Zosia w ciągu
ostatnich 2 lat prze-
szła 15 zabiegów
operacyjnych. Le-
czenie Zosi ciągle
trwa. Z powodu cho-
roby Zosia na stałe
będzie wymagać
opieki medycznej. 

Nadal też prowadzimy licytację piłki nożnej z podpisami 
8. byłych trenerów męskiej reprezentacji Polski oraz trenera
Arrigo Sacchiego, który z reprezentacją Włoch zdobył wicemist-
rzostwo Świata. Zgłoszenie kupna piłki przyjmujemy telefo-
nicznie 508185514 oraz drogą mailową: jedrzejbielecki@wp.pl

teKSt i fot. JędrZeJ BielecKi

„Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Sianów, Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego i Powiatu Koszalińskiego”
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Pieniądze na leczenie dziecka
można jeszcze wpłacać na konto
UKS Victoria SP 2 Sianów 17

1610 1162 7102  0183 2000

0001 z zaznaczeniem Leczenie
Zosi Szerszeniewicz.

W finale zmierzyły się: Arka i Kamulce
Atom Webski Sklep. Po nierozstrzyg-
niętym pojedynku (remis 1:1) o wygranej
Kamulców zdecydowały rzuty karne
(3:1). Zwycięzcy otrzymali Puchar Bur-
mistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja
Berlickiego.

Wyróżnienia indywidualne przypadły:
Krystianowi Muralowi (Arka Sianów) 
– najlepszemu zawodnikowi, Kamilowi
Lichmańskiemu (Kamulce Atom Webski
Sklep Koszalin) – królowi strzelców 
(3 bramki) i Vladislavovi Shishkervichovi
(PROJEKT – L Koszalin) – najlepszemu
bramkarzowi. Wyróżnieni otrzymali od-
powiednio: piłki nożne i rękawice bram-
karskie ufundowane przez Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie.

Kamulce Atom Webski Sklep Koszalin:
Robert Ostrowski – Filip Filus, Andrzej 
Kozłowski, Kamil Lichmański, Mateusz Saletra,
Aron Wojciechowicz i Filip Żuber.

Arka Sianów: Krzysztof Miętek – Filip
Dziunycz, Jakub Kierzek, Michał Kierzek,
Krzysztof Kulesza, Robert Kulesza, Piotr 
Łuczak i Krystian Mural.

Sianowskie Wielkoorkiestrowe Piłkar-
skie Granie Serc Krzysztofowi Gortowi,
przedstawicielowi Stowarzyszenia 
Victoria Sianów i Ryszardowi Wątrobie
pomogli przygotować i przeprowadzić:
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie 
– z burmistrzem Maciejem Berlickim,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie 
– z dyrektor Katarzyną Budnik, Centrum
Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy 
i Miasta Sianów – z dyrektor Aleksandrą
Kowalczyk, Straż Miejska w Sianowie,
Policja w Sianowie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Sianowie, sianowski Sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– z Moniką Olszak oraz Gminny Zakład
Komunalny w Sianowie – z dyrektor Ka-
tarzyną Skolarus. DZIĘKUJEMY! 

KrZySZtof Gort 
i rySZard wątroBa

wieści Z MUrawy 
Są w 3. rundzie Pucharu Polski 

w 2. rundzie Pucharu Polski – na szczeblu
Zachodniopomorskiego Związku Piłki nożnej
– zagrały oba nasze a-klasowe zespoły.

22 sierpnia, po pokonaniu rezerw IV-ligowej
Wieży Postomino, piłkarze Ks sieciemin, pokonali
– i to na wyjeździe – kolejnego rywala. tym razem
poradzili sobie z Wrzosem Wrzosowo wygrywając
4:1 (2:0). bramki dla siecieminian strzelili: Łukasz
Cygan, Jacek Janczyszyn, damian Kowalski i Grze-
gorz zabłocki.

KS Sieciemin: Robert Popławski – Łukasz
Michalak, Damian Janczyszyn (46. Adam
Nader), Kamil Zbylut, Artur Smieshko (46. Krys-
tian Kruk), Szymon Dobrzyński (46. Radosław
Kruk), Łukasz Cygan, Tomasz Hawryluk (75.
Grzegorz Zabłocki), Damian Kowalski (80. Bar-
tosz Szmajdziak), Wojciech Śniadecki (62. Li-
wiusz Dobrzyński) i Jacek Janczyszyn.

Po awansie bez gry – Fala abFrost Gąski pod-
dała się bez walki – piłkarze Ks sKIbNo zanoto-
wali pucharowy awans na boisku. 

20 sierpnia, na murawie w skibnie, pokonali
spadkowicza z Klasy okręgowej – mieleńskiego
saturna 2:1 (2:0). obie bramki dla skibnian strzelił
Mateusz Rymarkiewicz (28. i 36.).

KS SKIBNO: Arkadiusz Borak – Mateusz Ry-
markiewicz (55. Dawid Brzezina), Paweł Piet-
raszkiewicz, Waldemar Grześczak (46. Krzysztof

Olczak), Marcel Wołoszyński, Robert Grzegor-
czyk (75. Piotr Roman), Sergiusz Pasternak,
Dawid Rymarkiewicz, Zbigniew Dominkiewicz
(60. Mateusz Kalwas), Wojciech Chabowski 
i Wojciech Fąfara.

Komentując to spotkanie, trener Wiktor
Piątek, napisał: Pierwszy mecz o stawkę w sezonie
2021/2022 rozpoczęliśmy od skromnego zwycię-
stwa.(…) O ile zawodziła skuteczność, o tyle zało-
żenia taktyczne, jakie postawiliśmy sobie na ten
sezon, były realizowane. To przełożyło się na naszą
optyczną przewagę i wiele sytuacji bramkowych.

Kolejny remis

Grający w 16-zespołowej grupie 3. Klasy
okręgowej ZZPn piłkarze sianowskiej Victorii,
zanotowali kolejny remis.

21 sierpnia, w meczu 2. kolejki z Iskrą biało-
gard, podopieczni trenera tomasza Nowaka zre-
misowali na wyjeździe 1:1, prowadząc do
przerwy 1:0. bramkę dla sianowian strzelił Mi-
chał saganowski (41). 

Victoria: Mateusz Zochniak – Fiodor Drew-
niak, Michał Rokicki, Michał Saganowski (46.
Adrian Lech), Tobiasz Zacharewicz (60. Krzysztof
Kulesza), Łukasz Zawada (70. Jakub Ale-
ksander), Kacper Szczepaniuk (60. Jacek Żu-
chowski), Krystian Jegliński, Adam Ławro (80.
Tomasz Nowak), Krystian Gniadek i Konrad
Wagner (75. Łukasz Walczak).

RyszaRd WątRoba

Karate w Sianowie!
BUrU Klub Karate Kyokushin ogłasza zapisy dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Zajęcia we wrześniu – BeZPŁatne! treningi prowadzi magister wy-

chowania fizycznego, instruktor karate, samoobrony i fitness Sensei Michał
Bączyk – medalista Mistrzostw europy i Polski oraz zdobywca Pucharu Polski.

Zapisy i więcej informacji: facebook: BUrU Klub Karate Kyokushin/buruklubkarate
tel. 500-617-663

Drużyna KS SKIBNO przed meczem z Saturnem Mielno w Sianowie. Fot. RyszaRd WątRoba


