
– Oczywiście była ogromna
radość i duma z tego faktu. Jednak
od razu pojawiła się też refleksja, że
to przecież także, a może przede
wszystkim, wyróżnienie całego
sianowskiego samorządu – zespołu
ludzi, którzy pracują na ten wizeru-
nek i na jakość życia sianowian 
– skomentował wyróżnienia Maciej
Berlicki.

Oprócz burmistrza Sianowa
zasiądą w niej nowi przedstawiciele
samorządów – od marszałków woje-
wództw, przez starostów, prezyden-
tów miast, burmistrzów i wójtów. 

– Będą to też przedstawiciele
doradców prezydenckich, którzy
pracują jako radni na rożnych
szczeblach – powiedział Piotr Ćwik,
wiceszef Kancelarii Prezydenta
Piotr Ćwik. – W Radzie zasiądzie
łącznie ponad 20 osób – dodał. 

– Prezydent bardzo dużą wagę
przywiązuje do kontaktów z samo-
rządami, co widać podczas jego
wizyt krajowych; prezydent zawsze
wtedy spotyka się z samorządow-
cami, by porozmawiać o sukce-

sach, ale też o problemach 
i wyzwaniach, z jakimi się mierzą.
Taką płaszczyzną debaty z samo-
rządowcami będzie też Rada 
ds. Samorządu Terytorialnego
działająca w nowej kadencji 
– powiedział minister.

Prezydent stawia przed każdą
Radą w ramach Narodowej Rady
Rozwoju zadanie „analizy zapisów
prawa i przedstawiania dobrych
pomysłów i rozwiązań” w dziedzi-
nie, której dotyczą jej prace.

– Prezydent liczy, że tak się
będzie też działo w przypadku Rady
ds. Samorządu Terytorialnego.
Zapewne jedną z ważnych kwestii,
nad którymi będą pracować samo-

rządowcy w tej Radzie, będzie 
kwestia rzeczywistości pocovido-
wej, w której znalazła się cała
gospodarka i wszystkie samorządy,
które w walkę z pandemią były
bardzo zaangażowane i są też
najbliżej obywateli – podkreślił.

Jak dodał, Prezydent liczy, że
„uwagi i wnioski, które w tej kwes-
tii będą płynąć od samorządowców
będą się przekładać na rozwiązania
legislacyjne i będą pomyślnie wdra-
żane w życie”.

Po uroczystości powołania
odbyło się pierwsze, inauguracyjne
posiedzenie Rady ds. Samorządu
Terytorialnego.

�

Burmistrz doradzi Prezydentowi RP
W poniedziałek, 28 maja, prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Samorządu Terytorialnego. W jej gronie 
zasiądzie Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa. 
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w Wierciszewie

godz. 14 – 19

Zgłoś się jeśli:

– masz drużynę 3-osobową

– lubisz na wesoło spędzać czas

– chcesz zaprezentować swoje

KGW lub organizację

tel. 508 817 340, 601 347 786

kreatywniwwierciszewie@wp.pl
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Wiejskich w Węgorzewie 

Na wesoło i sportowo

Miejsce:

Teren przy świetlicy wiejskiej

Wstęp wolny

Do zadań Rady będzie należało m.in.:

– przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP;
– przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń 
i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących samo-
rządu terytorialnego;
– wspieranie działań Prezydenta związanych z realizacją inicjatyw pre-
zydenckich dotyczących samorządu terytorialnego;
– edukacja oraz promocja działań i inicjatyw wspierających rozwój sa-
morządu terytorialnego.

Fot. Kancelaria Prezydenta rP 

Tegoroczne wojewódzkie
obchody Dnia Strażaka

były wyjątkowym wydarzeniem
dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Iwięcinie. W trakcie
uroczystości zorganizowanych 
22 maja br. w Koszalinie prezes OSP
Andrzej Habza wraz z gospodarzem
OSP Krzysztofem Kostrzewą
odebrali z rąk sekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Pawła Szefer-
nakera oraz komendanta głównego
PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowia-
ka promesę potwierdzającą zabez-
pieczenie środków na zakup nowe-
go wozu dla jednostki.

Koszt nowego wozu ratowni-
czo-gaśniczego średniego typu dla
jednostki OSP w Iwięcinie wynosi
800 tys. złotych, z czego: 240 tys. zł
pochodzić będzie z dotacji udzielo-
nej przez Gminę i Miasto Sianów,
360 tys. ze środków Narodowego/
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a 200 tys. zł z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

Nowy wóz trafi do Iwięcina
pod koniec 2021 roku.

Nowy pojazd przyczyni się do
osiągnięcia poprawy i sprawności

działania jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Iwięcinie, a także

do wzrostu efektywności zwalcza-
nia zagrożeń i wzrostu poczucia
bezpieczeństwa społeczeństwa. 

– Zakup nowego samochodu
zabezpieczy działania naszej jedno-
stki i wyeliminuje potencjalne
zagrożenie związane z awaryjno-
ścią obecnie posiadanego sprzętu
oraz obniżonymi parametrami osią-
gów – podkreślają druhowie z Iwię-
cina.

Samochód gaśniczo-ratowni-
czy, posiadający odpowiednie para-
metry taktyczne będzie stanowił
jedno z podstawowych narzędzi do
likwidowania zagrożeń i skutków
ich występowania, także tych
powstałych w wyniku wystąpienia
zjawisk katastrofalnych lub poważ-
nych awarii.

OSP Iwięcino będzie miało wóz bojowy

Tomasz Tesmer – wice-
starosta koszaliński, 
27 maja, w Dzień Samo-
rządu Terytorialnego
został uhonorowany 
„Odznaką za zasługi 
dla samorządu terytorial-
nego”. 

Medal jest zaszczytnym wyróż-
nieniem i może być nadawany 
w szczególności za działalność 
w organach jednostek samorządu
terytorialnego, związkach i stowa-
rzyszeniach jednostek samorządu
terytorialnego. Jest także formą
podziękowania i uznania za ciężką
pracę, determinację w rozwiązywa-
niu problemów obywateli oraz

członków lokalnych wspólnot
samorządowych. 

Odznaki za zasługi przyznaje
się w kraju na podstawie rozporzą-
dzania Rady Ministrów z dnia 
12 czerwca 2015 r. Do tej pory
odznaką uhonorowano jedynie 700
osób w kraju. 

Zaszczytne wyróżnienie
wręczone zostało w ramach Ogól-
nopolskich Obchodów Dnia Samo-
rządu Terytorialnego, które zorga-
nizowane zostały w kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Odznaki
dla blisko 60 samorządców z kraju
wręczali premier Mateusz Mora-
wiecki wraz z ministrem spraw
wewnętrznych i administracji
Mariuszem Kamińskim.

Samorządowiec na medal 

Tomasz Tesmer odbiera odbiera odznaczenie z rąk ministra Mariusza
Kamińskiego.
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OD pOMySłu 
DO ReAlizAcji

Gmina Sianów zleciła opra-
cowanie dokumentacji pro-
jektowej dla dwóch zwycię-
skich projektów z drugiej
edycji Budżetu Obywatel-
skiego. 

Spośród trzech zgłoszonych i pozytywnie
zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżet
Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów pro-
jektów miejskich zwyciężył projekt zgłoszony
przez Annę Walińską z Sianowa – Budowa 
dojazdu do miejsc postojowych oraz miejsc
postojowych pomiędzy Szkołą podstawową
nr 1, a budynkiem Ochotniczej Straży pożarnej
w Sianowie. 

Na liście projektów sołeckich zwycięstwo
przypadło dla zadania zgłoszonego przez Gab-
rielę Klepuszewską ze Szczeglina – innowa-
cyjny plac zabaw w Szczeglinie – mały świat
dziecka.

Ur z ą d  G m i n y  i  M i a s t a  
w  S i a n o w i e  i n f o r m u j e  

o możliwości uzyskania dofinansowa-
nia do demontażu, transportu i utyli-
zacji pokryć dachowych zawierają-
cych azbest, do 100% kosztów wartości
zadania. 

Realizacja zadania możliwa będzie
po uzyskaniu dofinansowana ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. Planowany termin prowa-
dzenia prac związanych z demontażem,
transportem i utylizacją azbestu – III
kwartał 2021 r.

Dofinansowanie obejmuje wyłącz-
nie zinwentaryzowane wyroby zawie-
rające azbest. Nie obejmuje kosztów
zakupu i wykonania nowego pokrycia
dachowego.

Wszystkich zainteresowanych

prosimy o składanie wniosków wraz
załącznikami, których formularze
dostępne są w Urzędzie Gminy i Mias-
ta w Sianowie w Referacie Budownict-
wa, Nieruchomości i Ochrony Środo-
wiska, u sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli oraz na stronie inter-
netowej: https://sianow.pl/pl/news/.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Sianowie pod nr telefonu (94) 346 95
39, pisząc na adres poczty elektronicz-
nej: mkowalewska@ sianow.pl lub
osobiście w siedzibie urzędu.

�

Usuń azbest – jest dotacja

Wnioski przyjmowane 
będą w nieprzekraczalnym 
terminie 
do 30 czerwca 2021 r.

OBWODNicA BęDzie DOKOńczONA
załączone na zdjęciu „urwanie” obwodnicy Sianowa i Koszalina, na wysokości ul. Dworcowej

(a z drugiej strony w okolicach Skwierzynki) powoli przechodzi do historii. 
Wiemy, że GDDKiA O/Szczecin wybrała wykonawcę brakującego odcinka. Ok. 7 km drogi

wybudowane zostanie za 450 mln zł w czasie 19 miesięcy (z wyłączeniem miesięcy zimowych).
W 2023 roku możemy więc spodziewać się pełnej obwodnicy w ramach drogi S6. W tym czasie
zostanie też zapewne wybudowany węzeł w Gorzebądzu, co uczyni obwodnicę w pełni funk-
cjonalną dla mieszkańców Sianowa. 

Wtedy też zacznie się jedno z większych wyzwań sianowskiego samorządu – zagospodaro-
wanie sianowskiej Starówki.

Po weryfikacji rachmistrza i uzys-
kaniu pewności, że dzwoni w celu prze-
prowadzenia spisu, prosimy mieć na
uwadze, że zgodnie z ustawą nie można
odmówić mu podania danych.

Gminne Biuro Spisowe w Sianowie
Informuje, że od 14 maja do 30 wrześ-
nia 2021 r. ruszyła praca rachmistrzów
telefonicznych, których można zwery-
fikować za pomocą:

1. Koordynatora Gminnego Biura
Spisowego w Sianowie pod numerem
94 34 69 524 w godzinach pracy Urzędu
Gminy i Miasta Sianów Mariki Bożyk,

2. Poprzez specjalnie przygotowa-

ną aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/

3. Poprzez kontakt z infolinią spiso-
wą numerem 22 279 99 99, wybierz 
1 – Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfi-
kacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy
pamiętać, że:

• Rachmistrzowie będą dzwonić 
z numeru 22 828 88 88 i aż do odwoła-
nia nie będą odwiedzać respondentów
w domach.

• Rachmistrz spisowy ma oficjalny
identyfikator wydany przez Wojewódz-
kie Biuro Spisowe zawierający imię 

i nazwisko, numer, godło, informację 
o przetwarzaniu danych osobowych.

• Jeśli obowiązek spisowy został 
już zrealizowany przez Internet albo
poprzez infolinię spisową nikt nie
będzie dzwonić do respondentów w tej
sprawie. Takie kontakty mogą być
próbą wyłudzenia danych.

• RachMISTRz nIe zaPyTa
o zarobki, oszczędności, cenne przed-
mioty w domu, numer konta, PIN do
karty czy dane logowania do bankowo-
ści internetowej. Takie pytania mogą
wskazywać na próbę wyłudzenia
danych.

• W przypadku uzasadnionych

wątpliwości co do wiarygodności 
i rzetelności rachmistrza spisowego,
prosimy zaistniały incydent niezwłocz-
nie zgłaszać do Gminnego Biura Spiso-
wego. 

Przypominamy, że wszystkie dane
przekazane w spisie są objęte tajemnicą
statystyczną regulowaną przez ustawę
o statystyce publicznej i służą wyłącznie
zbiorczym analizom statystycznym.
Każda osoba biorąca udział w spisie ma
zapewnioną pełną anonimowość. Osoby
wykonujące prace spisowe są zobowią-
zane do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Za jej niedotrzymanie grożą
sankcje, w tym kara pozbawienia
wolności.

�

Rachmistrzowie tylko telefonicznie 

– Przede wszystkim gratulujemy, 
bo można stwierdzić, że z perspektywy

Warszawy dostrzeżono Pana pracę 
w niewielkim, co tu kryć, samorządzie 

sianowskim… Jakie były pierwsze 
refleksje, gdy się Pan dowiedział o tym

wyróżnieniu…
– Oczywiście była to ogromna

radość i duma z tego faktu. To na
pewno. Jednak od razu pojawiła się też
refleksja, że to przecież także, a może
przede wszystkim, wyróżnienie całego
sianowskiego samorządu – zespołu
ludzi, którzy pracują na ten wizerunek
i na jakość życia sianowian. Ten zespół
to duża grupa osób, którą udało się
zbudować wokół mnie i trochę oczywi-
ście dzięki mnie. Zawsze, przy każdej
okazji podkreślam, że pracuję z warto-
ściowymi ludźmi. I to nie tylko z tymi,
którzy robią to etatowo w urzędzie 
i podległych jednostkach, ale także
zaangażowanych społecznie – od
radnych, sołtysów po dużą grupę wolon-
tariuszy. Odczuwam dumę, ale z faktu,
że choć to moje nazwisko, to jednak
reprezentuje kreatywną grupę osób,
dzięki którym mały zachodniopomor-
ski samorząd widoczny jest z Warszawy.
To ciężka praca nas wszystkich. 

– Prezydent w mowie inauguracyjnej 
podkreślał, że jedną z ważnych kwestii,

nad którymi będą pracować samorządowcy
w obecnej Radzie, będzie kwestia 

rzeczywistości pocovidowej, w której zna-
lazła się cała gospodarka i wszystkie samo-

rządy, które w walkę z pandemią były
bardzo zaangażowane i są też najbliżej

obywateli. Ma Pan może 
już jakieś refleksje na ten

temat? 
– Z perspektywy przy-

najmniej naszego samorzą-
du, paradoksalnie, to poka-
zało siłę organizacyjną
samorządu. Byliśmy przy-
gotowani do pracy przy
częściowo zamkniętych
drzwiach, choć to nie był
nasz wymysł. Ograniczyliś-
my otwarte drzwi w urzę-
dzie, ale nie funkcjonowa-
nie i dostępność dla
mieszkańców. Niewątpliwie
w rzeczywistości pocovido-
wej przed ogromnym
wyzwaniem stoi oświata,
której organizacja jest prze-
cież na barkach samorzą-
dów, a przede wszystkim
zajęcia sportowe młodzieży,
która nie miała aktywności
sportowej w tym czasie. Jak
ich przyzwyczaić na nowo
do tych zajęć, ale także do
zwykłej, nie  online nauki?!
To wyzwanie zarówno dla
rodziców, jak i dzieci, ale
także nauczycieli. Kolejnym
aspektem są oczywiście
finanse samorządowe, bo,
niestety, wiele z samorzą-
dów jest w trudnej, a nawet
bardzo złej sytuacji finanso-
wej. Nasz samorząd nie
został poturbowany tak
dotkliwie i nie jesteśmy 

w takiej sytuacji. Wynika to jednak
m.in. z faktu, ze choć nie należymy do
najbogatszych, to jednak pilnujemy
dyscypliny budżetowej i przez to na
wiele rzeczy możemy sobie pozwolić.
Zmiany w systemie podatkowym, które
idą w kierunku poprawy życia miesz-
kańców – np. poprzez obniżanie podat-
ków dla mniej zarabiających – z punktu
widzenia państwa i zwykłego człowieka
są dobre. Nie są jednak dobre z punktu
widzenia samorządów, które w dużej
mierze opierają swoje dochody o wpły-
wy z PIT. Wzrost konsumpcji indywi-
dualnej, to wpływy z podatku VAT,
który nie trafia do kasy samorządu.
Słyszymy co prawda o jakiejś rekom-
pensacie, ale jak to będzie… Finanse
samorządu na pewno będą jednym 
z tematów, który będzie gorąco anali-
zowany w łonie gremium, w skład
którego wszedłem. 

– Odczuwa Pan ciążące brzemię 
odpowiedzialności? Pana głos może mieć
przecież znaczący wpływ na zmiany legi-

slacyjne określające kondycję samorządu,
który – co podkreśla wielu samorzą-

dowców i Pan też – poprzez działania
rządu może znaleźć się w trudnej sytuacji

finansowej?
– Odczuwam wielką odpowie-

dzialność z racji powołania mnie do
Rady. Jestem samorządowcem z wielo-
letnim doświadczeniem i zdaję sobie
sprawę, że wyzwań przed jakimi stoi-
my jest obecnie naprawdę dużo. Mam
nadzieję, że Rada będzie miejscem,
gdzie będziemy rozmawiać nie tylko

o szansach, ale także o problemach.
Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie
jest człowiekiem, który będzie mówił
tylko o dobrych rzeczach, gdy dzieje
się coś złego… Tym bardziej ważna jest
szczera rozmowa, bo przecież prezy-
dent ma możliwości legislacyjne 
i inicjatywę ustawodawczą. Zresztą
pokazywał niejednokrotnie, że nie
zgadza się na zmiany niekorzystne dla
samorządów, a także kreował nowe
rozwiązania. 

– Jest Pan jedynym przedstawicielem 
samorządu zachodniopomorskiego w tym

gremium. Czy to szansa dla regionu, 
aby nasze problemy były lepiej słyszalne

w Warszawie? 
– O konkretnych rozwiązaniach za

wcześnie jest mówić, ale chciałbym
kontaktować się z jak najszerszym
gronem samorządowców z naszego
województwa i w pewnym sensie oddać
się do ich dyspozycji. Przecież są wśród
nas wybitni, mądrzy i doświadczeni
samorządowcy. Jeżeli ktoś podejdzie
merytorycznie do mojej obecności 
w Radzie, to wierzę, że mogę być głosem,
który będzie reprezentowały region 
z korzyścią dla wszystkich mieszkań-
ców. Nie mam monopolu na wiedzę.
Uważam, że w tym przypadku nie mają
znaczenia nasze poglądy polityczne, czy
też światopogląd, a liczy się interes
społeczny. Jeżeli zatem będą podpowie-
dzi z różnych gremiów samorządowych,
to ja bardzo chętnie będę te uwagi prze-
kazywał. 

�

Doceniono pracę samorządu sianowskiego
Rozmowa z MAciejeM BeRlicKiM, burmistrzem Sianowa i członkiem Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju:
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W obiektyWie
choć pogoda nie roz-
pieszcza, sytuacja pan-
demiczna wprowadza
ograniczenia, to my pa-
miętamy!
8 maja, w rocznicę za-
kończenia ii wojny świa-
towej, burmistrz Gminy
i Miasta Sianów Maciej
Berlicki wraz z sianow-
skimi harcerkami złożyli
wiązanki kwiatów pod
pomnikiem poległych
za Ojczyznę w parku im.
powstańców Warszaw-
skich.

18 maja na placu apelowym 8. Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego
odbył się uroczysty apel z okazji święta pułku.
Obchody rozpoczęto mszą świętą w parafii wojskowo-cywilnej 
pw. św. Marcina w Koszalinie w intencji żołnierzy oraz pracowników 
RON 8. Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego.

Tradycyjnie już  z okazji świąt majowych ulice sianowskie prezentowały
się biało-czerwono.

K
ażda z ofert była kompletna,
opisana w sposób meryto-
ryczny oraz była zgodna 

z celem głównym konkursu. Dofinan-
sowanie w kwocie po 8 500,00 złotych
przyznano wszystkim ubiegającym się
klubom sportowym.

Uczniowski Klub Sportowy Tori
im. e. l. Krause w Dąbrowie zaplano-
wał realizację zadania publicznego pod
tytułem „Wzmocnienie współdziałania
mieszkańców Gminy i Miasta Sianów
poprzez promowanie gminy i organiza-
cję XXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Judo pamięci Ewy Larysy Krause”, 
które będzie skierowane do 40. dzieci 
w wieku 7-12 lat z terenu gminy i miasta

Sianów oraz dzieci z innych klubów
sportowych (łącznie zaplanowano 150.
zawodników). Wydarzenie zostanie
połączone z akcją dobroczynną. Wyda-
rzenie zaplanowano w okresie od 20
maja do 30 lipca 2021 r.

Sianowskie Stowarzyszenie
Badmintona zorganizowało V Ogólno-
polski Turniej Badmintona „Zdążyć
przed lotką” dla 100 osób (kobiet powy-
żej 25 r.ż. oraz mężczyzn powyżej 30 r.ż.)
w podziale na kategorie wiekowe. Jest
to pierwsze zadanie, które już zostało
w części zrealizowane w dniach 22-23
maja 2021 r. na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2. 

UKS Victoria SP2 zamierza zreali-

zować imprezę „Sianów potęgą w orga-
nizacji imprez sportowych”, które
będzie obejmować organizację dwóch
turniejów piłki nożnej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (łącznie 50 meczy
dla 24. zespołów i 200. osób). Turnieje
będą połączone z akcją dobroczynną.
Wydarzenia będą realizowane od 20
maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

UKS Kometa Sianów zaplanował
realizację Grand Prix Juniorów Młod-
szych i Młodzików Młodszych – Festiwal
Badmintona, które obejmuje organiza-
cję festiwalu badmintona dla 150 osób
(100 zawodników i 50 sztaby trener-
skiej) oraz będzie połączone z akcją
dobroczynną. 

24 maja burmistrz Miasta i Gminy
Sianów podpisał ze wszystkimi benefi-
cjentami umowy.

– Wszystkie zaplanowane wyda-
rzenia są odpowiedzią na potrzeby

mieszkańców Gminy i Miasta Sianów,
dzięki którym jest możliwe większe
zaangażowanie i integracja społecz-
ności – zaznaczył po złożeniu podpi-
su.

Wspierają sport i kulturę fizyczną
19 maja został rozstrzygnięty otwarty konkurs na promocję samorządu poprzez sport 
w 2021 roku. Do urzędu Gminy i Miasta Sianów wpłynęły 4 oferty, które zostały poddane
ocenie przez komisję, w wyniku czego rozdysponowano 34 000 zł pomiędzy wszystkie
kluby, które złożyły swoją ofertę. 

Trening na świeżym powietrzu
korzystnie wpływa na samo-

poczucie i nastrój oraz zaspokaja natu-
ralne potrzeby zdrowotne organizmu.
Powietrze, dotlenia cały organizm, dzię-
ki czemu pobudza go i jego wszystkie
układy, narządy, tkanki, komórki.
Dawka witaminy D, bezpośredni
kontakt z naturalnym światłem, możli-
wość obcowania z naturą zwiększa zdol-
ność odbierania bodźców zewnętrz-
nych. Ćwiczenia pozwolą utrzymać
seniorom dłuższą sprawność w codzien-
nym życiu, pobudzają krążenie, wzmac-
niają układ odpornościowy oraz mięś-
nie. Korzystając z pogody oraz bliskości
parku spacerujemy i ćwiczymy dbając
o zdrowie. Wizyta na placu zabaw przy-
niosła wiele radości i uśmiechów.

K. GawIenOwSKa

W trosce o sprawność

5 MAjA 
– Dzień GODNOści 

„Osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć
się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego czło-
wieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne po-
trzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować...”. (Anna Dymna). 

W tym roku z powodu pandemii nie możemy świętować tego dnia
jak zwykle na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. W tym roku cie-
szymy się z decyzji o wznowieniu działalności środowiskowego Domu
Samopomocy, który od 4 maja ponownie rozpoczął zajęcia. Dlatego
nie tylko 5 maja pamiętajmy o osobach z niepełnosprawnością inte-
lektualną – bądźmy empatyczni i tolerancyjni wobec innych – każdy 
z nas jest wyjątkowy!

eMIlIa zawaDa
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22 maja, w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej
nr 2 rozegrany został – po
raz piąty – Ogólnopolski
Turniej Seniorów Badmin-
tona „Zdążyć przed lotką”. 

zaproszenie na zawody przyjęli zawodnicy 
z różnych stron Polski (przyjechali m.in. z takich
miast jak: Warszawa, Gdańsk, Poznań, chosz-
czno, olsztyn, Gdynia, sopot, sławno, Koszalin,
Bydgoszcz). dużą niespodzianką był przyjazd
zawodników z Ukrainy i niemiec. Podczas za-
wodów odbyła się loteria przygotowana przez
caritas, w której do wygrania było ponad 130
nagród. oprócz loterii można było kupić do-

mowe ciasta, kawę i herbatę. zebrano łącznie
3.185 zł. cały dochód został przeznaczony na
cele statutowe caritas. Bardzo smacznym do-
datkiem do zawodów były pyszne i naturalne
lody dla wszystkich uczestników ufundowane
przez Pracownię lodów z Koszalina. swoje ku-
linarne możliwości zaprezentowała firma cate-
ringowa Gienka Kuca z sieciemina. dodatkową
atrakcją było losowanie ponad 30 nagród pośród
zgłoszonych zawodników. 

Podczas całych zawodów na 7. kortach roze-
grano 147 meczy w 22. kategoriach (12 podwój-
nych i 10 pojedynczych). zdobyto łącznie we
wszystkich meczach 10.813 punktów, łączny czas
pojedynków to 4.097 minut, co daje średnią na
mecz 28 minut.

osoby, które stanęły na podium otrzymały
wspaniałe medale, natomiast zwycięzcy po-

szczególnych kategorii wyjechali z sianowa 
z pięknymi pucharami. 

Głównym organizatorem i pomysłodawcą był
Marcin Grzywacz, z ramienia Sianowskiego
Stowarzyszenia Badmintona. 

organizatorzy serdecznie dziękuje wszystkim
instytucjom, firmom oraz osobom za wparcie 
i pomoc, dzięki czemu turniej został bardzo
dobrze oceniony przez zawodników biorących
w nim udział. 

Wszyscy zawodnicy jednoznacznie stwier-
dzili, że V ogólnopolski turniej Badmintona
„zdążyć przed lotką” był najlepiej zorganizo-
wanym turniejem w sezonie 2020/2021 i za rok,
w czerwcu, przyjadą do sianowa na 43. mistrzo-
stwa Polski seniorów.

MaRcIn GRzywacz

Potrafią zdążyć przed lotką

BAlONOWA pODRóż
pO BiBliOTece

15 maja do sianowskiej biblioteki
zaprosiliśmy przedszkolaków 
ze Szkoły podstawowej nr 2 
w Sianowie. 

Nasze warsztaty rozpoczęliśmy od prze-
czytania książki „za dużo marchewek” Katy
Hudson, następnie ruszyliśmy w balonową
podróż. Maluchy z entuzjazmem wzięły
udział w kreatywnych zabawach z balo-
nami.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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W sobotę, 29 czerwca, 
po raz jedenasty sołectwo
Mokre, przy współpracy 
z Urzędem Gminy i Miasta
w Sianowie, zorganizowało
rodzinny rajd rowerowy. 

Tradycyjnie nosi on nazwę „pod pretek-
stem Otwarcie Sezonu Rowerowego”, po-
nieważ – jak podkreślają organizatorzy 
– wszyscy wiemy, że sezon rowerowy trwa
cały rok. Rowerzyści wspólnie wyruszają 
w trasę, po drodze odpoczywając w kilku
miejscach, w tym roku udało się odwiedzić
m.in. jezioro Rekowe. uczestnicy następnie
ruszyli przez malownicze tereny leśne by po
kilku kilometrach podziwiać rezerwat mrówki
ćmawej – największy tego typu w europie.
Trasa to łącznie kilkanaście kilometrów leśnej
integracji – motywującej do częstszych rowe-
rowych wypraw. Na zakończenia uczestnicy
wzięli udział w krótkiej lekcji jogi klasycznej,
zorganizowanej przez Agnieszkę Nowak ze
Szczeglina, której za przekazaną wiedzę na-
leżą się ogromne podziękowania. Było rów-
nież tradycyjne ognisko, przy którym uczest-
nicy mogli odpocząć i podzielić się wrażeniami.
W ramach spotkania wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe opaski na rękę.

W tym roku w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem cOViD-19
spotkanie przeprowadzanie z zachowaniem
odpowiednich dystansów

Ogromne podziękowania dla sołtysa 
Mokrego Andrzeja Kalickiego i jego żony Ag-
nieszki za niezmiernie gościnne i przesympa-
tyczne przyjęcie uczestników w Mokrym. Dzię-
kujemy również Waldemarowi Kosowskiemu
za niezawodność w upamiętnianiu wszystkich
spotkań na fotografiach. Wszystkim zaanga-
żowanym serdecznie dziękujemy za trud wło-
żony w organizację.

Wielkie gratulacje należą się wszystkim
uczestnikom, w szczególności dzieciom, które
nie gorzej niż dorośli poradziły sobie z trasą
momentami nawet nas zawstydzając, co do-
datkowo motywuje do pracy nad kondycją.

Kolejne spotkanie, tym razem „pod pretek-
stem zamknięcia Sezonu Rowerowego”, już
we wrześniu – do zobaczenia.

MIlena SzczePańSKa-zaKRzewSKa
zdjęcia: Waldemar KosoWsKi

Udany rajd rowerowy 
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– KaTaRzyna BOnDa
na tę książkę czekali wszyscy fani
Katarzyny Bondy. najpopularniej-
sza polska autorka powieści krymi-
nalnych, po niemal 10 latach prze-
rwy, prezentuje kolejną część
uwielbianej przez czytelników serii
z psychologiem śledczym – huber-
tem Meyerem.
Tylko on, telewizor i bateria tequili.
Tak Hubert Meyer postanawia
spędzić swój trzynastodniowy urlop.
Ten plan się jednak nie powiedzie.
Nieznajoma kobieta zaczyna nękać
go dziwnymi esemesami, a wkrótce
potem niezapowiedzianą wizytę skła-
dają mu zaprzyjaźnieni policjanci
razem z prokurator Weroniką Rudy.
Pół roku wcześniej jeden z funkcjona-

riuszy zastrzelił Japę, niebez-
piecznego gangstera. Żeby
ocalić policjanta przed grożącą
mu karą, Meyer ma sporządzić
ekspertyzę która, skieruje
śledztwo na lewe tory. Śmierć
Japy zostałaby wtedy uznana
za gangsterskie porachunki.
Potrzebna jest jednak „przy-
krywka”, zastępcza sprawa,
nad którą śledczy będą oficjal-
nie pracować.
Wybór pada na morderstwo
w Mosznej, gdzie na drodze
prowadzącej do zamku
porzucono zmasakrowane
ciało młodego chłopaka.
Kiedy Meyer i Rudy próbują odkryć
tożsamość sprawcy, ten dokonuje
kolejnych zbrodni. Śledczy przesłu-
chują kolejnych świadków. Trop
wciąż się urywa. Za murami starego

zamku aż buzuje od
konfliktów. To będzie najtrudniejsze 
i najbardziej ryzykowne śledztwo 
w całej karierze Meyera. Zapraszamy
do bibliotek! cK

ZaprasZamy do lektury

uczestnicy Sianowskiego Klubu inte-
gracji Społecznej rozpoczęli cykl

warsztatów umiejętności i kompetencji.
Tym razem były to zajęcia o kulturze „czło-
wiek w kulturze, kultura w człowieku” pro-
wadzone przez Marka jackowskiego. 

podczas pierwszego spotkania uczest-
nicy zapoznali się z koncepcją warsztatów.
Następnie pokazane zostało jak umiejętnie
wykorzystywać aparat fotograficzny (np.
ten ze smartfona), jak poprawnie ustawiać

kadr czy ekspozycję oraz jak wykorzystywać
oświetlenie do wykonywania fotografii. cykl
zajęć zakończy wystawa najlepszych prac
fotograficznych wykonanych przez uczest-
ników. Realizacja zadania odbywa się w ra-
mach projektu „Sianowski Klub integracji
Społecznej”. 

projekt jest współfinansowany ze
środków unii europejskiej (Regionalny pro-
gram Operacyjny Województwa zachodnio-
pomorskiego).

WARSzTATy uMiejęTNOści 

KulTuRAlNycH

Urząd Stanu Cywilnego 
– co tu można załatwić?!
Aktualnie zdecydowana większość spraw jest załat-
wiana, aby zminimalizować powstawanie nawet nie-
wielkich skupisk ludzkich. przedstawiamy z jakich
możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy, 
aby dopełnić formalności w uSc. 

Rejestracja urodzenia dziecka, 
uznanie ojcostwa

Rejestracja urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia odbywa
się za pomocą e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Z takiej
możliwości mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany. Usługę rejest-
racji narodzin można wybrać na stronie obywatel.gov.pl  Zgłoszenie naro-
dzenia dziecka następuje w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia.
Jeżeli rodzice nie zgłoszą narodzenia dziecka w terminie, kierownik urzędu
stanu cywilnego wybiera dziecku imię z urzędu, następnie sporządza akt
urodzenia dziecka z urzędu i informuje o fakcie jego sporządzenia rodziców
dziecka.

Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest tzw. uznanie
ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Klienci, którzy muszą przeprowadzić
taką procedurę, powinni skontaktować się z USC telefonicznie (kierownik
94 346-95-36 lub zastępca kierownika 94 346-95-24) a następnie umówić
wizytę na konkretną godzinę. Uznanie ojcostwa to oświadczenie biologicz-
nego ojca dziecka i potwierdzenie tego oświadczenia przez matkę dziecka,
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z prawem, oświadcze-
nie takie może być przyjęte w każdym czasie, aż do ukończenia przez dziecko
18 roku życia. 

Rejestracja zgonów

W przypadku śmieci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście
do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument,
który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych 
z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań. 

Śluby 

Śluby zaplanowane wcześniej odbywają się w ustalonych terminach,
przy udziale nowożeńców, ich świadków i tłumacza w przypadku ślubów
cudzoziemców z zachowaniem wszystkich nakazanych środków ostrożności,
w tym: obowiązek zasłaniania ust i nosa. 

Odpis aktu stanu cywilnego 

Odpis aktu stanu cywilnego jest wydawany na wniosek, może zostać
wydany na miejscu w USC, wysłany pocztą lub  przesłany elektronicznie za
pomocą platformy ePUAP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu
jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu.

Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicz-
nego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednic-
twem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUaP może być
wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie
posiada walor dokumentu urzędowego.

W roku 2021 w USC sporządzono: 

2 akty urodzenia, których miejsce narodzin był Wielka Brytania;

8 aktów małżeństwa

36 aktów zgonu,

przyjęto 21 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,

wydano 496 odpisów stanu cywilnego.

Projekcje ruszyły 28 maja premie-
rą Disneyowskiego filmu „cruella”.
W Sianowie będzie grany do 13 czerwca.  

Kolejną propozycją i również
premierą była polska komedia roman-
tyczna „Druga Połowa”. Film był
wyświetlany do 5 czerwca.

Dla najmłodszych widzów mamy
propozycję „Skąd się biorą sny”, animo-
wany film produkcji duńskiej, który
wyświetlamy do 13 czerwca. 

Od 10 czerwca zagramy oskarowy
„nomadland” – dramat/western z 2020
roku w reżyserii Chloé Zhao. Film
nagrodzono m.in. Oscarem i nagrodą

BAFTA dla najlepszego filmu oraz
Złotym Globem dla najlepszego filmu
dramatycznego.

Od 11 czerwca zagramy polską
premierę filmu „Magnezia”, w reżyse-
rii Macieja Bochniaka Pogranicze
polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30.
XX wieku. Po śmierci szefa gangu 
i głowy rodziny, władza nad przestęp-
czym klanem Lewenfiszów przechodzi
w ręce jego córki – Róży. Razem ze
swoimi siostrami kobieta kontynuuje
szemrane interesy ojca i robi wszyst-
ko, by oprzeć się rosnącym w siłę
sowieckim bandytom. To, co wydarzy

się wkrótce będzie mieć krwawe 
i pełne czarnego humoru konsekwen-
cje, które na zawsze wstrząsną pogra-
niczem!

Nasze Kino jest bardzo bezpieczne
i dostosowane do wszystkich obostrzeń
i wymagań pandemicznych. Gramy
przy 50 % zajętej sali, dlatego prosimy
o rezerwację biletów poprzez aplikację
KUP BILET. Wystarczy wejść na stronę
cksianow.pl i wybrać znaczek KUP
BILET, aby zarezerwować miejsce i/lub
kupić bilet.

Aktualnie obowiązuje cena 14 zł za
bilet normalny i 10 zł bilet ulgowy.

kinO ZOrZa OTWarTe 

Widzowie – czekamy na Was!
po długiej przerwie Kino zorza jest otwarte i zaprasza na światowe i polskie premiery filmowe.  

12 maja, w Centrum kul-
tury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów,
podsumowaliśmy gminny
etap konkursu recytator-
skiego „Ptaki, ptaszki i pta-
szęta polne”. Mamy dwójkę
finalistów. 

Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych, a jego
głównym celem było poszerzanie hory-
zontów myślowych dzieci i młodzieży
poprzez poszukiwanie wartościowej
literatury, propagowanie piękna i kultu-
ry języka polskiego. Konkurs przeniósł
się w przestrzeń wirtualną – każda szko-
ła mogła dostarczyć nagranie trzech
uczestników. Naszą gminę reprezento-
wać będą: Karina Kaczmarczyk, Maja
Siwiela, Lena Łojewska. 

Ogłoszenie wyników eliminacji
uczestników z miasta Koszalina oraz
laureatów gmin powiatu koszalińskie-
go odbędzie się 31 maja 2021 r. na kana-
le YouTube Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej. 

Do finału zakwalifikowała się Maja
Siwiela w kategorii Ptaszki (klasy 4-6),
a w kategorii klas 7-8 do finału awan-
sowała Lena Łojewska. 

Ogłoszenie wyników finału turnie-
ju i prezentacja nagrań zwycięskich
recytacji odbędzie się 11 czerwca 2021
r. również na kanale YouTube Koszaliń-
skiej Biblioteki Publicznej.

MOnIKa OlSzaK

PTaki, PTaSZki i PTaSZęTa POlne

Mamy finalistów 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich od 2004 roku organi-

zuje w maju ogólnopolską akcję
promocji czytelnictwa i bibliotek 
– Tydzień Bibliotek. Program ma na
celu podkreślanie roli czytania i biblio-
tek w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu
bibliotekarza i zainteresowania książką
szerokich kręgów społeczeństwa.

Jak każdego roku sianowska biblio-
teka wraz ze swoimi filiami włącza się
do akcji. W tym roku, od 8 maja do 18
maja, na naszych Czytelników czekało
mnóstwo atrakcji pod hasłem „Znaj-
dziesz mnie w bibliotece”. Bawiliśmy się
w tropicieli książek na terenie naszego
ogrodu ukryły się książki, a zadaniem
naszych czytelników było ich odszuka-
nie. Kolejnego dnia łamaliśmy głowy,

przy krzyżówkach i bibliotecznych
quizach. 

Niespodzianką dla naszych użyt-
kowników był dzień, w którym, gdy
wypożyczali książkę otrzymywali

doniczkę z apetycznymi ziołami. Na
zakończenie akcji przygotowaliśmy
leżakowanie z książką i błyskawiczne
biblioteczne dyktando.

Fot. cK

ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE
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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

zakończyli obecny sezon 
na 4. miejscu. W ciągu roku
awansowali o trzy miejsca 
w tabeli. Nasi zawodnicy 
indywidualnie też byli 
w czołówce. Brawo!

N
ieco ponad rok temu tenisiści
stołowi KS Darz Bór Karnie-
szewice, debiutujący w grupie

północnej I Ligi – decyzją Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego 
o zakończeniu rozgrywek ligowych
szczebla centralnego – zakończyli sezon
2019/2020 na szczęśliwym 7. miejscu, 
z dorobkiem 13. punktów.

Z uwagi na różną liczbę rozegra-
nych spotkań przez poszczególne druży-
ny, parametrem decydującym o kolej-
ności stał się ratio, czyli stosunek
zdobytych punktów do ilości rozegra-
nych meczów. Ratio (0,867) nie zmieniło
pozycji beniaminka z Karnieszewic, na
dorobek którego złożyły się: 4 zwycię-
stwa, 5 remisów i 6 porażek.

Tak zwane „małe punkty” zdobyli:
Bartosz Szarmach – 27,5, Marcin March-
lewski – 20, Michał Krzyżanowski – 14,5,
Marcin Czerniawski – 9,0 i Tomasz
Tabor – 4,0. Sześcioosobową kadrę
uzupełniał Andrzej Świerczek.

– Siódme miejsce nie jest zapewne
szczytem możliwości KS Darz Bór

Karnieszewice, co będziemy chcieli
udowodnić w kolejnym sezonie! Celem

podstawowym, realnym do osiągnię-
cia, będzie zdobycie lokaty końcowej 
w trójce najlepszych klubów – mówił
wówczas Zbigniew Kuszlewicz, prezes
KS Darz Bór Karnieszewice.

Minęło nieco ponad rok i „proro-
cze” słowa prezesa, zaledwie o punkt,
nie znalazły potwierdzenia w rzeczy-
wistości.

Zakończony 22 maja 2021 r., sezon
2020/2021, tenisiści stołowi KS Darz Bór
Karnieszewice, zamknęli zwycięskim
meczem z COCCINE GKTS Wiązowna 
– spadkowiczem z I ligi.

– Wygrana 9:1 zapewniła nam 
4. miejsce w klasyfikacji końcowej 
12-zespołowej grupy północnej I ligi
tenisa stołowego. To tylko i aż 4. miejsce,
porównując do zdobyczy z ubiegłego
sezonu. Tylko, ponieważ celem klubu
było zajęcie miejsca na podium. 
W rankingu indywidualnym znakomi-
cie spisali się: Bartosz Szarmach 
i Marcin Woskowicz, zajmując odpo-
wiednio: 4. i 6. miejsce.

Gratuluję i dziękuję wszystkim
zawodnikom za cały dobry sezon. Przy
planowanym wzmocnieniu składu na
przyszły sezon, należy się spodziewać
serii znakomitych widowisk z udziałem
naszych tenisistów stołowych…

Okres roztrenowania rozpocznie
się po TURNIEJU SOLIDARNOŚCI,

który odbędzie się 19 czerwca w hali
sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie – podsu-
mował sezon Zbigniew Kuszlewicz,
prezes KS Darz Bór Karnieszewice.

Punktowała, 
cała grająca piątka: 
– Bartosz Szarmach – 2,5 pkt. 

(4. miejsce w rankingu na koniec sezo-
nu, 43. rozegrane pojedynki, 35.
zwycięstw, 8. porażek), 

– Marcin woskowicz – 2,5 (6., 43.,
33., 10.),  

– Michał Krzyżanowski – 1,5 (20.,
43., 23., 20.), 

– Marcin Marchlewski – 1,0 (33.,
32., 16., 16.) 

– Tomasz Tabor – 1,5 (49., 15., 6., 9.).
Po zakończeniu tego pojedynku,

miało miejsce pożegnanie Michała
Krzyżanowskiego, który bronił barw
KS Darz Bór Karnieszewice od sezonu
2017/2018, awansując z nim – w kolej-
nym sezonie – do I ligi. Dziękujemy
Michał.

Dziękujemy całej szóstce, pamię-
tając, że – podobnie jak w ubiegłym
sezonie – sześcioosobową kadrę karnie-
szewiczan, uzupełniał Andrzej Świer-
czek.

RySzaRD wąTROBa
Fot. Waldemar KosoWsKi 

O włos od podium 

Michał Krzyżanowski

Od czwartku do niedzieli, trwał pił-
karski ostatni weekend majowy naszych
drużyn.

***
Jako pierwsi, 27 maja, na murawę 

wybiegli, grający w grupie 8. A-klasy
ZZPN/Oddział Koszalin, piłkarze KS Sie-
ciemin. Podopieczni trenera Łukasza
Szmajdziaka, pomagającego mu Leszka
Rogali i kierownika, Józefa Hryckowiana,
podejmowani byli przez Falę ABFrost
Gąski.  W zaległym meczu 14. kolejki,
wygrali wysoko z gospodarzami 7:2.
Bramki dla siecieminian strzelili: Jacek
Janczyszyn i Adam Nader – po 2. oraz
Łukasz Michalak, Karol Pudzik i Artur
Smieshko.

Po tym meczu, siecieminianie dołączyli
do pięciozespołowej czołówki tabeli
grupy 8.

kS Sieciemin: Robert Popławski – Da-

mian Janczyszyn, Łukasz Michalak (35.
Radosław Kruk), Krystian Kruk (65. Li-
wiusz Dobrzyński), Tomasz Hawryluk (46.
Grzegorz Zabłocki), Kamil Zbylut (75. Bar-
tosz Szmajdziak), Adam Nader, Łukasz
Cygan, Artur Smieshko (65. Łukasz Wiel-
gosiński), Karol Pudzik i Jacek Janczyszyn.

***
28 maja swoje ligowe spotkanie roze-

grali piłkarze Stowarzyszenia Victoria
Sianów. Podopieczni Krzysztofa Gorta
(trenera i kierownika zarazem), wygrali 
z Mirstalem Mirosławiec 4:2 (1:0). Bramki
dla lidera I ligi, Pomorskiej Ligi Oldbojów,
strzelili: Robert Urban – 2. oraz Łukasz
Berkowski i Sebastian Wroński. 

Stowarzyszenie Victoria Sianów:
Marek Kapała – Łukasz Berkowski, Ma-
ciej Berlicki, Łukasz Chotkowski, Rafał
Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr
Kierzek, Grzegorz Majcher, Łukasz Pod-

siadło, Krzysztof Rzeszutek, Tomasz Sku-
piński, Jacek Surówka, Tomasz Tesmer,
Mariusz Tuziemski, Robert Urban, Marek
Walker i Sebastian Wroński.

***
29 maja, w Pakosławiu, grały seniorki

III-ligowego UKS Victoria SP 2 Sianów.
Podopieczne trenera Jędrzeja Bielec-
kiego i kierownika Jacentego Życiń-
skiego, przegrały z KA 4 resPect Krobia
1:3. Honorową bramkę dla sianowianek
strzeliła najskuteczniejsza w drużynie 
– Malwina Grzelak.

Także w sobotę grali – występujący 
w grupie 3. (w grupie spadkowej) Klasy
Okręgowej ZZPN/Oddział Koszalin – se-
niorzy sianowskiej Victorii. Podopieczni
trenera Tomasza Nowaka i kierownika dru-
żyny, Jerzego Piątka, pokonali na wyjeździe
Błękitnych Stary Jarosław 5:4 (4:1). Dwie
bramki dla zwycięzców strzelił Dominik Su-
rówka (18. i 20.). Pozostałe bramki strzelili:
Tomasz Majerczak (64.), Adam Ławro (12.) 
i Michał Saganowski (34.).

Victoria: Mateusz Zochniak – Kacper
Szczepaniuk, Tomasz Majerczak, Fiodor
Drewniak, Robert Wiśniewski  (63. Filip
Studziński), Michał Rokicki, Adam Ławro
(49. Łukasz Zawada), Krystian Jegliński
(72. Jakub VU THANH), Tobiasz Zachare-
wicz (60. Łukasz Walczak), Michał Saga-
nowski i Dominik Surówka (82. Maciej
Zochniak). W rezerwie pozostawali:
Kacper Cyga i Tomasz Nowak.

***
W niedzielę, 30 maja, grały nasze ze-

społy A-klasowe. Rozpoczęli je sieciemi-
nianie. Podejmowani byli w Jeżyczkach
przez miejscowy Płomień. Podopieczni
trenera Łukasza Szmajdziaka, wygrali 3:0,
remisując do przerwy 0:0. Bramki dla sie-
cieminian strzelili: Łukasz Cygan, Adam
Nader i Damian Janczyszyn.

Dodać trzeba, że w 65. minucie – po
straceniu trzeciej bramki – drużyna gos-
podarzy zrezygnowała z dalszej gry!

kS Sieciemin: Bartosz Szmajdziak 
– Damian Janczyszyn, Radosław Kruk, Li-
wiusz Dobrzyński, Krystian Kruk (55. Le-

szek Kąkel), Łukasz Cygan, Grzegorz Za-
błocki, Łukasz Wielgosiński, Kamil Zbylut
(60. Łukasz Michalak), Adam Nader 
i Jacek Janczyszyn (62. Łukasz Szmajdziak).

– klasowi piłkarze KS SKIBNO, grając
na wyjeździe z Passatem Bukowo Mor-
skie, zremisowali z nim 4:4 (3:0). Bramki
dla występujących w grupie 8. A-klasy
ZZPN/Oddział Koszalin podopiecznych
trenera Wiktora Piątka i kierownika
Krzysztofa Karwata – strzelili: Mateusz
Rymarkiewicz – 2 oraz Wojciech Fąfara 
i Piotr Roman.

kS SkiBnO: Arkadiusz Borak – Wal-
demar Grześczak,  Zbigniew Dominkie-
wicz (90. Paweł Pietraszkiewicz), Marcel
Wołoszyński (60. Dawid Rymarkiewicz),
Paweł Pietras (70. Piotr Roman), Sergiusz
Pasternak, Daniel Ignacenko, Wojciech
Chabowski, Marcin Woźniak, Mateusz
Rymarkiewicz i Wojciech Fąfara. 
W rezerwie pozostawali: Rafał Kucab 
i Krzysztof Olczak.

RySzaRD wąTROBa
Fot. Waldemar KosoWsKi 

Długi, piłkarski weekend

Mecz Stowarzyszenia Victoria Sianów z Mirstalem Mirosławiec, rozegrany 28 maja w Sianowie

Bardzo dobry mecz rozegrały piłkarki sianowskiej Victorii Sp 2 z zajmującym
drugie miejsce w tabeli iii ligi zespołem juna-Trans Stare Oborzyska wy-
grywając 3:1




