
W wydarzeniu rocznicowym
wziął udział Aleksander Kaczorowski,
powstaniec warszawski i Honorowy
Obywatel Gminy i Miasta Sianów 
z małżonką Teresą Gruz-Kaczorowską
oraz rodziną. Gospodarzem wydarze-
nia był burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki, a w imieniu
komendanta Centrum Szkolenia Sił
Powietrznych, zastępca komendanta
płk Rafał Rudnik. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy
wysłuchali przemówienia burmist-
rza Macieja Berlickiego oraz wicewo-
jewody zachodniopomorskiego
Tomasza Wójcika. Co ważne, 
do Sianowa przyjechał prokurator
Krzysztof Bukowski z Instytutu
Pamięci Narodowej w Szczecinie.
Warto podkreślić, że dzięki współ-
pracy Gminy Sianów z IPN w Szcze-
cinie od dwóch tygodni w sianow-
skim parku można oglądać wystawę
plenerową poświęconą II wojnie
światowej. 

1 sierpnia byli z nami również

poseł na Sejm RP Piotr Zientarski,
ppłk 8. Koszalińskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego Tomasz Panek, zastęp-

ca komendanta Komendy Miejskiej
Policji w Koszalinie mł. inspektor
Maciej Tartas, zastępca naczelnika
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78. rocznica wybuchu Powstania warszawskiego 

Sianów nie zapomni! 
W poniedziałek, 1 sierpnia, uroczystości patriotyczne w Parku im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie przed pomnikiem Poległych za Ojczyznę rozpoczęły się 
o godz. 17 – w godzinę „W”. 

Przed nami, 3 września, 
Dożynki Gminne 
w Dąbrowie. 

To wspaniała okazja do zapre-
zentowania dobrodziejstwa i atutów

sołectwa Dąbrowa. Przede wszyst-
kim upraw rolniczych, ale nie da się
przejść obojętnie obok wartości
kulturalnych, które są w Dąbrowie.
Chociażby zespół Wszystko Ma Swój

Czas. Dlatego warto sobie zarezer-
wować ten termin.

Oczywiście nie zabraknie
naszych gminnych zespołów śpiewa-
czych: Kwiat Paproci, Bursztyny czy
Rosiczki. Na scenie wystąpi także
fantastyczny zespół ELICE z przebo-
jami lat 80. i 90. Po koncercie będzie-
my się bawić wspólnie z DJ Piotr.

Najważniejszym jednak
momentem w dożynkach jest
podziękowaniu Bogu za tegoroczne
plony i przekazanie pierwszego
bochna chleba gospodarzowi doży-
nek, aby sprawiedliwie podzielił go
wśród mieszkańców. Pełen ceremo-
niał rozpocznie się o godzinie 14:30,
tuż po mszy świętej.

Zapraszamy na dożynki

prewencji podkomisarz Piotr Łojew-
ski, przedstawiciel Straży Granicznej
płk Ryszard Szpura, przewodniczący
Rady Miejskiej w Sianowie Janusz
Machała, radni Rady Miejskiej 
w Sianowie, radni Rady Powiatu
Koszalińskiego, harcerze sianowscy
oraz mieszkańcy. 

Składając hołd powstańcom
kpt. Jarosław Barczewski odczytał
apel pamięci. Zabrzmiała też salwa
honorowa kompanii reprezentacyj-
nej Centrum Szkolenia Sił Powietrz-
nych w Koszalinie.

Po zakończeniu części oficjalnej
zebrani mieli okazję zobaczyć wido-
wisko historyczne „Republika Żoli-
borska”, przygotowane przez Studio
Historyczne Huzar. Przypomniało
nam ono o wydarzeniach sprzed 
78 lat. Widowisko pokazało codzien-
ne życie mieszkańców stolicy w 1944
roku. Nie zabrakło w nim wątku
miłosnego – opowieści o uczuciu,
które połączyło odważnego powstań-
ca i mieszkankę Warszawy. Po poka-
zie w muszli koncertowej wystąpił
zespół Palisander.
(więcej na str. 4-5) 

Zdjęcia: Waldemar KosoWsKi

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów, 
1 stycznia przyszłego roku sołectwo
Łazy zostanie włączone do gminy
Sianów.

W lipcu zapadła ostateczna
decyzja o przyłączeniu Łaz do Siano-
wa. Rada Ministrów, kierując się
rekomendacją Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, przy-
chyliła się do argumentacji, że histo-
rycznie Łazy należały do Sianowa.

Gmina Sianów do lat 70. XX wieku
posiadała dostęp do morza, kiedy to
w wyniku zmian w podziale admi-
nistracyjnym państwa, wieś Łazy
została wyłączona z gminy Sianów 
i włączona do gminy Mielno. Zmiana
granic to przywrócenie dostępu 
do morza przez gminę Sianów. 
W uzasadnieniu można  przeczytać
można o tym, że Łazy z gminą
Sianów są ze sobą nie tylko histo-

rycznie, ale i funkcjonalnie powiąza-
ne. Jest tu wspólna dla wsi Łazy 
i gminy Sianów parafia pw. Św. Anto-
niego Padewskiego w Osiekach. Jest
cmentarz zlokalizowany w Suchej
Koszalińskiej. O zabezpieczenie prze-
ciwpożarowe Łaz dba głównie OSP 
w Osiekach (3 km od Łaz), a najbliż-
sza i jedyna OSP w Mielnie ma swoją
siedzibę w Mielenku (około 13 km od
Łaz). Mieszkańcy Łaz liczniej korzys-

tają z niepublicznych zakładów opie-
ki zdrowotnej w Sianowie niż 
w Mielnie. W rozporządzeniu Rady
Ministrów jest też mowa o tym, że
między Łazami, a Mielnem nie ma
komunikacji publicznej, więc miesz-
kańcy korzystają z usług oferowa-
nych przez Sianów. I wreszcie Łazy
byłyby jedyną miejscowością
nadmorską w gminie Sianów, co ma
przełożyć się na inwestycje.

– Mamy nadzieję, iż za kilka lat
powiemy o Łazach, że są perełką
gminy Sianów i Pomorza – podsumo-
wuje wysiłki Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Będziemy gminą nadmorską
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Łazy…
z ratusza

T
o nie była łatwa decyzja 

i łatwy czas. Jednak, po

złożonym przez mieszkań-

ców i przedsiębiorców 

z Łaz piśmie z prośbą o zmianę granic,

zdecydowałem się po raz drugi 

na rozpoczęcie procedury włączenia tej

miejscowości do Gminy Sianów. 

Dziś wiemy, że ta zmiana od 1 stycznia

2023 roku nastąpi, jednak miewałem

różne myśli i zwątpienia. Byłem też

wielokrotnie atakowany i obrażany

kompletnie w oderwaniu od sprawy

Łaz (ataki związane z tą sprawą byłyby

zrozumiałe).  Obrażano też gminę, jej

rozwój, mieszkańców. Po cichu to prze-

trwałem, bo miałem cel. I ten cel został

osiągnięty!

Wiem, że decyzja polskiego rządu

o włączeniu Łaz w granice Gminy

Sianów ma sens, że nasz wniosek opie-

ra się na przesłankach funkcjonalnych

i rozwojowych. Nasz realny program

„Łazy 2026” i zawarte w nim elementy

zostaną zrealizowane. To są działania

bieżące, które muszą być realizowane

corocznie, ale to też remonty, inwesty-

cje. Dodatkowo to wydarzenia – tak

kulturalne, sportowe, jak i społeczne,

które muszą uatrakcyjnić tę piękną

miejscowość.

Przez te kilka miesięcy wokół

mnie było wiele osób, które mnie mery-

torycznie wspierały. Dziękuję im za to.

Teraz zaczyna się czas działań, choć

wiadomo, że formalnie zaczniemy 

od stycznia. Jedno więc o co będę prosił,

to cierpliwość, z resztą dam, damy

sobie radę. I uśmiecham się na samą

myśl o tym, że staliśmy się gminą

nadmorską.
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Ścieżka rowerowa wraz z drogą z płyt Yomb prowa-
dząca przez Rzepkowo praktycznie jest zakończona.

W Sianowie stanął pierwszy miejski punkt elektro-
odpadów. Było to możliwe dzięki dotacji z Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie na kwotę ponad 12 tysięcy
złotych. Punkt został umieszczony przy ul. Morskiej
w Sianowie. Zachęcamy Państwa do korzystania 
z urządzenia. Im mniej niebezpiecznych odpadów
będziemy wyrzucać do wspólnych pojemników
razem z naszymi codziennymi odpadami tym wię-
cej zyska na tym środowisko. FOt. WAlDemAr KOSOWSKi

Uwaga! Zmiana 

w odbiorZe 

Informujemy, że zmianie uległ termin

odbioru odpadów wielkogabarytowych

sprzed nieruchomości w miejscowościach

Dąbrowa i Grabówko. 

Nowy termin odbioru odpadów wielko-
gabarytowych dla tych miejscowości usta-
lony został na 10 września. 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
dla pozostałych miejscowości z terenu
gminy i miasta Sianów odbędzie się
zgodnie z ustalonym harmonogramem 
3 września.

Odpady takie jak m. in. meble, zużyty
sprzęt AGD, elektroniczny i elektryczny,
przeterminowane leki, opony, umywalki,
zlewy, toalety ceramiczne, drzwi (bez szyb),
ramy okienne drewniane (bez szyb), plasti-
kowe zabawki typu zjeżdżalnia, mini huś-
tawka itp., dywany i wykładziny zwinięte 
w rolkach, wiaderka po farbach itp. będą
odbierane bezpośrednio sprzed nierucho-
mości od godziny 6.30.

Przypominamy, iż podczas odbioru od-
padów wielkogabarytowych nie będą od-
bierane materiały, odpady budowlane i re-
montowe tj. gruz, styropian, szkło, azbest,
ramy okienne plastikowe, wanny, brodziki,
kabiny prysznicowe itp.

Prezydent RP, 11 sierpnia 2022 r.,
podpisał ustawę o dodatku węglowym,
który wesprze gospodarstwa domowe,
których głównym źródłem ogrzewania
jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla
gospodarstw domowych, których głów-
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe – zasilane węglem

kamiennym, brykietem lub peletem,
zawierającymi co najmniej 85% węgla
kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy – po-
dobnie jak w przypadku dodatku osło-
nowego, można składać w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
(Dział Świadczeń) ul. Słowackiego 3a, 
tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44; e-mail:
mgops@sianow.pl. Dział Świadczeń
czynny: poniedziałek-środa 7:00-15:00;
czwartek 7:00-16:00; piątek 7:00-14:00.

Dodatek węglowy dla mieszkańców 

Gmina Sianów informuje, że zakoń-
czył się kolejny etap prac związany 
z demontażem, transportem i uniesz-
kodliwianiem wyrobów zawierają-
cych azbest, pochodzących z pokryć
dachowych budynków gospodarczych
i mieszkalnych na terenie gminy. 

Zadanie otrzymało dofinansowane
ze środków Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie . 

Zgodnie z Rozporządzeniem Minist-
ra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wyko-
rzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczysz-
czania instalacji lub urządzeń, w których
były lub są wykorzystywane wyroby

zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,
poz. 31), wyroby zawierające azbest mogą

być wykorzystywane w sposób niestwa-
rzający zagrożenia dla środowiska i zdro-

wia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia
2032 r. Prace polegające na usuwaniu
pokryć azbestowych mogą być wykony-
wane wyłącznie przez firmy posiadające
odpowiednie wyposażenie techniczne
oraz zatrudniające odpowiednio prze-
szkolonych pracowników.

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców, którzy planują w roku 2023 doko-
nać demontażu wyrobów zawierających
azbest, do składania wniosków w przy-
szłym roku. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Referacie Budownict-
wa Nieruchomości i ochrony Środowis-
ka oficyna I piętro w pokoju nr 2 w tut.
Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie lub
telefonicznie pod numerem tel. 94 34 69
539.

Likwidacja azbestu – wnioski dopiero w 2023 roku 

Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł
wspaniałe wieści dla sianowskich
strażaków! Projekt pn. „Nasza 
remiza”, złożony przez druhów OSP 
w ramach naboru ofert w konkursie
„Granty Strażackie 2022”, uzyskał po-
zytywną ocenę komisji konkursowej 
i tym samym znalazł się w gronie be-
neficjentów programu! 

Uzyskana dotacja, w kwocie 19
505,00 zł pozwoli na modernizację remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siano-
wie poprzez wykonanie prac remontowo
– modernizacyjnych pomieszczenia
garażowego. Główny cel działań projek-

towych zakłada usprawnienie działań
ratowniczych OSP w Sianowie poprzez
poprawę warunków sanitarnych i szat-
niowych. 

Dzięki modernizacji remizy nastąpi
poprawa warunków podejmowania akcji
ratowniczych przez strażaków ochotni-
ków, a przez to wzrost możliwości udzie-
lania pełnej i profesjonalnej pomocy
osobom o zagrożonym życiu bądź zdro-
wiu przez członków Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sianowie na oczekiwanym
społecznie poziomie – w sposób szybki 
i sprawny, co zapewni wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

OSP Sianów 
z grantami!
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25 lipca, zgodnie z zarządzeniem 
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów 
z dnia 19 lipca 2022 r. rozpoczął się
otwarty nabór kandydatów na
członków Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego. 

Zapraszamy wszystkie organizacje
pozarządowe z terenu Gminy Sianów 
do zgłaszania swoich reprezentantów
do Rady. Każda z organizacji ma prawo
zgłosić nie więcej niż jednego kandy-
data. 

Zgłoszenia należy dokonać w ter-
minie do 8 sierpnia 2022 r. poprzez
wypełnienie formularza zgłoszeniowe-
go, podpisanego przez osoby do tego
uprawnione. Wypełnione formularze
należy składać w Referacie Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
(pokój nr 7), przesyłać drogą listowną
na adres: Urząd Gminy i Miasta w Siano-
wie, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów
lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
dmarcinkowski@sianow.pl

Zapraszamy do rady

Do końca września 2022 r. czeka-
my na Państwa zdjęcia z torbą – może
być to torba z edycji 2016 (niebieska),
2017 (żółta), 2018 (turkusowa) 2019
(szara) 2020 (zielona) oraz 2021 (poma-
rańczowa). Zdjęcia należy przesyłać na
adres poczty elektronicznej promocja@
sianow.pl, przesłać pocztą w wersji papie-

rowej na adres: Gmina Sianów ul. Armii
Polskiej 30, 76-004 Sianów lub przynieść
osobiście do pokoju nr 13, gdzie można
od dzisiaj odbierać torby. Liczymy na
Państwa kreatywność oraz pomysły.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
w ramach jednej kategorii pn. najbar-
dziej kreatywne zdjęcia.

Każde zdjęcie powinno być opatrzo-
ne informacją dotyczącą autora, miejsca
wykonania zdjęcia oraz danymi umoż-
liwiającymi kontakt z osoba biorącą
udział w konkursie.

Regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl.

Zobaczcie zdjęcie przesłane przez
Pana Michała Czupajło z największej
farmy wiatrowej na świecie. Önusberget
Wind Farm. Jest to Północna część Szwe-
cji. Jakieś 150-180 km od północnego koła
podbiegunowego.

Sianów kocha świat
Trwa kolejna edycja konkursu „Sianów KOCHA Świat”.

W cieszącym się dużą popularno-
ścią i stale rozwijanym programie „Czys-
te Powietrze” zostanie zastosowane
nowe rozwiązanie finansowe, które
będzie bardzo korzystne dla nowych
beneficjentów. Właściciele domów
jednorodzinnych ubiegający się dotację
na wymianę starego pieca (tzw. kopciu-
cha) oraz ocieplenie domu otrzymają

prefinansowanie, czyli wypłatę pienię-
dzy jeszcze przed rozpoczęciem remon-
tu. Będzie można dostać „z wyprzedze-
niem” do 50 proc. maksymalnej
możliwej kwoty dotacji.

Nowe rozwiązanie jest skierowane
do beneficjentów 2. i 3. części programu
„Czyste Powietrze” i będzie dostępne
tylko dla nowych osób składających

wniosek o dofinansowanie. Warunkiem
wypłaty prefinansowania ma być prze-
słanie wraz z wnioskiem o dotację
umowy zawartej z wykonawcą na prze-
prowadzenie konkretnych prac. 
W ramach realizowanego przedsięwzię-
cia możliwe będzie zawarcie do trzech
umów z wykonawcami. Mogą one zostać
dostarczone na etapie uzupełniania

wniosku, na co wnioskodawca będzie
miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie
w wysokości do 50 proc. najwyższej
możliwej wysokości dotacji, przypadają-
cej dla danego wykonawcy, będzie
wypłacane bezpośrednio na jego konto,
zgodnie z maksymalnymi poziomami
dofinansowania oraz warunkami
programu.

Rozpatrzenie wniosku zaintereso-
wanej osoby powinno trwać do 14 dni.
Następnie w ciągu dwóch tygodni od
zawarcia umowy z beneficjentem
będzie uruchomiona transza zaliczko-
wa na konto wykonawcy, czyli 50 proc.
przyznanej wartości dotacji jako część

jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu
całego przedsięwzięcia właściciel
remontowanego domu jednorodzinne-
go złoży końcowy wniosek o płatność,
zawierający ostateczną fakturę, proto-
kół odbioru, który będzie dokumento-
wał wykonanie całości prac oraz
potwierdzenie uregulowania wkładu
własnego przez beneficjanta. Rozpatrze-
nie wniosku o płatność przez właściwy
terytorialnie wojewódzki fundusz
ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, wraz z wypłatą pozostałych
pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić
w ciągu 30 dni od daty złożenia doku-
mentu przez beneficjenta.

Czyste Powietrze Plus, Czyli Prefinansowanie w Programie

Są pieniądze na modernizację

Rusza dodatkowa ścieżka tematyczna
w ramach programu Działaj Lokalnie.
Dzięki temu możliwym jest uzyskanie
dofinansowanie na działania 
na projekty grup mieszkańców lub
organizacji pozarządowych do 3.000
zł w ramach ścieżki „Działaj Lokalnie 
i ekologicznie”.

Ścieżka tematyczna „Działaj lokal-
nie i ekologicznie” jako priorytetowe
wyróżnia takie inicjatywy, które zmie-

rzają do przeciwdziałania zjawiskom
zmiany klimatu i utraty różnorodności
biologicznej, mobilizując społeczności
lokalne i wykorzystując ich potencjał do
nadawania wagi społecznej kluczowym
obecnie wyzwaniom środowiskowym.
Promuje aktywizm społeczny na rzecz
ochrony środowiska poprzez edukację,
dzięki czemu buduje zainteresowanie
tematami zmiany klimatu i ochrony
różnorodności biologicznej nie tylko

wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli 
i rodziców, ale również wśród przedsta-
wicieli całej społeczności lokalnej, 
do której należą ludzie w różnym wieku,
o zróżnicowanych zainteresowaniach 
i zawodach.

Konkurs adresowany jest do grup
nieformalnych i organizacji pozarządo-
wych zarejestrowanych na terenie gmin:
Będzino, Biały Bór, Bobolice, Manowo,
Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno,
Tychowo, Ustronie Morskie, Miasto
Koszalin.

W tegorocznej edycji składanie
wniosków odbywa się wyłącznie drogą

elektroniczną poprzez generator 
wniosków dostępny pod adresem:
www.system.dzialajlokalnie.pl

Termin składania wniosków
kończy się 8 września 2022 r.

Warto działać lokalnie

Na wszelkie Państwa pytania

odpowiedzą: 

Urszula Sadłowska tel. 534 347

142, e-mail: urszula.sadlowska@

ndsfund.org 

Marta Czerwińska tel. 534 348

396, e-mail: marta.czerwinska@

ndsfund.org

Od prawie dwóch tygodni
trwają prace artystyczne
przy Sianowskim Klubie
Integracji Społecznej. Obec-
nie przechodząc przez
sianowską bramę możemy
podziwiać nowy mural,
którego autorem jest Adam
Maciejewski.

Dzieło zrealizowane zostało na
podstawie obrazów ze starych fotografii
naszego miasta. Pierwszy fragment
ukazuje widok na mostek w parku miej-
skim z widoczną bramą wejściową w tle.
Drugi - most na rzece Polnica obecnie
ulicę Koszalińską. Na trzecim fragmencie
możemy ujrzeć starą mleczarnie przy
ulicy Piastów. Na kolejnym jest Szkoła
Podstawowa nr 1. Następny ukazuje
prywatą szkołę, zbudowaną w roku 1784,
przy obecnej ulicy Piastów, gdzie dziś

znajduje się budynek mieszkalny. Nato-
miast ostatni zabudowę śródmieścia czyli
obecnie ulicę Armii Polskiej i ulicę Tylną.

Mural ukazujący stare ulice wydał

się dobrym pomysłem. Przechodnie
zatrzymują się, oglądają i z nostalgią wspo-
minają dawne dzieje. Ukazane fotografie
przypominają fragment historii Sianowa

i pokazują go zarówno młodszym miesz-
kańcom, jak i przyjezdnym gościom.

Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-2020 w ramach
projektu Sianowski Klub Integracji
Społecznej.

Mural pełen wspomnień
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Po zakończeniu oficjalnych uroczystości oraz inscenizacji
z okazji 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
mieszkańcy i goście wzięli udział w koncercie koszalińskiego
zespołu Palisander. Na stanowiska edukacyjno-promocyjne
zaprosiło Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda
Traugutta w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Grot z Koszalina
– partnerzy obchodów rocznicowych. 

Nie zabrakło także integracyjnego ogniska.
Zdjęcia Waldemar KosoWsKi

Powstańczy
piknik

W poniedziałek Park im. Powstańców
Warszawskich w Sianowie zamienił się 
w dzielnicę Żoliborz. Gmina Sianów oraz
rekonstruktorzy z regionu przygotowali
kolejną inscenizację dotyczącą walczącej
w 1944 r. stolicy.

„Sianów pamięta” – to hasło, które od
lat towarzyszy obchodom kolejnych rocz-
nic rozpoczęcia Powstania Warszawskiego
w sąsiadującej z Koszalinem gminie.
Oprócz oficjalnej części poświęconej
upamiętnieniu 63 dni krwawych walk 
o stolicę latem i z początkiem jesieni 1944
r., sianowską tradycją stały się inscenizacje
historyczne. 

W tym roku blisko pięćdziesięciu
pasjonatów z naszego regionu przybliżyło
widzom temat tzw. Republiki Żoliborskiej. 

Jak zawsze przy okazji sianowskich
inscenizacji publiczność dopisała. Hono-
rowe miejsce na widowni zajął rzeczywisty
uczestnik Powstania Warszawskiego,
żołnierz Batalionu AK „Miłosz”, który po
zakończeniu II wojny światowej osiadł 
w Sianowie, Pan Aleksander Kaczorowski.
Towarzyszył mu burmistrz Maciej Berlicki
oraz przedstawiciele miejscowych władz.
Co ciekawe, wśród widzów znaleźli się
także współcześni mieszkańcy stolicy,

którzy przyjechali tutaj specjalnie w związ-
ku z widowiskiem.

Na prawie godzinę Park im. Powstań-
ców Warszawskich zamienił się w zielone
przestrzenie tej północnej dzielnicy
walczącego miasta. Nie zabrakło broni
hukowej oraz dopracowanych w detalach
kostiumów. Na „placu boju” pojawiły się
też repliki dwóch motocykli BMW oraz
samochodu sztabowego Opel Kadett 
z okresu II wojny światowej. Ten ostatni,
rekonstruowany przez koszalińskich pasjo-
natów, publicznie zaprezentowany został
po raz pierwszy. Wszystko po to, by 
w plastyczny, teatralny sposób opowiedzieć
jeden z mniej znanych epizodów Powsta-
nia.

Na początku pokazu zaprezentowane
zostały sceny z życia okupowanej Warsza-
wy. Była to okazja by przybliżyć tłumnie
zgromadzonym widzom atmosferę towa-
rzyszącą ostatnim dniom lipca 1944 r. 
i oczekiwaniem mieszkańców miasta 
na atak ze wschodu Armii Czerwonej 
i 1. Armii Wojska Polskiego. Uliczne życie
przeplatało się z obecnością niespodziewa-
jących się zrywu, niemieckich patroli. 
W kolejnych częściach teatralno-historycz-
nej opowieści zobaczyliśmy mobilizację

żoliborskiego 230. plutonu Armii Krajowej
oraz jego dwie zwycięskie potyczki: zdoby-
cie budynku urzędowego na obrzeżach
dzielnicy i rozbicie zabłąkanego patrolu
nieprzyjaciela. 

Osią narracji były losy dwojga
młodych warszawiaków, których historia
rzuciła w wir zaciętej, ponad dwumiesięcz-
nej bitwy.

Republika Żoliborska to jedna z nazw
przyjętych przez historyków, definiujących
niecodzienną sytuację, która miała miejsce
na Żoliborzu oraz Marymoncie od 1 sierp-
nia do 30 września 1944 r. W chwili, gdy 
w innych częściach Warszawy trwały krwa-
we walki, w tej części toczyło się życie przy-
pominające okres przedwojennej wolności.
Na miejscu powołano polskie władze samo-
rządowe ze starostą Robertem Froelichem
oraz przewodniczącym Stanisławem
Tołwińskim na czele. Zaczęła ukazywać się
prasa (w szczytowym momencie aż 13
różnych wydawnictw), po latach okupacji,
dosłownie z podziemia wychodzić zaczęła
rodzima kultura. Na miejscu organizowano
pomoc dla oddziałów toczących boje gdzie
indziej, ustanowiono wojskowe sądownic-
two. Na kilka tygodni rejon, za sprawą
zapasów oraz ogrodów działkowych, stał

    
 

    
     

   
     

     
    

    
      

   
   

  
    

     
    

    
    
   

    
   

  
  

  
    

   
    

  
  

Historia dzieje się w Sian
Pasjonaci ponownie przypomnieli o powstańcach warszawskich organizując widowisko historyc   
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W hołdzie poległym 
bohaterom

    
     

     
   

   
   

      
    
   

    
   

     
       
     

 
    

    
     
    

   
     

  
     

     
    

    
   

     
   

     
  

     
     

   
    

    
     

     
    

      
   

   
       

    
     

   
     

      
   

      
    

      
      

    
     

   
   

    
     

    
    

 
    

   
     

 
     

   
    

      
         

    
        

   
     

    
  

     
     

    
    

    
     
   

      
    

się niemal całkowicie niezależny pod
względem żywnościowym.

Zarówno strona niemiecka, jak 
i Armia Krajowa nie podejmowały na
północy Warszawy praktycznie żadnych
działań bojowych, koncentrując siły i środ-
ki na Starym Mieście, Ochocie, Powiślu,
Czerniakowie, czy Woli. Koniec wolnego
Żoliborza nastąpił w ostatnich dniach
września wraz z pojawieniem się w rejonie
uzbrojonych w czołgi pododdziałów
niemieckiej 19. Dywizji Pancernej.

Organizatorem inscenizacji było
Studio Historyczne Huzar przy ścisłej
współpracy z Gminą Sianów. Udział 
w widowisku wzięły: Bałtyckie Stowarzy-
szenie Miłośników Historii Perun (Koszalin),
Mohort (Gryfice), Projekt Kadett (Koszalin),
Projekt Koeslin (Koszalin), Stowarzyszenie
Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo Pomo-
rza (Bukowo), Stowarzyszenie Historyczno-
Eksploracyjneg Odkrywcy (Koszalin),
Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia
(Sianów), Stowarzyszenie Rekonstrukcji
Historycznej Gryf (Koszalin) oraz Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznej Rega
(Trzebiatów). Ponadto w roli aktorów wystą-
piła sianowska młodzież.

Zdjęcia Waldemar KosoWsKi

    owie
        czne w Sianowie.

w obiektywie
W ramach obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego po
raz trzeci zorganizowany został Bieg dla Bohaterów. Na trasie leśnej biego-
wej „Sianowska 5” spotkali się lokalni biegacze z regionu. Amatorzy 
i wprawni biegacze pobiegli w hołdzie dla bohaterów walczących 
w Powstaniu Warszawskim. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową 
koszulkę z symboliczną grafiką. 
Bieg dla Bohaterów stał się stałym elementem corocznych obchodów
rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Fot. Waldemar KosoWsKi
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Do Klubu Seniora, zgodnie z jego
przeznaczeniem uczęszcza 15 osób 
w wieku 60+, którzy mają zagospodaro-
wany czas wolny w wymiarze średnio
20 godzin tygodniowo. Klub oferuje
codzienne zajęcia animacyjne, warsztaty
jogi, arteterapii w postaci zajęć malar-

skich i rękodzielniczych czy wspólne
wyjścia z kijami do nordic walking.
Zgodnie z ofertą Fundacja Projekt Senior
organizację cyklicznych spotkań inte-
gracyjnych a także warsztaty animujące
do samopomocy tj. kurs pierwszej pomo-
cy przedmedycznej, prawidłowych

postaw i zachowania w sytuacjach
zagrożenia życia.

Klub Seniora w nowej formule
prowadzony będzie do stycznia do grud-
nia 2022 r. Jego finansowanie zapewnia
Wojewoda Zachodniopomorski oraz
Gmina Sianów.

Klub Seniora działa także w wakacje

„Tworzenie i funkcjonowanie ciał
dialogu obywatelskiego w JST. Dobre
praktyki, regulacje ustawowe i zakres
działania” – to nazwa szkolenia, które
odbędzie się 23 września 2022 r., 
w ramach realizacji projektu pn.
„Dialog obywatelski i partycypacja 
w Powiecie Koszalińskim”, sfinanso-
wanego ze środków Narodowego
Instytutu Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030. Tym
samym zapoczątkowany zostanie
jesienny cykl bezpłatnych szkoleń
wzmacniających kompetencje przed-

stawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Koszalińskiego. 

Prowadząca: Magdalena Pieczyń-
ska – od kilkunastu lat aktywnie działa-
jąca w zachodniopomorskim na rzecz
współpracy administracji publicznej 
i NGO, realizatorka wielu projektów
międzysektorowych promujących part-
nerstwo, partycypację publiczną i model
współpracy na linii JST-NGO.

Miejsce: Powiatowe Centrum Orga-
nizacji Pozarządowych, ul. Armii Polskiej
23, 76-004 Sianów. 

Kalendarz szkoleń oraz formularz
zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://ngowpowiecie.pl/szkolenia-ngo/

Ilość miejsc ograniczona!

PROWADZISZ NGO’s?
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE! Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sianowie jest realizatorem Gminnego
Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych. Program ten 
w całości jest finansowany ze środków
Gminy i adresowany do osób niepełnos-
prawnych, bez względu na stopień 
i rodzaj dysfunkcji. Wsparcie finansowe
można uzyskać na:

• uczestnictwo w turnusie rehabili-
tacyjnym i/lub dojazd do ośrodka prowa-
dzącego turnus rehabilitacyjny;

• uczestnictwo w badaniach kontro-
lnych, specjalistycznych i hospitalizacji
ze wskazania lekarskiego, w tym orga-
nizacji dowozu do szpitala;

• uczestnictwo w zabiegach rehabi-
litacyjnych i specjalistycznych, w tym
organizacji dowozu do ośrodka prowa-

dzącego rehabilitację i zabiegi specjalis-
tyczne;

• dofinansowanie do  protezowania
kończyn górnych i dolnych;

• zakup sprzętu specjalistycznego,
rehabilitacyjnego i zaopatrzenia ortope-
dycznego;

• likwidację barier architektonicz-
nych i urbanistycznych.

W ramach programu organizowane
są również imprezy integracyjno-kultu-
ralne tj.: Powitanie Lata, Grzybobranie,
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnos-
prawnych i Wigilia.

Więcej informacji o pomocy adre-
sowanej do osób niepełnosprawnych na
stronie: www.mgops.sianow.pl .

Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego
3a; e-mail: niepelnosprawni@sianow.pl;
starszy inspektor Monika Grzywacz-
Żukowska (tel. 94 670 42).

Z pomocą niepełnosprawnym 

Zagrali 
w piłkę 
festiwalowo
Sobota, 23 lipca. przebiegła
pod znakiem wielkiego 
piłkarskiego święta! 

Festiwal Futbolu, który odbył się już
po raz 2. na sianowskim Stadionie Miej-
skim przyciągnął pokaźną grupę piłka-
rzy, ich rodzin, kibiców i mieszkańców
Gminy. Dopingować można było najstar-
szych, ale także tych najmłodszych
uczestników. Wśród głównych atrakcji
znalazły się dmuchańce dla dzieci, lody
oraz przekąski. Wszystko przy akompa-
niamencie dobrej muzyki. Świetną
atmosferę i pełne brzuchy zapewniły
niezawodne Koła Gospodyń Wiejskich 
z Wierciszewa, Kłosu, Iwięcina oraz
Węgorzewa, których dania takie jak
krokiety z barszczem czy piekielne udka
królowały na tegorocznym Festiwalu
Futbolu. 

W trakcie wydarzenia zebrano
niebagatelną kwotę ponad 21 400,00 zł! 

To ogromna suma, która w całości
trafi do 10-letniego Michałka z Kłosu. 

Zapraszamy za rok na Trzeci Festi-
wal Futbolu!

Zdjęcia: Waldemar KosoWsKi
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Analfabetka,
która
potrafiła liczy 
Książka nominowana w Ple-
biscycie Książka Roku 2015
lubimyczytać.pl w kategorii
Literatura piękna.

„Statystyczne prawdopodobień-
stwo, że mała analfabetka z Soweto lat
siedemdziesiątych dorośnie i pewnego
dnia znajdzie się w samochodzie do prze-
wozu ziemniaków wraz z królem 
i premierem Szwecji, wynosi jeden do
czterdziestu pięciu miliardów siedmiu-
set sześćdziesięciu sześciu milionów
dwustu dwunastu tysięcy ośmiuset dzie-
sięciu. Tak wynika z wyliczeń tejże anal-
fabetki.”

Tak autor wielkiego międzynaro-
dowego przeboju o „Stulatku, który

wyskoczył przez okno i zniknął” 
(aż w końcu trafił na wielki ekran 
w święcącej i u nas sukcesy szwedzkiej
komedii pod tym samym tytułem)
rozpoczyna swą kolejną zwariowaną 
i przezabawną opowieść. jej bohaterką
jest Nombeko Mayeki, która urodziła
się wprawdzie w południowoafrykań-
skiej dzielnicy nędzy, sercu apartheidu,
ale pod szczęśliwą gwiazdą. Dzięki
temu po latach przyszło jej jeść kolację
z królem i premierem Szwecji. chociaż
w momencie, w którym to się zdarzyło,
chyba już nic nie było w stanie jej zdzi-
wić…

Międzynarodowa polityka, skom-
plikowane zagadki matematyki i fizy-

ki, los chińskich emigrantów, podra-
bianie starożytnych dzieł sztuki, fana-
tycy szwedzkiej monarchii, stały
kontakt z bombą atomową oraz ludzie,
którzy teoretycznie nie istnieją, bo nie
figurują w żadnych urzędowych rejes-
trach, pomimo że można z nimi poroz-
mawiać i ich dotknąć, to tylko niektó-
re z dziwnych rzeczy, do których
przywykła Nombeko, i o których prze-
czytamy w tej książce. jonas jonasson
daje lekcję historii najnowszej z przy-
mrużeniem oka, przy okazji sprawia-
jąc, że wciągnięty w wir akcji czytelnik
będzie się zaśmiewał do łez, przewra-
cając jak najszybciej kolejne strony
powieści.
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Zobaczcie kolorową wersję grafiki Maćka Mazurkiewicza Druklin
przedstawiającą Sianowską Bramę wielu nazw: Eklektyczną, Elek-
tryczną, Czerwoną, Augusta Kolbego oraz Parkową. 
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Zakończyły się wakacyjne warsztaty
w filiach bibliotecznych na terenie gminy
Sianów. Dla dzieci i młodzieży pozostają-
cej w czasie wakacji w swoich domach
biblioteka jest jedynym miejscem gdzie
w gronie rówieśników mogą oni miło 
i atrakcyjnie spędzić ten czas. Każdy
uczestnika warsztatów, spędził czas

bardzo kreatywnie, biorąc udział w zaję-
ciach czytelniczych, plastycznych, czy
konkursach i quizach. Nie zabrakło cieka-
wych wyjazdów do Doliny charlotty, czy
Fan Parku w Sarbinowie. Wszyscy, którzy
uczestniczyli w zajęciach na pewno na
długo zapamiętają te wakacje i z utęsk-
nieniem będą czekać do następnych.

UDANe WAKAcje

23 sierpnia, w sianowskiej
bibliotece odbyło się 
wakacyjne spotkanie DKK.

Tym razem rozmawialiśmy o na-
szych wakacyjnych lekturach, a każdy 
z nas lubi inny gatunek literatury. Przez
moment udowadnialiśmy wyższość
kryminału nad literaturą obyczajową,
oczywiście wygrała… książka. Następne
spotkanie zaplanowaliśmy na 13 wrześ-
nia, rozmawiać będziemy o książce
„Analfabetka, która potrafiła liczyć”.

Zapraszamy!

Wakacyjne spotkanie DKK
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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, 570 235 146

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 Energe-
tyki 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

Po seniorach KS Sieciemin i Victorii,

grających w grupie 3. Klasy Okręgowej

ZZPN, do gry o ligowe punkty przystą-

piły III-ligowe piłkarki nożne UKS 

Victoria SP 2 Sianów i występujący 

w grupie 7. Klasy A ZZPN – piłkarze KS

SKIBNO.

Chronologicznie biorąc jako pierwsze
na murawę wyszły podopieczne trenera
Jędrzeja Bieleckiego i kierownika Jacen-
tego Życińskiego.

27 sierpnia, po rocznym pobycie 
w IV lidze kobiet, grupie lubusko-zachod-
niopomorskiej, sianowianki wróciły do
rozgrywek centralnych. W III-ligowej inau-
guracji w Stargardzie, uległy miejscowemu
KS Błękitni 0:2 (0:0).

UKS Victoria SP 2 Sianów: Maja Malczewska
– Aleksandra Małolepszy, Oliwia Żywa-
nowska, Otylia Gawlikowska, Eliza Cichoń,
Monika Garbicz, Iwona Grub Malinowska 
(11. Natalia Bryzek), Dominika Kubsch, Wik-

toria Huda, Maja Gadomska i Pola Pasik.
Tego samego dnia, swój trzeci mecz 

w klasie okręgowej ZZPN, rozegrali pod-
opieczni trenera Łukasza Szmajdziaka,
jego asystenta Wojciecha Śniadeckiego 
i kierownika Józefa Hryckowiana. Tym
razem siecieminianom przyszło zagrać 
w Białogardzie z miejscową Iskrą.

Skazani jesienią na grę poza Siecie-
minem, absolutni beniaminkowie tej klasy
rozgrywkowej, sprawili sobie i swoim ki-

bicom bardzo miłą niespodziankę, wygry-
wając z renomowaną Iskrą 4:1 (2:0)!
Bramki strzelili kolejno: Damian Janczy-
szyn, Łukasz Cygan, Adam Nader i Paweł
Gogół.

KS Sieciemin: Robert Popławski – Damian
Janczyszyn, Radosław Kruk (90. Przemysław
Popławski), Paweł Gogół, Liwiusz Dobrzyński
(55. Jacek Janczyszyn), Damian Kowalski, Łu-
kasz Cygan, Wojciech Śniadecki (90. Marcel
Hryckowian), Krystian Kruk (60. Grzegorz Za-
błocki), Kacper Kotłowski (46. Adam Nader) 
i Marcin Rogala.

Gratulujemy!
Dwa kolejne mecze – z udziałem na-

szych zespołów – zostały rozegrane 
28 sierpnia 2022 r.

W najliczniejszej spośród wszystkich lig
seniorskich w Zachodniopomorskim
Związku Piłki Nożnej, tak zwanej A klasie,
w grupie 7. – z ośmiu – rywalizację rozpo-
czął zespół KS SKIBNO. 

Podopieczni trenera Wiktora Piątka 
i kierownika Krzysztofa Karwata, podej-
mowali rezerwy Darłovii Darłowo i wy-
grali 3:1 (2:1). Bramki dla skibnian strzelili:
Wojciech Fąfara – 2 oraz Zbigniew 
Dominkiewicz, Rafał Kucab i Przemysław
Winnicki. 

KS SKIBNO: Jakub Lachowski (70. Krzysztof

Marcinek) – Rafał Kucab, Sergiusz Pasternak,
Daniel Ignacenko (65. Paweł Pietraszkiewicz),
Dawid Rymarkiewicz, Adam Pietraszkiewicz
(46. Wojciech Chabowski), Marcel Woło-
szyński, Wojciech Fąfara (75. Przemysław Win-
nicki), Marcin Woźniak, Zbigniew Dominkie-
wicz (70. Krzysztof Przydacz) i Konrad
Baranowicz (46. Aleksander Sobolewski).

28 sierpnia 2022 r., późno, bo o godz.
18.oo, w Będzinie rozpoczął się – przeło-
żony z soboty na niedzielę – mecz miej-
scowej VIMOBILII z naszą Victorią. Pod-
opieczni trenera Marcina Lisztwana 
i kierownika Jerzego Piątka, przegrali to
spotkanie 2:4 (2:1). Bramki dla przyjezd-
nych strzelili: Adrian Gołuchowski i Mi-
chał Saganowski.

Victoria Sianów: Sergiusz Błoniewski, Da-
niel Wotawa, Robert Maj (70. Mateusz
Czyżyk), Konrad Wagner, Jacek Żuchowski 
(46. Krystian Mural), Krystian Jegliński, Michał
Rokicki, Fiodor Drewniak, Kacper Szczepa-
niuk, Adrian Gołuchowski (76. Tobiasz Zacha-
rewicz) i Michał Saganowski. W rezerwie po-
zostawali: Dawid Kalinowski, Bartłomiej
Suchorski i Jakub Szpak.

Drużyna popełniła w tym spotkaniu za
dużo błędów, które kosztowały utratę
punktów.

Ryszard Wątroba

Cztery zespoły w grze o punkty

23 lipca, na Stadionie Miejskim w Sia-

nowie przy ul. Strzeleckiej 11, odbył się

28. Memoriał im. Mirosława Wiącka.

Czwarty rok z rzędu, odbył się on pod

patronatem Burmistrza Gminy i Miasta

Sianów – Macieja Berlickiego.

Memoriał, od blisko trzech dekad, jest
okazją do przypomnienia, śp. Mirosława
Wiącka – bramkarza Tura-Victorii Sianów,
wcześniej Gwardii Koszalin i Darłovii Dar-
łowo – oraz śp. Stanisława Pochwały – ki-
bica sianowskiego klubu!

Od 2017 r., w Memoriale występują
oldboje, z których wielu – tak, jak organi-
zatorzy, a przede wszystkim bliscy – pa-
miętają rokrocznie o Mirku i Stanisławie,
począwszy od tej tragicznej daty, pierw-
szej niedzieli kwietnia 1995 r.

Żona Mirosława – Janina z wnukiem
Marcelem, Mariusz Krajczyński 
– z Oldbojów Gwardii Koszalin, Roman
Granosik – z Przyjaciół Mirka Koszalin

oraz Maciej Berlicki, Krzysztof Gort, Ja-
nusz Szawurski i Tomasz Tesmer – ze Sto-
warzyszenia Victoria Sianów, jako przed-
stawiciele  zespołów uczestniczących 
w imprezie, zapalili symboliczny znicz za
jedną z bramek, ustawionych na jednym 
z czterech boisk przygotowanych do gry.

Zwycięzcami 28. Memoriału 
im. M. Wiącka zostali zatem Oldboje
Gwardii Koszalin.

Podopieczni Adama Paprockiego
(trener) i Henryka Pasińskiego (kierownik),
grali w składzie:

Drugie miejsce zajęli Oldboje Szczecinek.
Na trzecim miejscu uplasowali się

oldboje KP Zielona Góra.
Zespoły reprezentujące gospodarzy 

28. Memoriału, grały w składzie:
Victoria Sianów I: Marek Kapała – Maciej

Berlicki, Łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała,
Henryk Noworolnik, Krzysztof Rzeszutek, To-
masz Tesmer, Wiktor Wątroba, Sebastian

Wroński i Paweł Zinger. Trener – Tomasz
Tesmer.

Victoria Sianów II: Krzysztof Powałka 
– Artur Kowalski, Marek Łuczak, Krystian Mural,
Rafał Palkowski, Łukasz Podsiadło, Jacek Su-
rówka, Janusz Szawurski, Marek Walker i Woj-
ciech Zienkiewicz. Trener – Jacek Surówka.

Przyjaciele Michałka Kłos: Zbigniew Bana-
siak – Łukasz Berkowski, Grzegorz Duda, Wal-
demar Grześczak, Andrzej Nowosielecki, To-
masz Rutkowski, Jarosław Skrzypkowski 
i Robert Urban. Trener – Robert Urban.

Po 28. Memoriale przyszedł czas na
smaczny, ciepły posiłek. Także na podli-
czenie kwoty, którą zebrano na cel chary-
tatywny tegorocznego sianowskiego
święta futbolu. Uzbierano 21.409,40 zł.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom! 

28. Memoriał był bowiem okazją do
wsparcia materialnego 10-letniego Mi-
chałka, który urodził się chory i przeszedł
w swoim życiu już kilka operacji, a do
pełni zdrowia ma jeszcze kawał drogi do
przejścia.

Ryszard Wątroba
Fot. Waldemar kosoWski

Wygrał Michałek

Na boiskach stadionu miejskiego 

w Sianowie rozegrany został 

XXIV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

Kobiet o Puchar Marszałka Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego pod

Patronatem Polskiego Związku Piłki

Nożnej.

Wydatnej pomocy udzielił też Powiat
Koszaliński i ZZPN Szczecin. Zawody ro-
zegrano w dwóch kategoriach wiekowych:
Open, Młodziczek i Orliczek. 

W starszej kategorii ostatecznie zagrało
sześć zespołów systemem każdy 
z każdym. Najlepiej wypadły dziewczyny 
z Ladies Soccer Team z Gorzowa Wlkp.,
które wygrały 4 mecze i jeden zremiso-
wały. Wyniki te dały im pewne zwycię-
stwo w turnieju. 

Zespół z Gorzowa jeszcze na wiosnę
grał udanie w II lidze kobiet, był fawo-

rytem zawodów i nie zawiódł. W składzie
zwycięskiego zespołu grała m.in. Anna

Okulewicz, która w 2013 roku zdobyła 
z reprezentacją Polski do lat 17. Mistrzo-

stwo Europy. Drugie miejsce przypadło
zespołowi KP Błękitni Stargard, trzecie 
KS Stal Jezierzyce, czwarte MLKS Tucho-
lanka Tuchola, piąte UKS Victoria SP2
Sianów, a szóste AP Drawsko. 

Najlepszą zawodniczką turnieju zos-
tała Zuzanna Czapiewska z Tucholanki,
królową strzelczyń Anna Okulewicz 
z Gorzowa, a bramkarką Maja Krzep-
kowska ze Stargardu. W drużynie Victorii
SP2 zabrakło wielu doświadczonych 
zawodniczek i na boisku występowała 
w bardzo odmłodzonym składzie: Maja
Malczewska, Otylia Gawlikowska, Wik-
toria Huda, Pola Pasik, Monika Garbicz,
Nikola Synówka, Zofia Kudłaczek, Eliza
Cichoń, Natalia Bryzek, Aleksandra 
Małolepszy, Klaudia Żubryj i Dominika
Kubsch. 

Opiekunem sianowskiej ekipy była Jo-
lanta Siwińska, 89-krotna reprezentantka
Polski seniorek.

Sianowianki zagrały w odmłodzonym składzie  

KS SKIBNO przed meczem z Darłovią II Darłowo w Skibnie Fot. Cezary Pająk


