
Projekt przebudowy drogi 
w Maszkowie obejmował wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej na
odcinku o dł. ok. 1137 metrów. Droga
po przebudowie stanowi obecnie
dogodny dojazd do gospodarstw
rolnych, zakładu produkcyjnego
oraz zabudowań mieszkalnych, znaj-
dujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie pasa drogowego.

W ramach projektowanej inwe-
stycji wykonano m.in. następujące
prace: rozbiórka istniejącej drogi;
remont przepustu; oczyszczeniu
istniejących przepustów; korekta
geometrii drogi; wykonanie warstw
konstrukcyjnych i wierzchnich
drogi, dojść pieszych, zjazdów, pobo-
cza utwardzonego; wyprofilowanie
poboczy, oraz terenów zielonych 
w obrębie pasa drogowego; przebu-
dowa istniejących zjazdów.

Inwestycje realizowane w miejs-
cowości Mokre i Kłos wykonano we
współpracy z Państwowym Gospo-

darstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Manowo oraz Nadleś-
nictwo Karnieszewice. Obie inwesty-
cje polegały na podwyższeniu para-
metrów technicznych oraz
eksploatacyjnych istniejących dróg
gminnych poprzez zmianę ich
nawierzchni – z gruntowej ulepszo-
nej kruszywem na drogę z płyt JOMB.
Droga w miejscowości Mokre obej-
mowała odcinek ok. 160 m, nato-
miast w miejscowości Kłos ok. 474 m.

Projekt budowlany przebudowy
ul. Strzeleckiej (odcinek od Stadionu
Miejskiego do Gospodarstwa Rybac-
kiego „DADOŃ”), obejmował wyko-
nanie nowej nawierzchni bitumicz-
nej o szerokości 3,5-6m z poszerze-
niem na łuku. W ramach inwestycji
wykonano: rozbiórkę istniejącej
drogi; wykonanie warstw konstruk-
cyjnych i wierzchnich drogi, zjaz-
dów; wyprofilowanie poboczy oraz
terenów zielonych w obrębie pasa
drogowego; przebudowę istniejących

zjazdów.
Obecnie Gmina Sianów rozpo-

częła kolejną inwestycję drogową
polegającą na przebudowie drogi na
odcinku Skibno-Wierciszewo o długo-
ści 2,83 km. W ramach inwestycji
planowane jest: wzmocnienie istnie-
jącej nawierzchni bitumicznej na
odcinku szlakowym poprzez ułożenie
warstwy wyrównawczej z betonu
asfaltowego; wykonanie nowych
warstw konstrukcyjnych na poszerze-

niu (stabilizacja i podbudowa); wyko-
nanie frezowania istniejącej
nawierzchni w terenie zabudowanym
na długości istniejącego ciągu piesze-
go; ułożenie nowej warstwy ścieralnej
nawierzchni na całej szerokości jezd-
ni; przebudowę istniejących zjazdów,
wyprofilowanie zawyżonych poboczy,
usunięcie z nich zakrzaczeń i zdjęcie
warstwy humusu i utwardzenie
kruszywem łamanym 0/31,5 mm na
szer. 1 m.; oczyszczenie istniejących
rowów; przebudowę istniejących
przepustów; remont istniejącej kana-
lizacji deszczowej; nowe oznakowa-
nia; przebudowę istniejącej zatoki
autobusowej; przebudowę istniejące-
go chodnika w ciągu drogi; odnowie-
nie istniejącego oznakowania pozio-
mego oraz wykonanie nowego
oznakowania poziomego.

Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na grudzień 2023 r.
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Morsowanie i spotkanie
na plaży w Łazach
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Rybogryfów 
i Wolontariuszy
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Ferie zimowe
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Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

Przebudowa dróg gminnych
W gminie Sianów zostały zakończone inwestycje drogowe ważne dla mieszkańców naszej gminy. Przebudowano
drogi w Maszkowie, Mokrym i Kłosie oraz przebudowa ulicy Strzeleckiej w Sianowie.

Zapraszam na uroczystą galę 
Rybogryfy i Wolontariusz roku 2022,
która odbędzie się 10 lutego 2023
roku, o godzinie 18, w hali wido-
wiskowo-sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie. 

W tym roku po raz pierwszy
połączyliśmy te uroczystości, aby
były bogate w swojej formie i przeka-
zie. Mam nadzieję, że koncert Patry-

cji Markowskiej po gali uświetni
całą uroczystość i pozostanie 
w Państwa sercach na długo. 

Nie zmienia się cel samego
wydarzenia, który dedykowany jest
Wolontariuszom w dowód szacunku
za ich zaangażowanie i czas poświę-
cony innym osobom. Pokazując 
w ten sposób, że poprzez swoje dobre
serce można zmieniać świat wokół
siebie, sprawiając go lepszym. 

Rybogryfy i Wolontariusze Urząd Gminy i miasta w sianowie
zaprasza na kąpiel w BałtykU

Spotkajmy się na plaży! 
Już 5 lutego spotkamy się Łazach na morsowaniu. 
W wydarzeniu może wziąć udział każdy! Zapraszamy zago-
rzałych miłośników zimnych kąpieli oraz tych stawiają-
cych pierwsze kroki w morsowaniu. 

Dla wszystkich uczestników upominek-niespodzianka! 
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Pokolenia

z ratusza

Ż
yjemy codziennością,

czasem nie widząc zmian

wokół nas, czasem nie

doceniając wielu chwil.

Nie są to słowa krytyki czy żalu – taki

mamy świat. Są jednak momenty, gdy

warto się zatrzymać. Właśnie w lutym

nasze, sianowskie, myśli powinny 

skierować się ku wielu pokoleniom,

które żyły w naszym mieście. 

Dokładnie 11 lutego mija 680 lat

od kiedy Sianów otrzymał prawa miej-

skie. To ogromna tradycja, to wiele

pokoleń, zmian. Dziś nikt nie potrafi

powiedzieć czy pokazać, jak wtedy tu

się żyło, jak wyglądały domy czy drogi

(bo przecież nie ulice). Jedno co jest

pewne, to że na przestrzeni tych lat 

w Sianowie mieszkało wielu ludzi

różnych nacji – czy to Polaków czy

Niemców. Tu też w pewnym okresie

swoje miejsce znaleźli Żydzi. 

Dziś możemy mówić, że tak jak do

Sianowa po II wojnie światowej przyby-

li Polacy ze wszystkich prawie stron

świata, tak w różnym czasie sianowia-

nie emigrowali w wielu kierunkach.

Taka jest ta nasza pogmatwana histo-

ria. Nie historia państwowa czy naro-

dów, ale tej małej ojczyzny. Dla wielu 

z nas, którzy teraz tu mieszkają, jest to

jedyne, najważniejsze miejsce do życia.

Dla wielu miejsce pięknych wspom-

nień, dla innych miejsce pomysłu na

przyszłość.

Jednak w tym wszystkim jedno

jest ważne – wspomnijmy choć przez

chwile pokolenia, które tu były. 

Może za 100… czy 200 lat ktoś wspomni

tak i nas.

– Kto ma szansę na Mieszkanie Plus?
– Specyfiką Mieszkania Plus jest

możliwość zawarcia umowy najmu
instytucjonalnego z dojściem do włas-
ności w okresie od 15 do 30 lat. Jest to
korzystane rozwiązanie dla osób, które
nie mają wymaganego przez banki wkła-
du własnego, żeby móc zyskać kredyt na
zakup mieszkania.

– Kto może starać się o Mieszkanie
Plus?

– Istnieją dwa kluczowe kryteria,
które musi spełniać osoba ubiegająca się
o przystąpienie do programu Mieszkanie
Plus. Są to: brak prawa własności lub
współwłasności do mieszkania/domu,
jak również brak prawa do lokalu spół-
dzielczego, zdolność czynszowa. Budowa
skierowana jest głównie do mieszkań-
ców Gminy Sianów.

– Jak działa Mieszkanie Plus? 
– Mieszkanie Plus to budowa miesz-

kań na wynajem lub na wynajem z opcją
dojścia do własności. Założenie jest takie,
że dzięki Programowi Mieszkanie Plus
na najem lub docelowo wykup własnego
lokalu będzie stać osoby o niskich, ale
stabilnych dochodach. O kryteriach
przyznania mieszkań i najmu decydują
samorządy. W Sianowie działać będzie
wyłącznie opcja z dojściem do własno-
ści.

– Czy mieszkania z opcją dojścia do
własności podlegają dziedziczeniu?

– W ramach programu Mieszkanie
Plus zawierane są z najemcami umowy
najmu instytucjonalnego, w tym 
z dojściem do własności, które reguluje
ustawa o ochronie praw lokatorów.
Przepisy tej ustawy nic jednak 
nie mówią o dziedziczeniu najmu 
z dojściem do własności. Jeśli zaś praw-
nie będzie to możliwe wprowadzimy
prawo dziedziczenia.

Co powinniśmy wiedzieć – Cz. 1

Mieszkanie Plus w Sianowie
W związku z licznymi zapytaniami odnośnie Mieszkania Plus w Sianowie, będziemy publikować co jakiś czas pytania 
i odpowiedzi. Dzisiaj pierwsza cześć.

Kwestię tę reguluje natomiast

art. 691 Kodeksu cywilnego:

§ 1. w razie śmierci najemcy lokalu

mieszkalnego w stosunek najmu

lokalu wstępują: małżonek niebę-

dący współnajemcą lokalu, dzieci

najemcy i jego współmałżonka,

inne osoby, wobec których na-

jemca był obowiązany do świad-

czeń alimentacyjnych oraz osoba,

która pozostawała faktycznie we

wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1

wstępują w stosunek najmu lo-

kalu mieszkalnego, jeżeli stale

zamieszkiwały z najemcą w tym

lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymie-

nionych w § 1 stosunek najmu

lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w sto-

sunek najmu lokalu mieszkal-

nego na podstawie § 1, mogą go

wypowiedzieć z zachowaniem

terminów ustawowych, chociaż-

by umowa najmu była zawarta

na czas oznaczony. W razie wy-

powiedzenia stosunku najmu

przez niektóre z tych osób sto-

sunek ten wygasa względem

osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje

się w razie śmierci jednego ze

współnajemców lokalu mieszkal-

nego.

Od dnia 3 stycznia 2023 r. rozpoczął
się nowy nabór do programu „Czyste
Powietrze”, którego zmiany obejmują
m.in. podwyższenie progów docho-
dowych, zwiększenie wysokości do-
tacji oraz możliwość złożenia kolej-
nego wniosku o dofinansowanie dla
tych, którzy już wcześniej skorzystali
z Programu. 

Jednocześnie i przede wszystkim
promujemy kompleksową termomoder-
nizację, która służy bezpieczeństwu ciep-
lnemu gospodarstw naszych beneficjen-

tów. Efektywne energetycznie domy to
mniejsze koszty ogrzewania budynku,
ale i poprawa jakości powietrza.

Program „Czyste Powietrze” prowa-
dzony jest przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. Ma na celu popra-
wę jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisyjności gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych. Narzędziem 
w osiągnięciu celu jest dofinansowanie
przedsięwzięć realizowanych przez bene-
ficjentów uprawnionych do podstawo-
wego, podwyższonego albo najwyższego
poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest dla właści-

cieli oraz współwłaścicieli budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub loka-
li mieszkalnych wydzielonych w takich
budynkach.

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
informuje, że na terenie naszej gminy
znajduje się punkt konsultacyjno-infor-
macyjny w budynku urzędu pok. 1 bud.
A (główny budynek), w którym benefi-
cjenci otrzymają informacje nt. progra-
mu oraz otrzymają pomoc w uzupełnia-
niu wniosków o dofinansowanie. 

Dodatkowe informacje można uzys-
kać pod nr telefonu 94 34 69 510, pisząc
na adres poczty elektronicznej: mwoz-
niak@sianow.pl lub osobiście w siedzibie
Urzędu.

Skorzystaj z Czystego powietrza

Uwaga! Zgodnie z art. 19q ustawy o ochronie praw lokatorów w razie wygaś-

nięcia umowy najmu „wynajmujący zwraca spadkobiercom kwotę wpłaconej

przez najemcę części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, po potrąceniu 

zaległych kwot czynszu i innych opłat wynikających z umowy, związanych 

z korzystaniem z lokalu”. Kwota zwrotu jest waloryzowana, według wzoru,

który jest w ustawie.

Zmiany w USC
Od dnia 1 stycznia 2023 r. Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie funkcjonuje 

w nowej obsadzie. Kierownikiem została Marika Bożyk związana z sianowskim samo-
rządem od 2005 r., która dotychczas piastowała funkcję zastępcy kierownika USC.  

Godziny pracy referatu nie ulegają zmianie. Interesanci przyjmowani są
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Zakres obsługi Urzędu Stanu Cywilnego dotyczy nie tylko spraw związanych
bezpośrednio z USC, lecz również są to dowody osobiste i meldunki.

Kochani Seniorzy, sympatycy 
i przyjaciele! Pragniemy radośnie 
poinformować, że Klub Senior+ 
w Sianowie będzie otwarty od
stycznia do końca grudnia 2023 r.
dzięki dotacji przyznanej Fundacji
Projekt Senior przez Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie. 

Cieszymy się bardzo, że ta prze-
strzeń aktywności seniorów (i nie tylko!)
będzie mogła się rozwijać, a seniorzy z
Gminy Sianów nadal będą mieli możli-
wość spotykania się w przyjaznym miej-
scu, nawiązywania przyjaźni i angażo-
wania się w twórcze i rozwojowe
działania! Wierzymy, że ta żywa, między-
pokoleniowa społeczność zdziała jeszcze
wiele 

Do Klubu Seniora, zgodnie z jego

przeznaczeniem, zakwalifikowano 15
osób w wieku 60+, którzy mają zagospo-
darowany czas wolny w wymiarze śred-
nio 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. Zgod-
nie ze złożoną ofertą Fundacja Projekt
Senior zakłada także organizację cyklicz-
nych spotkań integracyjnych a także
warsztatów animujących do samopomo-
cy tj. kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej, prawidłowych postaw i zacho-
wania w sytuacjach zagrożenia życia.

Klub Seniora w nowej formule
prowadzony będzie do stycznia do grud-
nia 2023 r. Jego finansowanie zapewnia
Wojewoda Zachodniopomorski oraz
Gmina Sianów.

Klub Seniora będzie działał!
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W związku z włączeniem 
od 1 stycznia 2023 r. sołectwa Łazy do
Gminy Sianów, Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie informuje, iż obiekty
prowadzące usługi hotelarskie oraz
pola biwakowe został, zgodnie 
z ustawą, wpisane do ewidencja pro-
wadzonej przez burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów.   

Dane zawarte w ewidencji innych
obiektów prowadzących usługi hotelar-
skie oraz pól biwakowych przekazane
zostały Urzędowi Gminy i Miasta 
w Sianowie protokolarnie przez Urząd
Miejski w Mielnie.   

Samorząd sianowski prosi miesz-
kańców o aktualizację danych zawar-
tych w ewidencji, szczególnie w zakresie
danych kontaktowych (nr. telefonu,
adres poczty e-mail), co umożliwi na
sprawny kontakt urzędników w spra-
wach pilnych. Zaktualizowane dane
należy przesłać elektronicznie na adres:
atratnowiecka@sianow.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej
30, 76-004 Sianów, z dopiskiem „Aktua-
lizacja danych innych obiektów prowa-
dzących usługi hotelarskie”.  

Jednocześnie informuje, że w celu
sprawnego rozliczenia opłaty miejscowej
wprowadzony został elektroniczny
system obsługi opłaty miejscowej
TRAVELHOST. Zasady pobierania opłaty
miejscowej reguluje uchwała Rady Miej-
skiej w Sianowie z 26 października 2022
r. w sprawie opłaty miejscowej. Szczegó-
łowe informacje dotyczące opłaty miej-
scowej znajdują się pod adresem:
https://www.bip.sianow.pl/katalog-
uslug-formularze-wnioskow1  w zakład-
ce Podatki i opłaty.   

W razie pytań możecie Państwo
skontaktować się z Anną Trątnowiecką
– stanowisko ds. turystyki, tel. 94 34 69
526 atratnowiecka@sianow.pl lub 
osobiście w pok. 13 w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Sianowie.   

ObOwiązek prOwadzących usługi
nOclegOwe w łazach

Obiekty noclegowe 
w nowej ewidencji

Ewidencja dostępna jest 

po adresem:

https://peup.finn.pl/gmsianow/#!/

karta_uslugi/10696/wpis-do-ewi-

dencji-innych-obiektow-w-kto-

rych-swiadczone-sa-us 

lub w Urzędzie Gminy i Miasta 

w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30,

76-004 Sianów, pok. 13. 

W tym dniu nie mogło 
zabraknąć wspólnego toastu,
życzeń i kwiatów, bowiem 
3 grudnia 2022 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego odbyła się
uroczystość jubileuszowa
„Diamentowych Gody” 
Krystyny i Stanisława 
Solniców z Sianowa. 

Jubilaci mogą się poszczycić 
60-letnim stażem małżeńskim. Wycho-
wali dwie córki, doczekali się pięciorga
wnucząt oraz jednej prawnuczki, od
których otrzymują wsparcie, miłość
oraz wdzięczność i szacunek każdego
dnia.

Przeżyte razem lata stanowią o tym,
ile potrzeba codziennego troskliwego
pielęgnowania małżeńskiej relacji,
wzajemnej uwagi, wsparcia i wyrozu-
miałości, aby miłość nie ustała. Jest to
również doskonały wzorzec dla młodych
pokoleń. 

W oficjalnym powitaniu Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Pani Marika Bożyk życzyła szacownym
jubilatom kolejnych szczęśliwych lat 
w zdrowiu, spokoju i radości w gronie
kochającej rodziny.

Burmistrz Maciej Berlicki wręczył
parze małżeńskiej okolicznościowe
dyplomy, upominki, piękne kwiaty oraz
złożyli moc serdecznych życzeń.

Uroczystość odbyła się w miłej 
i rodzinnej atmosferze, a uśmiech gosz-
czący na twarzach jubilatów był dowo-
dem szczęścia i radości.
Fot. Waldemar KosoWsKi

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego

Diamentowa Krystyna 
i Stanisław Solnicowie

22 stycznia delegacja spotkała się 
z wójtem Białego Dunajca Andrzejem
Jackiem Nowakiem i wzięła udział 
w XXV Paradzie Gazdowskiej w Białym
Dunajcu, podczas której burmistrz
Maciej Berlicki pełnił wraz z wójtem
Andrzejem Jackiem Nowakiem honoro-
we członkostwo w jury. 

W paradzie wzięły udział 32 zaprzę-
gi i 40 koni, którym przyznano nagrody
w różnych kategoriach: przejazdy para-
dne zaprzęgów konnych oraz przejazdy
na czas w dyscyplinach kumoterki
skiring i ski – skiskiring odbywające się
na Podhalu. 

Podczas przejazdów paradnych
oceniane były konie, m.in. dobór, utrzy-
manie, kondycja, rasa, uprząż oraz sanie
lub kumoterki, czyli styl, rodzaj, wyko-
nanie oraz powożący i jego ubiór,
postawa, sposób powożenia. Kumoterki
(w gwarze podhalańskiej gońba) – to
wyścig pary góralskiej po śniegu 
w saniach.

23 stycznia odbyła się sesja Rady
Gminy Biały Dunajec, podczas której
burmistrz Maciej Berlicki opowiadał 
o gminie Sianów oraz odpowiadał na
pytania radnych Rady Gminy Biały
Dunajec. 

W trakcie wizyty delegacja
sianowska zwiedziła gminę, w tym m.in.
szlak Wojciecha Kułacha-Wawrzyńcoka
z Barbarą Gałdyś oraz wzięli udział 
w spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej podczas wręczenia nagród w konkur-
sie „Moja babcia i mój dziadek”. 

Sianowianie w Białym Dunajcu
Od 22 do 24 stycznia, na zaproszenie wójta partnerskiej gminy Biały Dunajec w Białym Dunajcu i Gliczarowie Górnym przebywała delegacja z Sianowa. 

Serdecznie dziękujemy 

za zaproszenie oraz wspaniałą

opiekę i gościnność wszystkim

pracownikom Gminnego

Ośrodka Kultury w Białym 

Dunajcu, Gminnej Biblioteki

Publicznej im. Zofii Solarzowej

w Białym Dunajcu oraz Ewie 

Satole.

26 stycznia dzieci z Przed-
szkola Gminnego w Sianowie
zaprosiły na uroczystość 
Dnia Babci i Dziadka seniorów
z Dziennego Dom Seniora+
„Magnolia”.

Dzieci, pod czujnym okiem nauczy-
cielek, zaprezentowały wierszyki,
piosenki oraz zabawne układy taneczne.
W specjalnie na ten dzień przygotowanej

scenerii oraz w wyjątkowo świątecznej
atmosferze dzieci wspaniale wystąpiły
przed seniorami. Następnie przedszko-
laki zaprosiły babcie i dziadków na słod-
ki poczęstunek przygotowany przez
personel przedszkola, aby w szczególny
sposób okazać szacunek i podziękować
za miłość, cierpliwość i zrozumienie. 

To była wyjątkowa uroczystość,
pełna uśmiechu, radości i dumy. Na
koniec były wspólne tańce i prezenty.

Dzień Babci i Dzień
Dziadka
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SeMINARIUM
Z MISTRZeM
śWIATA 
W KUMITe

21 stycznia 2023 r. w Sianowie
odbyło się Seminarium 
z aktualnym Mistrzem Świata
w Kumite – Kamilem Mastaj.

W wydarzeniu wzięło udział 120
uczestników z województwa zachodnio-
pomorskiego oraz pomorskiego w tym
17 zawodników BURU Klub Karate
Kyokushin, aby doskonalić swoje umie-
jętności i trenować pod okiem aktualne-
go Mistrza świata w Kumite, siedmio-
krotnego medalisty Mistrzostw europy
(Mistrz europy 2021 r.), i ośmiokrotnego
medalisty Mistrzostw Polski (Mistrz
Polski 2020 i 2022).

Sensei Kamil Mastaj przeprowadził
trzy półtoragodzinne treningi ukierun-
kowane na taktykę walki i odpowiedział
na wszystkie pytania uczestników semi-
narium podczas otwartej rozmowy na
forum. Była to ogromna dawka motywa-
cji dla wszystkich uczestników tego
wydarzenia.

Gość specjalny seminarium szkole-
niowego jest nie tylko wybitnym kara-
teką i sportowcem, ale również potrafi
przekazać swoją wiedzę w odpowiedni
sposób.

Treningi były przeprowadzone na
najwyższym poziomie i niosły ze sobą
wartość merytoryczną.

Ponadto w dniu poprzedzającym
seminarium mistrz świata przeprowa-
dził dwa treningi dla członków BURU
Klub Karate Kyokushin.

Szczególne podziękowania dla
Macieja Berlickiego – burmistrza Gminy
i Miasta Sianów za objęcie patronatem
honorowym wydarzenia.

Paulina Bączyk

Fot. Waldemar KosoWsKi

Przegląd rozpoczęto od krótkiego
przemówieniem burmistrza Gminy 
i Miasta Sianów Macieja Berlickiego oraz
dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów
Aleksandry Kowalczyk, którzy powitali
przybyłych gości. Następnie wystąpiły
dwa zespoły z Dąbrowy: „Dąbrowska
Ferajna” oraz „Wszystko Ma Swój Czas”.

Gościliśmy 17 zespołów z regionu,
które swoimi występami umilały nam
czas podtrzymując świąteczną atmosfe-
rę 

Bardzo dziękujemy za wspólną
zabawę zespołom:

– Słoneczko z Niemicy,
– Popowianie z Popowa,
– Bukowianki z Bukowa Morskie-

go,
– Kwiat Paproci z Wierciszewa,
– Rosiczki z Sieciemina,
– Złoty Łan z Wiekowic,
– Florianki z Kłanina,
-Bursztyny z Sianowa,

– Fala ze Starych Bielic,
– Wrzosy z Warszkowa,
– Kwiaty Polskie z Tymienia,
– Olszyna z Żydowa,
– Manowskie Malwy z Manowa,
– Swojacy z Sitna,
– Złota Rybka z Ustronia Morskie-

go,
– Ballada z Koszalina,
– Zalesie z Mścic.
Serdeczne podziękowania również

dla: Koła Gospodyń Wiejskich z Iwięcina,
Koła Gospodyń Wiejskich „Kłosianki” 
z Kłosu, Koła Gospodyń Wiejskich
„Węgorzewianki” z Węgorzewa, które
zadbały o profesjonalne przygotowanie
cateringu.

Dziękujemy przybyłym gościom,
zespołom, dzieciom – za wspólnie
spędzony czas, za wspólne kolędowanie
i wspaniałą atmosferę.

Fot. Waldemar KosoWsKi

Na świąteczną nutę
W hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, odbył się
Sianowski Przegląd Kolęd i Pastorałek. 
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Koncertowe
bębny

Za nami Koncert Noworoczny, podczas
którego zaprezentowali się uczestnicy
warsztatów gitarowych pod kierunkiem
Zbigniewa Dubielli i perkusyjnych pod kie-
runkiem Tomka Karbowiaka Centrum 
Kultury w Sianowie, który odbył się 
21 stycznia 2023r. w Kino Zorza w Sia-
nowie. Koncert zakończył się owacjami na
stojąco.

Wszystkim uczestnikom bardzo ser-
decznie dziękujemy za Wasz wspaniały 
i niezapomniany Koncert, dzięki któremu
wchodzimy w pięknych nastrojach w Nowy
Rok

ZDjęCia: CK SiaNóW
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Zakończyliśmy głosowanie 
w ramach IV edycji Budżetu
Obywatelskiego Gminy 
i Miasta Sianów w 2023! 
Łącznie na wszystkie pro-
jekty oddano ponad 1050
głosów. Przedstawiamy zwy-
cięskie projekty:

„Bezpieczna droga sąsiedzka”
Autorem jest Tomasz Sadowski, z Węgo-

rzewa Koszalińskiego. Projekt otrzymał

329 głosów, a jego wartość to: 100 tys. zł. 

Projekt zakłada przebudowę 
ok. 900 metrów drogi sąsiedzkiej 
z Węgorzewa Koszalińskiego 
w kierunku do Szczeglina, biegnącej
przez las. Droga obecnie jest w bardzo
złym stanie, pełna licznych dziur 

i wyrw powstałe przez ciężki sprzęt
leśny, wymaga zasypania dziur, utwar-
dzenia mechanicznego kruszywem 
i ukształtowania. Zadanie bezpośred-
nio wpłynie na bezpieczeństwo miesz-
kańców i komfort komunikacji osób
poruszających się po niej.  Poprawa

drogi wpłynie na jakość relacji
sąsiedzkich mieszkańców Węgorzewa
Koszalińskiego i Szczeglina oraz na
poziom atrakcyjności tych miejscowo-
ści dzięki zwiększeniu ruchu turys-
tów, rowerzystów i grup nordic
walking.

iV Budżet oBywatelski gminy i miasta sianów 

Zwycięskie projekty Gmina Sianów przygotowuje się do
realizacji działań specjalnie dedyko-
wanych dla osób starszych w związku
z ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej 
Programem pn. „Korpus Wsparcia 
Seniorów” – edycja 2023. 

Celem programu jest zapewnienie
usług wsparcia seniorom w wieku 65 lat
i więcej przez świadczenie pomocy 
w zakresie określonym w programie,
wynikających z rozeznanych potrzeb na
terenie naszej gminy. Ważnym celem
programu jest poprawa bezpieczeństwa
i możliwości samodzielnego funkcjono-
wania w miejscu zamieszkania dla osób
starszych przez zwiększanie dostępu do
tzw. „opieki na odległość”. 

Program będzie realizowany do
końca grudnia 2023 r. 

Więcej o programie wkrótce na
stronie: www.mgops.sianow.pl, w zakład-
ce „Projekty”.

zespół MGOPS

„Rozbudowa infrastruktury 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym
we wsi Kłos”
Autorką jest Joanna Urban z miejscowości

Kłos. Projekt otrzymał 219 głosów, a jego

wartość to 100 tys.zł.

Projekt zakłada rozbudowę jednego
z dwóch istniejących budynków sporto-
wo-rekreacyjnych przy boisku sportowym
w Kłosie. Rozbudowa polegać będzie na
demontażu ściany jednego budynku,
stanowiącego obecnie salę spotkań i inte-
gracji mieszkańców (35 m²) oraz jego
rozbudowę o budynek bliźniaczy. Dzięki
inwestycji powstanie komfortowa prze-
strzeń do spotkań, edukacji i integracji
wielopokoleniowej mieszkańców o doce-
lowej powierzchni 70 m². Ponadto, inwe-
stycja zmodernizuje obecną infrastrukturę
sportową sołectwa (będącej w użyczeniu
Stowarzyszenia Ekologiczny Rozwój Wsi
do 2030 roku), będzie miejscem animacji
sportowej, stworzy dobre warunki orga-
nizatorom turniejów i rozgrywek sporto-
wych do ich prowadzenia, a aktywnym
mieszkańcom – przestrzeń do wykorzys-
tania podczas imprez okolicznościowych
organizowanych przez radę sołecką czy
organizacje pozarządowe.

W Sianowie informuje od 3 stycznia
2023 r. ruszył Gminny Program
Działań na Rzecz Osób Niepełnos-
prawnych na rok 2023.

Program ten w całości jest finanso-
wany ze środków Gminy i adresowany
do osób niepełnosprawnych, bez wzglę-
du na stopień i rodzaj dysfunkcji.

Wsparcie finansowe można uzys-
kać 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 dojazdu do
ośrodka zajmującego się protezowaniem
lub zaopatrzeniem ortopedycznym;

• zakup sprzętu specjalistycznego,
rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortope-
dycznego oraz protezowania;

• likwidację barier architektonicz-
nych i urbanistycznych;

• wsparcie w procesie kształcenia.
Informacji udziela Pani Monika

Grzywacz-Żukowska (Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3a, Sianów 76-004, tel.
94 30 670 42

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wniosek oraz szczegółowe 

zasady udzielania pomocy

można pobrać na stronie:

https://www.mgops.sianow.pl/nie

pelnosprawni/ w zakładce

GMINNY PROGRAM

Dla kogo zwrot VAT za gaz 
w 2023 roku? 

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2022 r. o szczególnej ochronie niektó-
rych odbiorców paliw gazowych w 2023
r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
o zwrot podatku VAT za gaz mogą się
ubiegać te gospodarstwa domowe, które
używają gazu do celów grzewczych.
Oznacza to, że gaz musi być wykorzysty-
wany do ogrzewania domu lub mieszka-
nia. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają
więc osoby wykorzystujące gaz tylko 
w kuchni do gotowania, jak również ci,
którzy podgrzewają gazem wodę użyt-
kową.

Kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryte-
rium dochodowe, takie samo jakie
obowiązywało przy dodatku osłono-
wym, czyli:

• 2100 zł dla jednoosobowego gospo-
darstwa domowego,

• 1500 zł/os. w przypadku gospodar-
stwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła
do CEEB

Korzystanie z gazu do ogrzewania
domu czy mieszkania musi potwierdzić
wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjno-

ści Budynków. Główne źródło ogrzewa-
nia musi być wpisane lub zgłoszone do
CEEB do dnia wejścia w życie ustawy, tj.
do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu
– w przypadku wpisania lub zgłoszenia
do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwra-
cana będzie na podstawie
faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku
VAT można się ubiegać po otrzymaniu,
a następnie opłaceniu pierwszej faktury
VAT dokumentującej dostarczenie pali-
wa gazowego w okresie 01.01.2023 
– 31.12.2023

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy
złożyć wniosek o refundację podatku
VAT. Wniosek należy złożyć w terminie
do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 
30 dni od dnia otrzymania faktury doku-
mentującej dostarczenie paliw gazo-
wych.

UWAGA:
Formularz wniosku o refundację

podatku VAT dla gospodarstw domo-
wych zostanie udostępniony po jego
opublikowaniu przez Ministra właści-
wego do spraw energii.

Wymagane dokumenty
Do wniosku o zwrot podatku VAT

za gaz należy załączyć:
1. umowę zawartą przez odbiorcę

paliw gazowych z przedsiębiorstwem
energetycznym wykonującym działal-
ność gospodarczą w zakresie obrotu pali-
wami gazowymi lub jej kopię,

2. fakturę dokumentującą dostar-
czenie paliw gazowych do tego odbiorcy
przez to przedsiębiorstwo energetyczne,

3. dowód uiszczenia zapłaty za tę
fakturę.

4. dokumenty stwierdzające wyso-

kość dochodu osób w gospodarstwie
domowym, w tym odpowiednio:

– oświadczenia wnioskodawcy 
o dochodach członków rodziny osiągnię-
tych w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres zasiłkowy, innych niż
dochody podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycz-
nych na zasadach określonych w art. 27,
art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych,

5. w indywidualnych przypadkach
inne dokumenty i oświadczenia niezbęd-

ne do ustalenia wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego
na jednego członka gospodarstwa domo-
wego,

6. W przypadku osób posiadających
gospodarstwo rolne:

– oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni
w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres zasiłkowy lub zaświadczenie
właściwego organu gminy albo nakaz
płatniczy,

tekst: zespół MGOPS

Refundacja podatku Vat za paliwa gazowe w 2023

Kolejna pomoc dla społeczeństwa
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FERIE 
W KINIE ZORZA 
Seanse o godzinie 12:00. 
Cena biletu 2 zł/os. 

13.02 (poniedziałek) – O czym dziś
marzą zwierzęta 

14.02 (wtorek) – UPS 2 Bunt na arce 
15.02 (środa) – Igrzyska zwierzaków 
16.02 (czwartek) – Foki i rekiny 
17.02 (piątek) – Potworna Rodzinka 2 
20.02 (poniedziałek) – Nawet myszy idą

do nieba
21.02 (wtorek) – Przytul Mnie Poszuki-

wacze miodu 
22.02 (środa) – Jerzyk i przyjaciele 
23.02 (czwartek) – Lasse i Maja znowu

na tropie! „Tajemnica Skorpiona”
24.02 (piątek) – Pies w rozmiarze XXL

Zapowiedzi kina Zorza: 
2-9 lutego – FABELMANOWIE Dramat |

Od lat: 13 | 151 min | Produkcja: USA 2022 |
Premiera: 30 grudnia 2022 | Reżyseria:
Steven Spielberg

3-15 lutego – KOT W BUTACH Animo-
wany/Familijny/Przygodowy | Od lat: 6 | 100
min | Produkcja: USA 2023 | Premiera: 6
stycznia 2023 r. | Reżyseria: Joel Crawford

10-19 lutego – HEAVEN IN HELL
***PREMIERA*** Romans | Produkcja:
Polska 2022 | Premiera: 10 lutego 2023 | Re-
żyseria: Tomasz Mandes
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ie Misie i hipopotamy w bibliotece
11 stycznia 2023 roku w sianowskiej bibliotece odbyły się warsztaty czytelnicze dla naszych małych czytelników ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie. 
Nasze spotkanie zaczęliśmy od spaceru po bibliotece. Następnie wspólnie przeczytaliśmy książkę Davida McKee „Elmer i hipopotamy”. 
A nasze spotkanie zakończyliśmy zabawą „Od stóp do głów”.    Tekst i foto: CK

Filia w Węgorzewie już działa
Drodzy użytkownicy, spieszymy z informacją, że po modernizacji filia biblio-

teczna w Węgorzewie jest już otwarta. 

Biblioteka jest czynna od wtorku do piątku w godzinach 11 – 19, 
a w soboty w godzinach 

Rok 2022 był dla nas wszyst-
kich trudny, jednak biblioteka
w Sianowie wraz z filiami 
bibliotecznymi, może się po-
chwalić pięknym sukcesem 
– zdobyciem I miejsca w Pol-
sce i województwie zachod-
niopomorskim w rankingu
bibliotek organizowanym
przez Instytut książki oraz
dziennik „Rzeczpospolita”. 
A na nasz sukces pracowali-
ście Wy kochani czytelnicy.

W 2022 roku w sianowskiej biblio-
tece oraz filiach bibliotecznych wypoży-
czyliśmy 62505 książek, zakupiliśmy dla
Was drodzy użytkownicy 1608 książek
81 audiooboków 2185 woluminów, nowo-
ści wydawniczych z najwyższej półki na
kwotę 54199. Odwiedziliście nas 53972
razy.

W 2022 roku zauważyliśmy wzrost
zainteresowania e– usługami. Z miesiąca
na miesiąc „wydajemy” naszym czytel-
nikom więcej kodów dostępowych.
Biblioteka wykupiła 40 kodów do Legimi
oraz dostęp do 2659 książek na Ibuk
Libra, z każdym miesiącem liczba użyt-
kowników rośnie.

W bibliotece organizowane są spot-
kania dla naszych użytkowników pt.
„Pasjonujące spotkania” z ciekawymi
ludźmi – spotkania autorskie. W 2022
roku kontynuowałyśmy współpracę 
z koszalińskim wydawnictwem KRYwaj,
dzięki któremu realizowaliśmy projekt
pt. „Literackie wtorki”, raz w miesiącu
nasi użytkownicy mieli możliwość
porozmawiania z naszymi regionalnymi
pisarzami: Bogusławem Janiczakiem,
Krystyną Wajdą, Danutą Rogalską,
Janem Dłużniakiem.

W 2022 roku kontynuowaliśmy
udział w projekcie” „Mała książka – wiel-
ki człowiek”, wyjątkowe Wyprawki
Czytelnicze otrzymały trzylatki, które
odwiedziły bibliotekę i jej filie.

W naszych bibliotekach powstają
kąciki crossbookingu. Myślą przewodnią
są słowa Umberto Eco, – „Kto czyta książ-
ki – żyje podwójnie”. Odwiedzający nas
nie tylko mają okazję usiąść przy stoliku,
zrelaksować się, ale też wybrać sobie
książkę z naszego regału, zabrać ją do
domu, przeczytać, a później przekazać
dalej. Nasi stali bywalcy już włączyli się
do akcji i „puścili w obieg” zapomniane
książki.

Przy bibliotece działają dwa Dysku-
syjne Kluby Książki dla dzieci i doro-
słych. DKK, które działają pod patrona-
tem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.
DKK działają w ramach ogólnopolskie-
go, wieloletniego programu Instytutu
Książki „Tu czytamy”, promującego
czytelnictwo.

Tradycyjnie Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta
Sianów wraz ze swoimi filiami biblio-
tecznymi włączyła się do akcji Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek. Świętowa-

nie zaczęliśmy w bibliotece w spotka-
niem autorskim z podróżnikiem Krzysz-
tofem Nowakowskim.  10 maja i 11 maja
we wszystkich bibliotekach prowadzone
były kreatywne warsztaty z książką dla
całych rodzin. 12 i 13 maja w filiach
bibliotecznych odbyły się spotkania
autorskie z Iloną Gołębiewską, przez
czytelników okrzykniętą „prawdziwą
mistrzynią emocji”. Każda napisana
przez nią książka niemal natychmiast
zyskiwała status bestsellera.

W bibliotece odbyło się 11 spotkań
z pisarzami z Marcinem Mellerem, Iloną
Gołębiewską (biblioteka główna i wszyst-
kie filie biblioteczne), Marcinem Świet-
lickim i Mariuszem Czubaj, Elżbietą
Żbikowską, Krzysztofem Nowakowskim,
Renatą Grosiak, Joanną Olech, Bogusła-
wem Janiczakiem, Alicją Wendekier,
Włodzimierzem Zimnowłockim i Anną
Kasprzak, Danielem Kocuj. 

Tekst: CK

Sianowska biblioteka 
w rekordowych liczbach
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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

29 stycznia 2023 r. – w hali sportowo-
widowiskowej przy Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sianowie – odbył się XiX Wielko-

orkiestrowy Halowy Turniej piłkarski 

Juniorów i XX Wielkoorkiestrowy Ha-

lowy Turniej piłkarski Seniorów. Oba 
o puchar Burmistrza Gminy i miasta

Sianów – macieja Berlickiego.
W XiX Wielkoorkiestrowym Halowym

Turnieju piłkarskim Juniorów, udział
wzięli: Akademia Sportu Zryw Kretomino,
Gryf Polanów, Perła Kołobrzeg, Saturn
Mielno, Victoria Sianów i Wybrzeże Bie-
siekierz.

W XX Wielkoorkiestrowym Halowym

Turnieju piłkarskim Seniorów, udział
wezmą: Atom Webski Sklep Koszalin, Ka-
mulce Sianów/Koszalin, Kłosiaki Kłos, KS
Sieciemin, Black Boys Sianów i Młodzi
Wielcy Mocni Koszalin – w grupie a oraz
Gramy dla WOŚP-u Sianów, Kartel Ko-

szalin, Oldboje Victoria Sianów, Sowinko,
Arka Sianów i Bałtyk Oldboys Koszalin 
– w grupie B.

Podczas 31. Finału… Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych 
i dużych!

Po komisyjnym przeliczeniu środków 
finansowych zebranych za wpisowe 
w czasie 19. Wielkoorkiestrowego Halo-
wego Turnieju Piłkarskiego Juniorów 
i – odbywającego się po nim – 20. Wiel-
koorkiestrowego Halowego Turnieju Pił-
karskiego Seniorów w Sianowie, okazało
się, że zebrano kwotę 2.104,52 zł. Kwota
ta została przekazana Sztabowi Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sia-
nowie! Wszystkie dotychczasowe piłkar-

skie Grania Serc w Sianowie, dają łącznie

kwotę: 24.516,52 zł. 

Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za grę! Ryszard Wątroba

zagraliśmy dla orkiestry

W niedzielę, 15 stycznia 2023 r., 

w hali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 2, UKS Morski Sianów gościł przed

własną widownią drugą drużynę w tabeli

II ligi piłki ręcznej kobiet w grupie po-

morskiej – SPR AMW Gdynia. 

Sianowianki walczyły o zwycięstwo 
w rundzie jesiennej i dzięki wygranej zdo-
były wyraźną przewagę punktową nad
pozostałymi zespołami w tabeli. Aktualnie
UKS Morski Sianów zajmuje pierwszą po-
zycje z kompletem punktów.

Spotkanie prowadzili sędziowie: Adam
Dejna i Kamil Raszewski z Tczewa, sę-
dziowie stolikowi Henryk Niski i Sebastian
Kudźba z Koszalina. Opiekę medyczną
nad zawodniczkami sprawował ratownik
medyczny Radosław Szuster.

Goście w pierwszej połowie meczu
uzyskali niewielką przewagę nad gospo-

darzami spotkania. Druga połowa przy-
prawiła naszych kibiców o szybsze bicie
serca, ponieważ UKS Morski Sianów miał
trochę problemów z wyrównaniem wy-
niku i wyjściem na prowadzenie. Pomimo
sześciobramkowej straty sianowskie
dziewczyny nie poddały się i pokazały na
co je stać – ostatecznie wygrały spotkanie
27:26.

Ukłony należą się także w tym miejscu
widowni, która zagrzewała sianowskie za-
wodniczki do walki.

Bramki dla UKS Morskiego Sianów zdo-
były: Zuzanna Cygert (1), Iga Radzikowska
(1), Magdalena Zabrowarnana (1), Marta
Sikora (4), Wiktoria Pilarska (2), Zuzanna
Kruk (12), Martyna Włodarczyk (2), Mo-
nika Koprowska (3), Julia Wierzbicka (1).

Wszystkim zawodniczkom zespołu UKS
Morski Sianów dziękujemy za wspaniały

wynik i trzymamy kciuki za kolejne zwy-
cięstwa. 

Trenerami Drużyny z Sianowa są Ma-

riusz Dobrzeniecki, Monika Koprowska
(grający trener), Grzegorz Frąckowiak.

Już 18 lutego odbędzie się kolejny

mecz II ligi kobiet . Przed własną publicz-
nością UKS MORSKI SIANÓW podej-
mować będzie zespół z Żukowa.

Wygrana UKS morski Sianów

7 stycznia 2023 r., w Hali Sportowo-

Widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 2

w Sianowie, odbył się 17. Halowy Turniej

Piłkarski Seniorów im. Feliksa Pietrasz-

kiewicza o puchar Burmistrza Gminy 

i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego.

W turnieju – poświęconym pamięci 

Feliksa pietraszkiewicza, zmarłego nagle
27 grudnia 2005 r. – byłego piłkarza, tre-
nera, sędziego, działacza piłkarskiego, za-
grał komplet seniorskich zespołów Gminy
i Miasta Sianów: KS Sieciemin, KS
SKIBNO, Stowarzyszenie Victoria Sianów,
KS Victoria Sianów, UKS Victoria SP 2
Sianów oraz Grupa Sędziów Koszalin i ze-
spół pod nazwą Pietraszkiewicze, w skła-
dzie którego zobaczyliśmy, między innymi,
wnu-ków Feliksa Pietraszkiewicza: Adama
i Pawła!

17. Halowy Turniej Piłkarski Seniorów
im. F. Pietraszkiewicza, poprzedziło trady-
cyjne wprowadzenie Ryszarda Wątroby, 
a potem wdowy po zmarłym Feliksie, Bar-
bary Pietrasz-kiewicz, która – wspólnie 
z licznymi członkami rodziny, przyglądała
się wszystkim 21. poje-dynkom.

W ceremonii otwarcia uczestniczyli po-

nadto: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów 
– Maciej Berlicki oraz Przedstawiciel Sto-
warzyszenia Victoria Sianów – Krzysztof
Gort.

Pierwsze miejsce, z 5. zwycięstwami
oraz 1. porażką zajęła drużyna Stowarzy-
szenia Victoria Sianów. To czwarte zwy-
cięstwo tego zespołu w historii turnieju!

Drugie miejsce, z 4. zwycięstwami 
i 2. Porażkami zajęli piłkarze KS Sieciemin.

Trzecie miejsce, odnosząc 3. zwycię-
stwa, 2. spotkania remisując i 1. mecz za-
jęła drużyna, grająca pod nazwą Pietrasz-
kiewicze.

Maciej Berlicki, BurMistrz sianowa:
kolejny raz pamiętamy o Feliksie Pietrasz-

kiewiczu, który oprócz fizyki, sportu uczył
mnie, że przy „dzień dobry” kulturalnie jest
wyjąć ręce z kieszeni.

Pani Basia – żona, jak widać dalej jest
pełna zdrowia, życia i wigoru... a turniej,
choć już niemłodzi, wygrali moi koledzy 
z ekipy oldbojów... gratuluję!

Nie zapomNimy


