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O godzinie 16 z okazji 

„Dnia Kobiet” odbędzie się

pierwsza impreza w wyre-

montowanym kinie „Zorza”.

Zapraszamy wszystkie Panie

na „Czar dawnych lat”.  

Zapewniamy dobrą zabawę 

i wiele atrakcji.

8 III

O godz. 9 w Gimnazjum

Gminnym w Sianowie 

odbędzie się spotkanie

uczniów z podróżnikami 

Jagodą  Pietrzak 

i Norbertem Skrzyńskim,

którzy przedstawią swoje

wspomnienia z niemal 

dwumiesięcznej podróży 

po Iranie.

7 III

O godzinie 17 w Gimnazjum

Gminnym w Sianowie 

zapraszamy na uroczystość

15. rocznicy powstania 

UKS „Victoria” SP2 Sianów

połączoną z promocją książki

wydanej na tę rocznicę. 

7 III

O godz. 10 – Sportowe Show

– Przystań w Akademii. 

Impreza promująca nowe

dyscypliny w Sianowskiej

Akademii Sportu, Gimnazjum

Gminne w Sianowie.

10 III

Przybyli do zniszczonego II wojną światową
miasta. Własnymi rękami odbudowali
Sianów. Podziękujmy im za to 3 marca 
– podczas obchodów Dnia Osadnika.

Dzień Osadnika w Sianowie obchodzony będzie już po raz dzie-
wiąty. Ideą święta jest uczczenie osób, które przyjechały do naszego
regionu po zakończeniu walk na frontach II wojny światowej. To
właśnie pierwsi mieszkańcy swoją ciężką pracą i wytrwałością, bu-
dowali miasto, naszą tożsamość. Warto o tym pamiętać i przypo-
minać szczególnie najmłodszym mieszkańcom gminy.

Z takiego założenia wyszli
organizatorzy tegorocznych
obchodów. Przygotowali
„żywą lekcję historii”. Przygo-
towali ją uczniowie klasy
dziennikarskiej Gimnazjum
Gminnego im. Ireny Sendle-
rowej w Sianowie. Gimnazja-
liści przeprowadzą w niedzielę
w auli swojej szkoły wywiady
z najstarszymi mieszkańcami
miasta. Chcą utrwalić ich
wspomnienia, przedstawić hi-
storię miasta taką, jaką zapa-
miętali ją ich dziadkowie,
babcie, sąsiedzi i ocalić od za-
pomnienia piękne historie.

Zanim wzięli się do pracy,
poprosili o pomoc profesjonalistów – zaprosili do szkoły dzienni-
karkę „Głosu Koszalińskiego” Joannę Krężelewską. Redaktor na-
uczyła ich, jak przygotować się do wywiadu, jak go przeprowadzić,
potem napisać i zredagować. Efekty tej współpracy i dziennikarskich
praktyk gimnazjalistów będzie można poznać podczas Dnia Osad-
nika. W konwencji talk-show rozmowy przeprowadzone będą „na
żywo”.

Zanim jednak wywiady – o godz. 11.30 w Kościele pw. Świętego
Stanisława Kostki w Sianowie rozpocznie się Msza Święta w in-
tencji mieszkańców miasta i gminy. Po mszy wszyscy chętni będą
mogli zasiąść na widowni auli Gimnazjum Gminnego w Sianowie.

O godz. 12.30 wystąpi chór szkolny. Po nim burmistrz Maciej Berlicki
wręczy medale za zasługi dla obronności kraju.

Po krótkim rysie historycznym na temat pierwszych osadników
będzie można posłuchać ich własnych historii, do których scenariusz
napisało samo życie. Imprezę zakończy występ zespołu Bursztyny.

Wstęp wolny. �

Święto pierwszych mieszkańców Sianowa

3 marca 1945 roku, po południu,

od strony północno-wschodniej

z kierunku Ratajek i Polanowa

wjechały do Sianowa. Niemcy

stawiali rozpaczliwy opór.

Wreszcie część poddała się, a po-

zostali w popłochu uciekli w kie-

runku Koszalina. Wsie w okoli-

cach Sianowa zostały wyzwolone

w dniach 2-6 marca 1945 roku,

niektóre na przykład Karniesze-

wice, Wierciszewo, czy Bielkowo

po zażartych walkach.

Zakończenie walk

– Założeniem almanachu było przedstawienie naszej gminy tym,
którzy tu nie mieszkają. Chcieliśmy przestawić atrakcje: od przyrody,
poprzez zabytki, walory turystyczne, ale też aspekty życia spo-
łeczno-kulturalnego, sportowego i gospodarczego. Uważamy, że
takie wydawnictwo także mieszkańcom ukaże potencjał, który na co
dzień nie jest dostrzegany! – wyjaśnia Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa.  Album został wydany w 670. rocznicę i wpisuje się w cykl
wydarzeń upamiętniających tę chwilę. 

– W tym roku, przy każdej nadarzającej się okazji i na uroczysto-

ściach, będziemy przypominać o tym, że nasza historia zaczęła się
670 lat temu. Szanując przeszłość musimy jednak myśleć o tera-
źniejszości i patrzeć z nadzieją w przyszłość. A dorobek i potencjał,
który prezentujemy w tym wydawnictwie pozwala twierdzić, że 
kolejne jubileusze będziemy obchodzić w prężnie rozwijającej się
gminie – podsumowuje burmistrz. �

(szerzej o wydawnictwie i zagadnieniach promocji gminy
na str. 6)

Album na jubileusz
Samorząd gminny wspólnie z Gminną Organizacją Turystyczną wydał album 
pt. „Osobliwości gminy Sianów”.  Wydawnictwo jest jednym z elementów 
obchodów jubileuszu 670-lecia praw miejskich Sianowa.

Maciej Berlicki, burmistrz miasta i gminy Sianów, trzyma w dłoniach pierwszy egzemplarz albumu. Fot. BESO Media
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tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

Ostatni miesiąc to dwie duże
gminne uroczystości. Każda
inna, każda ze specyficznym

klimatem. I każda ważna. 
Jeszcze w ostatnim dniu  stycz-

nia podziękowaliśmy wszystkim
Wolontariuszom, którzy w roku
2012 uczestniczyli w wielu różnych
akcjach, którzy swoim czasem,
sercem i pomysłami pokazują, że
nasza gmina jest otwarta na ludzkie
potrzeby, na problemy i czasami
niesprawiedliwy los. Jeszcze raz
wszystkim dziękuję! Dzięki Wam,
Wolontariuszom, w wielu miej-
scach jest trochę uśmiechu, mniej
trosk…

Po kilkunastu dniach – 11 lu-
tego, odbyła się pierwsza Sia-
nowska Gala Rybogryfa. W historii
Sianowa jeszcze nigdy nie
wręczano nagród za działalność
społeczną – zrobiliśmy to po raz
pierwszy ! Nagrodziliśmy również
sportowców. Dzięki osobom, które
mają osiągnięcia na tych polach
Sianów jest gminą dobrze postrze-
ganą również daleko poza naszymi
granicami.

Na gali powołaliśmy również
Radę Gospodarczą, a w jej skład
weszli lokalni przedsiębiorcy,
którzy oprócz „zwykłej” bizne-
sowej działalności, są widoczni 
ze względu na wrażliwość społe-
czną.

I to wszystko wydarzyła się 
w dniu, w którym rozpoczęliśmy
obchody 670-lecia nadania praw
miejskich Sianowowi. Przed nami
w tym roku wiele ciekawych 
imprez i spotkań – warto je organi-
zować dla wszystkich mieszka-
ńców gminy i miasta. Warto…

Aktywni
mieszkańcy

31 stycznia w auli Gimnazjum
Gminnego w Sianowie odbył się
koncert dedykowany wszystkim,
którzy poświęcają swój czas na
działalność społeczną. Koncert był
podziękowaniem za wszystkie
akcje społeczne, zorganizowane 
w ubiegłym roku, a było ich w Sia-
nowie wiele. Odbywały się zbiórki
publiczne, imprezy i bale charyta-
tywne, z których dochód przezna-
czono na pomoc chorym dzieciom.

Najbardziej zaangażowani wo-
lontariusze otrzymali statuetkę Wo-
lontariusz Roku 2012. Wśród wy-
różnionych znaleźli się: Klub 4x4
Sianów, Andrzej Danielewicz wraz
z Sympatykami Kolarstwa oraz
Maciej Lewandowski. To osoby,
które poświęciły wiele czasu i wy-
siłku w zorganizowanie i przepro-
wadzenie akcji charytatywnych.

– Są osoby szczególnie zaanga-
żowane w procesy organizowania
imprez klubowych, jak i charyta-
tywnych. Nie spodziewaliśmy się
aż takiego wyróżnienia. Będzie to
pewnie dalszą mobilizacją dla nas 
– podkreślił Roman Kwiatkowski
prezes Stowarzyszenia 4x4.

– Taka chyba jest kolej rzeczy,

żeby pomagać słabszemu, cho-
remu, tak ma być w tym naszym
świecie – powiedział po odebraniu
nagrody Maciej Lewandowski.

Koncert, podczas którego wy-
stąpił zespół gdańskich muzyków
Acoustic Quartet, był podziękowa-
niem dla wszystkich, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili 
i przyczyniają się do pomocy
innym. W Sianowie jest wyjątkowo

dużo takich osób. Wielu mieszkań-
ców to bardzo hojne osoby bez,

których nie udałaby się żadna akcja
charytatywna. �

Święto Wolontariuszy
Poświęcają swój wolny czas dla innych. Nic za to nie chcą. Często wolą pozostać 
w cieniu. Sianowscy wolontariusze zostali uhonorowani za swoją aktywność i działal-
ność.

Na dachu lub na ścianie Two-
jego domu są azbestowe płyty? 
Możesz otrzymać pomoc finan-
sową na ich usunięcie. Urząd
Gminy i Miasta w Sianowie infor-
muje o naborze wniosków na dofi-
nansowanie demontażu, transportu
i utylizacji pokryć dachowych za-
wierających azbest. 

Środki na powyższy cel zostaną
pozyskane z puli Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Szczegółowe zasady i warunki uzy-
skania dofinansowania będą znane
w ciągu najbliższych dni. Plano-
wany termin przeprowadzenia 
objętych dofinansowaniem prac 
to okres od czerwca do września
tego roku.

Wszyscy zainteresowani mogą
składać wnioski, których formu-
larze dostępne są u sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli
oraz w Referacie Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie. Wnioski przyjmowane
będą w do 31 marca, dlatego warto
się pospieszyć!

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Sianowie pod nr tele-
fonu 94 346 95 39 lub osobiście 
– oficyna, I piętro, pokój nr 2.

maciej Domeracki

Warto skorzystać z dotacji i pozbyć

się azbestu z posesji, ponieważ jest

on bardzo groźny dla zdrowia 

– gdy unosi się w powietrzu i ist-

nieje prawdopodobieństwo wdy-

chania jego włókien. Włókna

azbestu są niewidoczne dla oka 

i niewyczuwalne w dotyku. Je-

dyny sposób na walkę z nimi to

usunięcie eternitu z posesji.

Usuwaniem eternitu zajmują się

wyspecjalizowane firmy.

Ważne dla zdrowia

Azbest z posesji
usuniesz z dotacją

Dofinansowanie do usuwania azbestu w roku
2013: nie czekaj, złóż wniosek!

Gmina Sianów otrzyma dotację
na renowację szlaku kajakowego 
na rzece Unieść. To ponad 41 tys.
złotych.

Gminna Organizacja Tury-
styczna w Sianowie otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. To kolejne wy-
różnienie organizacji, która jako 
jedyna w województwie zachod-
niopomorskim drugi rok z rzędu
realizuje projekty  finansowane ze
środków Ministerstwa. 

Projekt „Nie tylko Plaża – alter-
natywa dla produktu 3xS” zakłada
utworzenie tematycznej trasy kaja-
kowej – „korytarzem ekologicznym
rzeki Unieść” poprzez renowację,
konserwację uzupełnienie 16 km
odcinka trasy kajakowej, prowa-

dzonej rzeką Unieść. Zrekonstru-
owany i wytyczony szlak będzie je-
dynym w regionie Pomorza Środ-
kowego, który umożliwi turystom
dotarcie kajakiem od rzeki Unieść
przez jezioro Jamno aż do Morza
Bałtyckiego.

Założeniem projektu jest także
promocja walorów turystycznych
na terenach, przez które prze-
biegać będzie szlak kajakowy, po-
przez rozmieszczenie odpowied-
nich drogowskazów umożliwia-
jących dotarcie do najciekawszych
zakątków Pomorza Środkowego.
Dodatkowo planuję się rozszerzyć
słabą w regionie infrastrukturę po-
przez wybudowanie m.in. dwóch
nowych pomostów umożliwia-
jącymi zejście do wody. Szlak ka-
jakowy oznakowany zostanie
zgodnie z wytycznymi PTTK.
Trasa poprowadzona zostanie 
w taki sposób aby umożliwić 
początkującym kajakarzom naukę,
a także tym bardziej doświad-
czonym możliwość aktywnego
wypoczynku.

Tomasz Tesmer

Popłyniemy
odnowionym szlakiem

sztuk folderów turystycznych

będzie promować 

zmodernizowany 

szlak kajakowy.

1000

Wyróżnieni wolontariusze mają na swoim koncie

organizację m.in. akcji Integracja dla Choinki, podczas której zebrano 10 tys.

zł dla trzynastoletniej Paulinki – mieszkanki Sianowa, chorej na marskość

wątroby; balu charytatywnego dla Kariny i Turnieju na Orliku, podczas

którego zebrano środki finansowe  dla syna pani Kariny –  chorego na au-

tyzm Fabiana; akcji mikołajowych.

To zrobili

Andrzej Danielewicz jest założycielem grupy nieformalnej Sympatycy Kolarstwa. Jest też pomysłodawcą wielu
akcji sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Osiedla nr 2. Fot. Waldemar Kosowski

wolontariuszy włączyło się 

w różne akcje i zbiórki publiczne,

jakie realizowane były w 2012

roku w gminie Sianów. Podczas

zbiórek publicznych, m.in. 

Caritas w Sianowie i sianowską

akcję „Dziewczynka z zapałkami”

zebrano prawie 44 tysiące zło-

tych.

170
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Sprzedam domek letniskowy 

z działką 7 arów nad morzem 

w Łazach – 800 m do morza.

Domek murowany (2009 rok), 70 mkw.: � mały salon �

aneks kuchenny � łazienka � 2 sypialnie na poddaszu. 

Działka ogrodzona, w spokojnej dzielnicy domków jed-

norodzinnych.

Cena: 270 000 zł. 

Telefon: 604 – 683 568, 604 – 523 572

Podobnie, jak w poprzednich latach, dzieci, które na czas 
zimowej przerwy feryjnej pozostały w domach, mogły korzy-
stać z wielu atrakcji. Oto, co się działo!

Ze strażnikami
Sianowska Straż Miejska włączyła się do akcji „Bezpieczne

Ferie”. Dzieci, m.in. podopieczni Filii Bibliotecznych w Osie-
kach i Skibnie, wzięły udział w prelekcjach, które przeprowa-
dziła Beata Bodys. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakie nie-
bezpieczeństwa grożą im podczas zimy i jak się ich ustrzec.
Strażnicy przypominali także o zasadach  korzystania z do-
stępnych telefonów alarmowych i zgłaszania zdarzeń niebez-
piecznych do służb ratowniczych.  Spotkania były też okazją do
zaprezentowania zasad oraz przeprowadzenia zajęć prak-
tycznych z zakresu udzielania pomocy w nagłych stanach za-
grożenia życia.

W bibliotekach
Podczas zajęć w Filii Biblioteki w Osiekach dzieci czytały

bajkę „O pingwinku Kleofasku” i dowiedziały się, gdzie żyją
i jak się zachowują pingwiny. Dzieci uczestniczyły także w za-
jęciach plastycznych, grach i zabawach planszowych oraz ru-
chowych. Przygotowywały sobie własnoręcznie posiłki na za-
jęciach kulinarnych. Wzięły też udział w seansie kina
objazdowego i bawiły się na balu karnawałowym.

W Filiach w Siecieminie, Węgorzewie i Sierakowie zajęcia
prowadzone były w ramach projektu „Nasi wspaniali
sąsiedzi”, finansowane z Fundacji Wspomagania Wsi. Działo
się wiele. Co dokładnie? W Siecieminie podczas warsztatów na
temat zdrowej żywności, gościem specjalnym była Joanna Mo-
krzycka. Piekła chleb oraz zrobiła twaróg.

Dzieci w Filii w Węgorzewie odwiedziła Stefania Kisiele-
wicz, która od najmłodszych lat zajmuje się szydełkowa-
niem i różnymi robótkami ręcznymi. Pokazała uczestnikom
warsztatów swoje prace, oraz uczyła ich podstawowych
splotów szydełkowania. Były też zajęcia z Katarzyną Puzio,
której pasją jest układaniem obrazów z materiałów ekolo-
gicznych.

W Filii Bibliotecznej w Sierakowie dzieci przygotowały pla-
katy na temat dobrego traktowania zwierząt domowych, które
rozwieszone zostaną na terenie Sierakowa. Pierwszym go-
ściem na zajęciach była  Krystyna Kłos, która lubi piec i go-
tować.  Dzieci upiekły pierniczki, które kolorowo ozdobiły.
Drugim gościem była Violetta Podgórzańska, która w wol-
nych chwilach zajmuje się haftowaniem, filcowaniem, robi 
na drutach i na szydełku.

W Filii Bibliotecznej w Karnieszewicach trwały warsztaty
edukacyjno-rekreacyjne pod hasłem „Zimie na przekór”. – W
trakcie trwania warsztatów zrealizowaliśmy cykl zajęć pod
tytułem „ Podróż na Daleki Wschód”. Dzieci wysłuchały baśni
chińskich, japońskich i wietnamskich, poznając dawną kul-
turę tych krajów. W oparciu  o wysłuchane teksty dzieci 
wykonały prace plastyczne, poznając technikę decoupage 
– informuje Irena Zagulak-Jankowska.

W Punkcie Bibliotecznym w Skibnie organizowane były
zajęcia plastyczne, kulinarne i twórcze, na których dzieci przy-
gotowały przedstawienie dla babć i dziadków z okazji ich
święta. Po wysłuchaniu wierszy i piosenek dziadkowie po-
częstowani zostali słodkościami, przygotowanymi na warsz-
tatach kulinarnych.

Na sportowo
W pierwszym tygodniu ferii w Zespole Szkół w Dąbrowie

odbywały się zajęcia sportowe -mistrzostwa w unihokeja, piłkę
nożną, piłkę siatkową i piłkę koszykową. Na koniec zawodów
odbywały się konkurencje indywidualne, np. „Traf do bramki
z własnej połowy”, turniej rzutów za trzy punkty do kosza
(bezkonkurencyjny okazał się Mateusz Dec, który w 40 se-
kund trafił dziesięć razy), konkurs rzutów karnych w piłce
ręcznej i nożnej. Wiele emocji wśród uczestników wzbudziły
zawody w jeździe indywidualnej i zespołowej na wózku czte-
rokołowym na czas. Po każdej z gier zespołowych uczniowie
relaksowali się przy stołach do tenisa stołowego i piłkarzykach.

Zajęcia sportowe organizowane były też w Gimnazjum
Gminnym w Sianowie. Ich uczestnicy sami decydowali, w co
grać. Najczęściej była to piłka halowa, siatkówka, badminton,
tenis stołowy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły, jej
absolwenci, goście którzy odwiedzili znajomych oraz
uczniowie sianowskich szkół.

Zarządy Osiedli nr 2 i 3 zorganizowały dzieciom wyjazdy
na lodowisko w Koszalinie i na basen do  Darłówka. �

8 lutego zakończył się czas dwutygodniowego odpoczynku dla dzieci i młodzieży po pierwszym semestrze
nauki. Wolne wcale nie oznaczało nudy. Ciekawych ofert, jak spędzić czas laby nie brakowało.

Zimowe ferie w gminie

o g ł o s z e n i e
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Rybogryfy dla nie
mieszkańców gmi

Jubileusz 670-lecia nadania Sianowowi praw miejskich był okazją do      
renu gminy. Po raz kolejny rozdane zostały prestiżowe nagrody – Sian       
społecznej. Uroczystość była także okazją do powołania Rady Gospod       

11 lutego przypadła 670. rocznica nadania
praw miejskich Sianowowi – w 1343 roku zrobił
to Piotr Święca z Polanowa. Obchody „urodzin
Sianowa” były w tym roku wyjątkowo uro-
czyste. Rangę uroczystości podniósł fakt, że 
połączono obchody rocznicy z galą wręczenia
Rybogryfów, które zostały rozszerzone o kate-
gorię społeczną.

Na spotkanie przybyło ponad 150 osób.
Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele
niemal wszystkich sianowskich grup społecz-
nych i wielu gości spoza Sianowa. – Cieszę się, że
w jednej sali zebrali się przedstawiciele tak
różnych środowisk z całej gminy. Są sportowcy,

społecznicy, mundurowi, ludzie związani z go-
spodarką. W dniu jubileuszu nadania Sianowowi
praw miejskich życzę gminie, by się rozwijała, ale
rozwój ten nie leży tylko na barkach samorządu.
Musimy pracować na niego wspólnie – podkre-
ślił Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa.

Sianowskie Rybogryfy w kategorii społecznej
otrzymali: Michał Stolarski, Henryk Maciejewski
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Iwięcino. Tradycyjnie, już po raz dziesiąty roz-
dano Rybogryfy w kategorii sportowej. Wy-
różnienia odebrali: Trener Roku – Robert Ko-
walczyk, Zawodnik Roku – Dominik Ziętek,
Działacz Roku – Andrzej Adamski,  Sponsor

Roku – Gospodars    
Impreza Roku – X    
pamięci Larysy E     
Roku – Uczniow    
Sianów oraz Supe    

Ostatnią oficja     
wołanie Rady Gos    
stawiciele najwię   
biorstw. Zadanie    
inicjowanie i koor   
ogólnemu rozwo      
a w jej skład wesz   
wickiej firmy Deg    
Mięsnego Wanda     

   
      

       
      

    
     

    
     

   
    

       
    

  
  

Dzięki wieloletniej pracy Michała Stolarskiego OSP w Osiekach jest 
jednostką niezwykle prężną, a w jej szeregach służą kolejne pokolenia
mieszkańców sołectwa. Fot. Waldemar Kosowski

Wśród licznych dokonań Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino warto wymienić: 
lapidarium na iwięcińskim cmentarzu, album fotograficzny „Iwięcińskie rodziny Osadnicze” oraz
zbiórkę publiczną na remont dachu kościoła w Iwięcinie. Fot. Waldemar Kosowski

Michał Stolarski 
Zasłużony i zaangażowany mieszkaniec Osiek od 1963 r. Wieloletni kierownik miejscowego gospo-

darstwa rolnego. Przez  45 lat był członkiem Zarządu OSP w Osiekach, a ponad 35 lat jego prezesem.
Obecnie przekazał prezesurę młodszym pokoleniom, ale nadal jest czynnym członkiem OSP. Dzięki
jego determinacji nie zlikwidowano jednostki w Osiekach w latach 80., w czasach kiedy likwidowano 
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Był też głównym inicjatorem budowy remizy strażackiej w Osiekach.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino
Jako pierwsze w gminie stało się instytucją prowadzącą szkołę społeczną na bazie dotychczasowej

szkoły publicznej. Szkoła została przejęta przez stowarzyszenie 1 września 2011 r. To działalność roz-
wojowa, gdyż 2 kwietnia 2012 r. kolejnym zadaniem przejętym przez Stowarzyszenie stało się prowa-
dzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwięcinie, a od 12 września 2012 roku także Punktu Przed-
szkolnego Pod Kogucikiem.

Od chwili powstania w 2007 r. stowarzyszenie bardzo intensywnie wpływa na rozwój miejscowości.
W latach 2007 – 2010 jego członkowie prowadzili zajęcia edukacyjno – szkoleniowe dla grup z całego
województwa zachodniopomorskiego pn. „Krucha Tajemnica Bombek Choinkowych”, związane z tra-
dycjami bożonarodzeniowymi. Stowarzyszenie wypracowało także ofertę warsztatową pn. „Misiowa
kraina na końcu świata” oraz „Warsztaty rękodzielnicze w Wiosce Końca Świata”. Z oferty skorzystało
ponad 6000 dzieci. Dzięki tej działalności powstały gospodarstwa edukacyjne: „Galeria Pod Kogutem”
oraz  „Podwórzec Czasu”.

Henryk Maciejewski 
Absolwent Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie. Od urodzenia mieszka-

niec gminy Sianów. Tworzy w technikach: olej, akwarela, pastel. Obiektem zainteresowań artysty jest
architektura Polski, a szczególności architektura regionu. Wiele jego prac przedstawia najciekawsze sia-
nowskie obiekty czym stara się zwrócić uwagę mieszkańców na urodę otaczającej ich architektury. Jest
autorem kilku wystaw w Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz jego obrazy zdobią wnętrza budynków
instytucji publicznych.

Henryk Maciejewski odebrał nagrodę w kategorii kultura.
Fot. Waldemar Kosowski

W auli Gimnazju         

Inspiracją dla dorocznych nagród przyznawanych przez samo-
rząd był gryf z ogonem jesiotra, który zdobi sianowski herb.

Rybogryf

Galę rozdania nagród uświetnił występ Moniki Kowalczyk.
Fot. Waldemar Kosowski

Radę Gospodarc           
z terenu gminy.   

Laureaci Sianow        

Rybogryfy w kategorii społecznej

nasza gmina
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  stwo Rybackie Jarosław Dadoń,
   XVI Ogólnopolski Turniej Judo
  wy Krause w Dąbrowie, Klub

  ski Klub Sportowy „Kometa”
  erRybogryf – Paweł Spisak.

 alną częścią imprezy było po-
  spodarczej, którą tworzą przed-

 kszych sianowskich przedsię-
 em Rady będzie opiniowanie,

  rdynacja działań sprzyjających
 jowi Gminy i Miasta Sianów, 

    zli przedstawiciele: karniesze-
  ga SA, Zakładu Przetwórstwa

 a i Stanisław Grzywacz z Sia-

nowa, Nadleśniczy Nadleśnictwa Karniesze-
wice, przedstawiciele firm Arka z Sianowa, Ma-
tysz – Drew ze Skibna, Polryb z Wierciszewa,
Globmetal z Sianowa, Ganz Polska z Sianowa,
Gospodarstwa Rybackiego Dadoń z Sianowa
oraz Fermy Drobiu Adamkiewicz ze Szczeglina.

Wyjątkową atmosferę tego święta podkre-
ślała piękna oprawa muzyczna w wykonaniu
Moniki Kowalczyk, rozpoczynającej imprezę
wspaniale zaśpiewanymi utworami oraz ze-
społu Dixie Bend, który wystąpił, po części ofi-
cjalnej z energetycznym koncertem najbardziej
znanych standardów jazzowych.

AGnIESZKA LEwcZUK 

Trener Roku: 
Robert Kowalczyk 

Trener II klasy badmintona oraz piłki nożnej, cztero-

krotny zdobywca Sianowskiego Rybogryfa w tej kategorii.

Trener kadry narodowej U-17, trener koordynator woje-

wództwa zachodniopomorskiego młodzików, juniorów 

i młodzieżowców, jego podopieczni odnoszą sukcesy 

na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Myślą przewodnią Roberta Kowalczyka, dodającą mu

werwy do pracy w chwilach słabości, są słowa Owidiusza

– „Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”. 

Zawodnik Roku: 
Dominik Ziętek  
Grę w badmintona rozpoczął w wieku 10 lat w klubie

UKS kometa Sianów. Jego trenerem prowadzącym jest 

Robert Kowalczyk. Największe osiągnięcia w 2012 roku:

Wicemistrz  Polski Juniorów w grze mieszanej, finalista 

międzynarodowych mistrzostw Litwy w grze mieszanej, 

III miejsce w grze podwójnej  mężczyzn na międzynaro-

dowych mistrzostwach Słowacji, wicemistrz w grze pod-

wójnej na międzynarodowych mistrzostwach Czech, 

międzynarodowy wicemistrz Finlandii w grze podwójnej

mężczyzn, III miejsce w grze mieszanej na  międzynaro-

dowych mistrzostwach Finlandii.

Działacz Roku: 
Andrzej Adamski
Mija 28. rocznica pracy szkoleniowej trenera Andrzeja

Adamskiego w klubach judo Koszalina i Gminy Sianów. 

Z dyscypliną związany jest od 1971 r. Najważniejszym

jego osiągnięciem sportowym było wychowanie i bezpo-

średnie przygotowanie do startu w Igrzyskach Olimpij-

skich w Atlantcie '96 Ewy Larysy Krause, która jako jedna

z trzech polskich olimpijczyków dostąpiła zaszczytu re-

prezentowania naszego kraju na olimpijskim tatami, zdo-

bywając  V miejsce w klasyfikacji indywidualnej, w kate-

gorii wagowej do 52 kg.

Andrzej Adamski działa społecznie w Zarządzie Pol-

skiego Związku Judo, jest prezesem Zachodniopomor-

skiego Związku Judo, prezesem UKS Tori im. Ewy – Larysy

Krause w Dąbrowie, członkiem Gminnej Rady Sportu 

w Sianowie, członkiem Zarządu Zachodniopomorskiej 

Federacji Sportu.

Impreza Roku: 
XVI Ogólnopolski Turniej Judo
pamięci Larysy Ewy Krause 
w Dąbrowie 
Odbył się w dniu 16 czerwca 2012 r. Impreza wy-

różniona została Sianowskim Rybogryfem po raz szósty.

Od 1997 r. szkoła w Dąbrowie – obecnie Zespół Szkół

im. L. E. Krause w Dąbrowie – i miejscowy Uczniowski

Klub Sportowy „Tori” im. L. E. Krause są organizatorami 

i jednocześnie gospodarzami imprezy jedynej w swoim

rodzaju, bo na macie usytuowanej na szkolnym boisku,

którą rokrocznie przykrywa pokaźnych rozmiarów namiot.

Co roku w imprezie bierze udział ok. 300 uczestników.

Klub Roku: 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Kometa” Sianów

Istnienie UKS „Kometa” związane jest nieodłącznie ze

Szkołą Podstawową Nr 1 im. Janka Bytnara w Sianowie oraz

nauczycielem Robertem Kowalczykiem. „Kometa” może

się poszczycić  licznymi sukcesami swoich zawodników 

od kategorii dzieci, poprzez młodzików, juniorów młod-

szych, juniorów, młodzieżowców do seniorów włącznie. 

W ubiegłym roku zawodnicy osiągnęli wiele sukcesów,

m.in. Paweł Prądziński – II miejsce w grze podwójnej 

Mistrzostw Polski Młodzieżowców w badmintonie, Piotr

Kabata – V miejsce w grze mieszanej Mistrzostw Polski

Młodzieżowców w badmintonie, Karol Krakowski – II

miejsce w grze pojedynczej oraz III w grze mieszanej 

Mistrzostw Polski Juniorów w badmintonie, Dominik 

Ziętek – II miejsce w grze mieszanej Mistrzostw Polski 

Juniorów w badmintonie, Piotr Mezgier – V miejsce 

w grze mieszanej Mistrzostw Polski Juniorów w badmin-

tonie, Patryk Jas – V miejsce w grze mieszanej Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży w badmintonie, Kornelia

Kowalczyk – V miejsce w grze mieszanej Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży w badmintonie.

SuperRybogryf: 
Paweł Spisak
Sześciokrotny zdobywca Sianowskiego Rybogryfa, naj-

bardziej utytułowany polski WKKW-ista ostatnich lat. Jako

jeden z nielicznych Polaków osiągnął światowy poziom 

w prestiżowej dyscyplinie jeździeckiej, we Wszech-

stronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Reprezentant

Polski w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 r. w Ate-

nach, 2008 r. w Hong Kongu, 2012 r. w Londynie. Za

sprawą Igrzysk Olimpijskich miniony sezon był bardzo

trudny i zarazem emocjonujący. Srebrny medal Mi-

strzostw Polski w WKKW, udział w Igrzyskach Olimpij-

skich to najważniejsze sukcesy sportowca w 2012 roku.

Sponsor Roku: 
Gospodarstwo Rybackie 
Jarosław Dadoń

Gospodarstwo istnieje od 1989 r. Firma zajmuje się ho-

dowlą ryb słodkowodnych, w głównej mierze pstrąga w

kilku odmianach, a także importem innych ryb słodko-

wodnych takich jak karp i tołpyga. Swoje produkty firma

sprzedaje z powodzeniem na rynkach krajowych jak i do

krajów UE. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 30 osób.

Sponsor lokalnych młodzieżowych zespołów sporto-

wych tj. UKS Kometa Sianów oraz UKS Victoria SP2

Sianów. Firma licznie wspiera instytucje charytatywne

datkami w postaci swoich produktów. 

  um Gminnego zgromadziło się około 150 osób. Fot. Waldemar Kosowski

 zą przy Burmistrzu Gminy i Miasta Sianów tworzyć będą przedstawiciele firm
  Fot. Waldemar Kosowski

 skich Rybogryfów 2013 w kategorii sportowej. Fot. Beso Media

Laureaci Sianowskich Rybogryfów 2013 w kategorii społecznej. Fot. Waldemar Kosowski

Rybogryfy w kategorii sportowej
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Przedsięwzięcie  jest częścią pro-
jektu „Nieprawość w Internecie”
realizowanego przez z Harcer-
skiego Klubu Turystyki Pieszej
PTTK „Sezam” z Koszalina. Kam-
pania ma na celu rozpowszech-
nianie wiadomość na temat za-
grożeń, wynikających z nieumieję-
tnego korzystania z narzędzi po-
stępu technicznego. Jak dzieci od-

najdują się w społeczeństwie infor-
macji? Jakie zagrożenia mogą
czyhać na nierozsądne pociechy?
Jak postrzegają Internet i jego za-
wartość? Odpowiedzi na te pytania
szukało jury.

Oto laureaci konkursu: I miejsce
– Anita Nowicka, II miejsce – Ko-
leta Kurek, III miejsce – Szymon
Darnielewicz . �

„Dzieci w sieci”
Pod takim hasłem zorganizowany został konkurs
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie.

W imieniu Bronisława Komo-
rowskiego prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej okolicznościowe
medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” Jubilatom wręczył
burmistrz gminy i miasta Sianów
Maciej Berlicki.

Wspólne 50 lat to symbol wier-
ności i miłości rodzinnej. Małżon-
kowie zgodnie  stwierdzili, że fun-
damentem, na którym zbudowali
swój związek była miłość. Bo mi-
łość to magiczny składnik recepty
na udany związek. Pielęgnowali ją
i dbali, by była silna i mogła znieść
wszystko.  Dzisiaj po  latach mogą
podsumować te  50-letnie wysiłki 
i stwierdzić,  że nie poszły one na
marne. Wychowali  razem troje
dzieci, są też szczęśliwymi dziad-
kami trójki wnuków.

Burmistrz, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej, kierownik i za-
stępca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, składając gratulacje
wyrazili słowa uznania dla Jubi-
latów i złożyli im serdeczne ży-
czenia długich i pogodnych lat
życia w jak najlepszym zdrowiu 
i zadowoleniu.      

Pani Zofia i Józef przyjęli także

życzenia od  swojej najbliższej  ro-
dziny oraz  od  sąsiadów.

Wszyscy  wypili symboliczną
lampkę szampana za pomyślność
Jubilatów na dalsze szczęśliwe
lata wspólnego życia i doczekania

w dobrym zdrowiu następnych
wspaniałych rocznic.  Jubilaci
poza medalami również otrzy-
mali dyplomy, upominki i piękne
kwiaty.

MirOSłAwA KAPuśCińSKA

Razem od pół wieku
W sobotę, 16 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sianowie jubileusz Zło-
tych Godów obchodzili państwo Zofia i Józef Brzuszek z Gorzebądza.

Zofia i Józef Brzuszek z Gorzebądza od 50 lat pielęgnują swoją miłość.  
Fot. Waldemar Kosowski

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Soroka, Klaudia Bogdan, Amelia Kie-
liańska, Michał Bado, Magdalena Mackiw, Adam Karpowicz, Nikola
Grzywacz, Roksana Czerkawska, Natalia Gajownik, Amelia Żukowicz,
Julia Szuplak, Weronika Johanssoon. Fot. UMiG Sianów

– Mamy przed sobą nowe wy-
dawnictwo promujące jak sama
nazwa mówi „Osobliwości gminy
Sianów”. Co można w nim zna-
leźć? 
– To długo oczekiwana publi-

kacja, w której znajdziemy nie tylko
sam opis gminy i miasta. Bardzo
nam zależało na opisie innym niż 
te ogólnie dostępne. Znajdziemy
ciekawostki historyczne, legendy 
i zdarzenia, o których mało kto pa-
mięta. Publikacja została tak po-
dzielona tematycznie, aby opisać
przyrodę, gospodarkę, historię, tu-
rystykę, sołectwa. Trudno też jed-
nocześnie zmieścić na 100 stronach
wszystko, co chciało by się pokazać.
Mamy nadzieję, że zostały zawarte
wszystkie ważne informacje choć
czujemy niedosyt brakujących kil-
kudziesięciu stron publikacji. Sta-
raliśmy się pokazać osobliwości
gminy –  to, co tak bardzo nas wy-
różnia na tle innych gmin Powiatu
Koszalińskiego. Dziś wiem, że to
nie tylko wielkość Gminy Sianów,
ale jej mieszkańcy, przyroda, archi-
tektura. 

– Jak narodził się pomysł na wy-
dawnictwo i do kogo ma ono
trafić?
– Wszystko zaczęło się od ogło-

szonego konkursu w PROW Osi
Leader Małe Projekty przez Środ-
kowopomorską Grupę Działania.
Konkurs dotyczył projektów skie-
rowanych do społeczności lokal-
nych i jego celem było propago-
wanie dziedzictwa kulturowego,
historii  i tradycji. Wiedzieliśmy, że
będzie to publikacja, ale zapisy 
w projekcie ukierunkowały nas na
spisanie faktów o gminie. Zebranie
ciekawostek o ludziach, historii, da-
nych statystycznych – wszystko to,
co nadaje gminie osobowość. W po-

łączeniu z bogatymi zasobami fo-
tograficznymi Waldemara Kosow-
skiego mogliśmy sobie pozwolić na
oryginalną publikację. Na początku
myśleliśmy o młodych mieszka-
ńcach gminy. Były nawet pomysły,
aby zrobić to w formie rysunków,
bajki. Przecież nie znajdą tak cie-
kawych informacji tylko w Inter-
necie. Po wielu dyskusjach po-
wstała publikacja dla wszystkich 
– tych starszych i tych młodszych
mieszkańców; tak aby dostojnie
upamiętnić 670 lecie miasta
Sianów. Dla najmłodszych zdradzę,
że jeszcze w tym roku powstanie
publikacja „Komiksy w Legendzie
Gminy Sianów”. 

– Jakie wrażenia po lekturze? Coś
w opisie gminy Pana zaskoczyło?
Czegoś nowego się Pan dowie-
dział  o gminie i ludziach tu miesz-
kających? 
– Jestem stałym mieszkańcem

Gminy Sianów. Dobrze znam tu-

tejszą okolice z racji wykonywa-
nego zawodu. Jestem też członkiem
założycielem GOT w Sianowie.
Wydawało mi się, że nie będzie po-
wodów dla których mogłoby mnie
coś zaskoczyć.  A jednak... Gospo-
darka! Zawsze mówiłem, że
Sianów to taka mała miejscowość
bogata we wszystko, tylko nie w
przemysł. Pozytywnie rozczaro-
wałem się, kiedy zebraliśmy
wszystko w jeden rozdział. O
przedsiębiorcach i ich przedsię-
biorstwach moglibyśmy poświęcić
całą publikację. Pracujący tam lu-

dzie z różnych stron powiatu 
koszalińskiego. Ich pasje, praca są
naprawdę interesujące. Do tego
wszystkiego należy dołączyć praw-
dziwą pasje pomagania innym czy
to w formie finansowej czy mate-
rialnej. 

– Jakie ma plany Gminna Organi-
zacja Turystyczna na promocję
gminy. Czy uważacie, że można
konkurować z nadmorskimi miej-
scowościami? A jeżeli tak, to 
w jaki sposób? 
– My nie konkurujemy... My

czerpiemy z tego korzyści, że je-

steśmy „przed” morzem a nie
„nad” morzem. W tym całym ha-
łasie jaki jest wytwarzany w okresie
letnim w miejscowościach nad-
morskich, Sianów to enklawa spo-
koju i ciszy. Tylko u nas można 
popłynąć kajakiem i przebywać 
z przyrodą sam na sam, czekają
setki kilometrów leśnych szlaków
rowerowych, są wioski tematyczne
z przygodą w lesie. Co roku pozy-
skujemy sporo pieniędzy na utrzy-
manie infrastruktury turystycznej,
która co roku jest ona odnawiana 
i znakowana. Czy turysta nad 
morzem może skorzystać z takich
atrakcji? Nie! Biorąc pod uwagę, że
teraz każdy przyjeżdża samo-
chodem, przejechanie 10-15 kilo-
metrów do Gminy Sianów  to
żaden problem. 

– Sianów zasłynął z ciekawych 
imprez kulturalno-rekreacyjnych.
Ostatnie Dni Ziemi Sianowskiej
uznano wręcz za wydarzenie re-
gionalne. Nie spoczniecie na lau-
rach?
– Tegoroczne Dni Ziemi Sia-

nowskiej w sumie już są zorgani-
zowane. Wystąpi między innymi
Big Cyc, Kasia Wilk, Mezo, dwa
kabarety Ciach i Jurki. Więcej
zdradzić nie mogę. Zespół organi-
zacyjny byłby chyba zły..., bo na
ten sukces pracujemy wszyscy
razem. �

FOT. JK / BESO MEDiA

Mamy się czym pochwalić!
Rozmowa z Jerzym Klonowskim, sekretarzem Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie

„Osobliwości gminy Sianów” są podzielone tematycznie, aby opisać przyrodę, gospodarkę, historię, turystykę,
sołectwa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno - kulturalnych,

kultywowanie lokalnych tradycji oraz promocja obszaru LGD współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
rogramu ozwoju bszarów iejskich 2007-2013.P R O W
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teleFony alarMowe:
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112,

94 347 51 40. 

Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20

04, kom. 603 262 371. 

Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 

Pogotowie wodno-Kanalizacyjne – 94

31 85 335. 

Miejska energetyka cieplna – 993, 94

347 44 01, 94 347 44 25. Infolinia:

0800 270 880. 

Pogotowie gazowe – 992, 94 348 41 24. 

Pogotowie energetyczne – 991, 94

348 37 71. Numer alarmowy z tele-

fonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa gospo-
darki Komunalnej – 94 348 44 44.

waŻne teleFony:
gminne wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel.   94 318 53 48

od godziny 15:00 oraz w dni wolne 

od pracy – tel. 94 318 53 35.

Komisariat Policji I w Koszalinie – 94

34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94

34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).

Służby patrolowe i dzielnicowi

w Sianowie – 94 34 29 675.

Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka

27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 

94 317 15 87, 664 432 449 (komen-

dant), 664 432 448 (strażnik).

Miejsko-gminny ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004

Sianów – 94 31 85 512, fax 94 31 85

512.

zakład budżetowy administracja
budynków Komunalnych, ul. Armii

Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31

85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (ad-

ministracja).

droga krajowa nr 6, od strony Kosza-

lina do bazy Kłos – 94 342 54 17.

droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do

skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.

drogi powiatowe – 94 342 78 31,

obwód drogowy w Manowie – 94

3183 224 lub 606 956 122 (dyżury od

5.00 do 22.00).

drogi gminne: miasto Sianów, Kłos,

ścieżka rowerowa do Skibna – 94

3185 357, 94 3185 639, 500 267 556

lub 500 267 555 (akcja zima), teren

gminy – 94 346 95 44, 506 349 288

(akcja zima).

oświetlenie na terenie gminy – 94

346 95 44

Urząd gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 94 3186

818 (Biuro Obsługi Interesantów).

Informator

Inicjatorem turnieju jest były
bramkarz Victorii Sianów Jacek
Holc, brat tragicznie zmarłego 20
sierpnia 1990 r. – w wieku 18 lat – ab-
solwenta SP w Suchej, Andrzeja. To
Jacek  Holc, również absolwent tej
szkoły, zwrócił się pisemnie do ów-
czesnego dyrektora miejscowej
szkoły Ryszarda Wątroby z prośbą 
o zorganizowanie imprezy. „Jestem
pewien, że pomysł ten chwyci 
i będzie fajną zabawą – napisał 12
grudnia 1999 r.

Ponieważ pierwsza edycja im-
prezy – zorganizowana 12 lutego
2000 r. – rzeczywiście przypadła
do gustu jej uczestnikom i organi-
zatorom, postanowili kontynu-
ować tę formę spotkań, rywali-
zując w przyszłości na parkiecie
(w drugą sobotę ferii zimowych),
natomiast we wrześniu na mu-
rawie (przy okazji festynu odpu-
stowo-dożynkowego w Suchej 
Koszalińskiej).

Tegoroczny, niezwykle wyrów-
nany turniej, wygrali piłkarze Po-
goni Gol Kleszcze. Drugie miejsce
zajęli reprezentanci Ursusa Sucha

Koszalińska. Trzecie miejsce przy-
padło zespołowi Barca Osieki. O
wyższym miejscu Pogoni Gol
Kleszcze zadecydował lepszy sto-
sunek bramek w całym turnieju.

Rywalizujące trójkami, syste-
mem „każdy z każdym”, zespoły,
rozegrały łącznie 28 sześciominu-
towych spotkań. Piłkarze strzelili
w sumie 134 bramki, co dało ponad
4,78 bramki na jedno spotkanie.

Zwycięzcy otrzymali okolicz-
nościowy puchar, a pozostałe ze-
społy statuetki. 

Piłkami nożnymi uhonoro-
wano: króla strzelców – Łukasza
Paszkiewicza (Pogoń Gol
Kleszcze), strzelca 20 bramek i naj-
lepszego piłkarza – Konrada
Szczepanika (Jantar Osieki). Ręka-
wicami bramkarskimi – najlepsze-
go bramkarza – Konrada Gądka
(Ursus Sucha Koszalińska). 

Puchar za pierwsze miejsce
oraz piłki i rękawice ufundował
Urząd Gminy i Miasta w Sia-
nowie, natomiast statuetki – orga-
nizatorzy.

rySzard wątroba

Zmagania absolwentów
9 lutego w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej w Suchej Koszalińskiej odbył się
jubileuszowy 20. Piłkarski Turniej 
Absolwentów tej szkoły. 
Była to 14. edycja halowa imprezy.

Kalendarz imprez
� 3 marca, godz. 10 – III WTK ju-

niorów, Gimnazjum Gminne w Sia-

nowie

� 7 marca, godz. 17 – XV-lecie UKS

Victoria SP 2 w Sianowie: prezentacja

książki, Turniej Piłki Nożnej, Gimna-

zjum Gminne w Sianowie

� 9 marca, godz. 10 – XXXI (XIV Po-

wiatowy) Piłkarski Turniej Juniorów

im. Jerzego Kowalskiego. Stadion

Miejski lub orlik

� 10 marca, godz. 10 – Sportowe

Show – Przystań w Akademii. Impreza

promująca nowe dyscypliny w Sia-

nowskiej Akademii Sportu, Gimna-

zjum Gminne w Sianowie

� 30 marca, godz. 17 – mecz piłki no-

żnej Koszalińskiej Klasy Okręgowej:

Victoria Sianów – Hubertus Biały Bór,

Stadion Miejski w Sianowie.

Stypendia rozdane
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów

przyznał zawodnikom oraz trenerom

stypendia sportowe za osiągnięcia

sportowe w 2012 roku. Kandydatów

opiniowała Komisja Stypendialna.

Pełna lista stypendystów na stronie

www.sianow.pl. �

w skrócie

Za rok 15. Turniej Absolwentów SP w Suchej Koszalińskiej w wersji halowej. Być może wróci po kilkuletniej
przerwie wersja boiskowa – tym bardziej, że w Sianowie od 2009 r. działa orlik, umożliwiający grę praktycznie
w każdych warunkach. Fot. Waldemar Kosowski

Do jubileuszowej edycji  stanęło
252 zawodników z całej Polski, 
a także z zagranicy. Wśród nich nie

zabrakło Mistrzyni Świata i Europy
Weteranów – Doroty Grzejdak.
Udział wzięli także wielokrotni 

reprezentanci kraju: Rafał Hawel
(aktualny wicemistrz Polski) i Ma-
ciej Kowalik. Grali zawodnicy 
ligowi, seniorzy, amatorzy i dzieci.
Na zawody wybrała się również
grupa amatorów, działająca przy
UKS Kometa Sianów. 

W sobotnim turnieju (punktacja
zaliczana do listy klasyfikacyjnej
Seniorów) aż dwa złote medale
wywalczyła Dorota Grzejdak: 
w kategorii gra pojedyncza kobiet
Open i gra mieszana gr. „0” 
w parze z Jarosławem Kurkow-
skim (Solec Kujawski). Niewąt-
pliwym sukcesem było zdobycie
srebrnego medalu w grze pojedyn-
czej mężczyzn +35 przez Marka
Hoppe, który prowadził w meczu
finałowym, ale zrezygnował z
walki z powodu kontuzji.  Turniej
Główny obfitował w brązowe me-
dale w grach podwójnych. Wywal-
czyli je: Marcin Grzywacz / Marek
Hoppe w kategorii +35, Andrzej
Przytulski / Zbigniew Zięba w kat.
+40 i Joanna Ciszek/ Katarzyna

Szczykutowicz w grze podwójnej
kobiet Open.

Niedzielny Turniej Amatorów
przyniósł kolejne nagrody dla sia-
nowskich zawodników. W grze po-
jedynczej kobiet, srebrny medal wy-
walczyła Milena Nawrot. W grach
podwójnych sianowianie zdobyli
medale we wszystkich kategoriach.
W pięknym stylu przeszedł przez
turniej debel męski Marek Hoppe /
Marcin Grzywacz, zdobywając
złoto bez straty ani jednego seta.
Kolejny debel męski, Grzegorz Pi-
larski / Zbigniew Zięba, wywalczył
brąz w kategorii +40. W grze pod-
wójnej kobiet, złoto zwyciężyły Jo-
anna Ciszek / Katarzyna Szczyku-
towicz, natomiast brązowy medal
zdobyły Magdalena Grzywacz /
Milena Nawrot. Sianowianie roze-
grali emocjonujący, trzysetowy finał
w grze mieszanej, złoto trafiło do
pary Milena Nawrot / Marek
Hoppe, a srebro – Katarzyna Szczy-
kutowicz / Tomasz Ogulewicz.

Magdalena grzywacz

Sianowscy amatorzy podbili Szczecin
W dniach 16-17 lutego odbył się XV Ogólnopolski Turniej Badmintona Netto Cup 2013.

Podczas Turnieju Głównego rozegrano 220 meczy, w ramach Turnieju
Amatorów – 243 mecze. Fot. Magdalena Grzywacz
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Na śliskim boisku i przy pada-
jącym śniegu, zdecydowanie lepiej
zaprezentowali się podopieczni
Grzegorza Lewandowskiego,
którzy pokonali gospodarzy 4:1
(2:1). Bramki dla zwycięzców strze-
lili: Michał Kierzek, Grzegorz Maj-
cher, Krystian Jegliński i Radosław
Kruk. Honorową bramkę dla po-
konanych strzelił Kamil Włodar-
czyk.

Kolejny sparing Victorii po-
kazał, że piłkarze występującej 
w Koszalińskiej Klasie Okręgowej
drużyny, prezentują stałą, wysoką

skuteczność. To, plus poprawiająca
się gra w defensywie powodują, że
Victoria traci stosunkowo mało
bramek. Wyjątkiem były spotkania
z bardzo dobrze wybieganymi 
zespołami juniorów młodszych Bał-
tyku Koszalin 3:3 (1:1) i juniorami
starszymi koszalińskiej Gwardii 4:4
(1:2). Dziewiętnaście bramek strze-
lonych w pięciu spotkaniach, przy
dziesięciu straconych to jednak stu-
procentowa zmiana oblicza zespołu
w porównaniu do rundy jesiennej
bieżącego sezonu.

rySzArd WąTrObA

Victoria: zwycięstwo
w śniegu

W Darłowie, w zimowej scenerii, piłkarze sia-
nowskiej Victorii pokonali zawodników  Darłovii.

Sianowianie zagrają jeszcze: 3 marca z Wybrzeżem Biesiekierz, 9 marca
z Arkadią Malechowo i 16 marca z Mewą Resko w Resku.

Fot. Ryszard Wątroba

Imprezę zorganizował Kosza-
liński Okręgowy Związek Piłki No-
żnej. Turniej tradycyjnie podzie-
lony był na dwie grupy. W grupie
„Młodszych” rywalizować mogły
zespoły złożone z chłopców uro-
dzonych w 2002 roku i młodszych,
w zespole mogło grać siedmiu 
zawodników (bramkarz i sześciu w
polu. Natomiast w grupie „Star-
szych” zagrały drużyny, w których
składach byli chłopcy urodzeni w
latach 2000 i młodszych), w zespole
mogło grać sześciu piłkarzy (1+5).

Młodzi adepci piłki nożnej ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
byli bliscy awansu do półfinału

zmagań.  Po pierwszej kolejce 
zawodnicy z gminy Sianów, wy-
grywając z UKS Orlik Darłowo,
byli liderem grupy. W następnych
meczach musieli uznać wyższość
drużyn z Bytowa i Złocieńca. Jedno
zwycięstwo i dwie porażki umiej-
scowiły ich na trzecim miejscu 

w grupie. Do dalszych gier awan-
sowały  dwa pierwsze zespoły.
Mecze odbywały się 2x 6 minut,
systemem „każdy z każdym”. 

Zespół SP Dąbrowa wystąpił 
w następującym składzie: Jakub
Apanel, Eryka Pikulik, Maciej Se-
weryn,  Jakub Stańczak, Norbert
Hutman, Roksana Cygan, Dagmara
Petrus. Trener: Sebastian Wroński.

Był to szósty występ zawod-
ników z SP Dąbrowa w ostatnich
sześciu latach zmagań. Trzykrotnie
awansowali do półfinałów i trzy-
krotnie zadowolili się grą w grupie
eliminacyjnej.

SebASTiAn WrOńSki

Grą uczcili pamięć Figasa
Zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie wzięli udział w 53. turnieju
dla Dzieci im. Stanisława Figasa.

Zawodnicy z SP Dąbrowa rywalizowali z piłkarzami w Grupie Młodszej. Fot. Sebastian Wroński

19 i 20 stycznia w Hali Widowi-
skowo-Sportowej im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego w Luzinie
odbył się Ogólnopolski Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Kaszub Cup.
Tym razem w imprezie wystąpiły
24 drużyny z rocznika 1999 z woje-
wództwa pomorskiego, wielkopol-
skiego, zachodniopomorskiego 
kujawsko-pomorskiego. Zawody,
które stały na wysokim poziomie
zgodnie z oczekiwaniami wygrała
drużyna Kadry Pomorza która, 
w wielkim finale pokonała Oliwię
Gdańsk 3:0. Wcześniej Oliwia 
o awans do finału zmierzyła się 
z Sianowską Akademią Sportu, 
wygrywając 2:0. W meczu o trzecie
miejsce zadecydowały końcowe se-
kundy, w których lepsi okazali się
piłkarze Bałtyku Gdynia nie-
znacznie wygrywając z Sianowską
Akademią Sportu 2:1. Zespół repre-
zentujący Akademię (w poprzed-
nim roku SP Dąbrowa) poprawił się
w porównaniu zeszłorocznego wy-
niku o jedną pozycję, zdobywając
znakomite czwarte miejsce. Prowa-
dzona przez Sebastiana Wrońskiego
drużyna rozegrała osiem wspania-
łych, bardzo emocjonujących spo-
tkań, z czego wygrała cztery poje-
dynki, raz zremisowała i trzy razy
zeszła z parkietu pokonana.

Sensacją była wygrana tzw.
grupy „śmierci” przez piłkarzy
akademii, którzy na finiszu gru-
powym wyprzedzili m.in. Arkę
Gdynia, Polonię Bydgoszcz i SMS

Słupsk. Wielkim wyróżnieniem
dla naszego zespołu był również
występ Piotra Ignatowicza 
w bramce Kadry Pomorza (wy-
chowanka SP Dąbrowa), który zo-

stał wybrany najlepszym bramka-
rzem turnieju. Pierwszego dnia
mecze rozgrywano w czterech sze-
ściodrużynowych grupach. Na
drugi dzień systemem pucha-

rowym o miejsca 17-24, 9-16 i 1-8.
Mecze trwały po 10 minut.

Zespół Akademii stanął na wy-
sokości zadania, rozegrał kapitalne
zawody, znakomicie w obronie,
świetnie w ataku. Akcje były kon-
struowane bardzo mądrze z kon-
sekwencją zachowań na każdym
metrze boiska.

– Wielkie podziękowania skła-
damy tym, dzięki którym mo-
gliśmy spędzić dwa niezapo-
mniane dni na ogólnopolskim
turnieju: Firmie Dega, jej właści-
cielom Stanisławowi Obław-
skiemu, Andrzejowi Borowskiemu
i Krzysztofowi Modlińskiemu, 
Zarządowi Sianowskiej Akademii
Sportu oraz rodzicom dzieci – pod-
sumowuje trener.

SebASTiAn WrOńSki

SAS krok od podium
W halowym turnieju piłki nożnej  Kaszub Cup 2013 młodzi zawodnicy z Sianowskiej Akademii Sportu poka-
zali się z bardzo dobrej strony. Zajęli czwarte miejsce w końcowej klasyfikacji 24 drużyn.

Znakomita gra w turnieju naszych zawodników wzbudziła duże zainteresowanie wśród trenerów kadry Po-
morskiego ZPN oraz Arki Gdynia. Fot. Sebastian Wroński

Skład Sianowskiej Akademii
Sportu: Michał Zoruk, Jarosław

Szostak, Jacek Cisek, Michał

Obławski, Michał Borowski,

Szymon Dobrzyński, Kacper

Szczepaniuk, Patryk Ozimek, Piotr

Cygan, Bartosz Opioła. 

Trener: Sebastian Wroński.

Oni zagrali

1. U2 Bytów 

2. Orlik Złocieniec 

3. SP Dąbrowa 

4. Orlik Darłowo

Tabela
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