Miejsce odpoczynku,
i spotkań z kulturą
– Otwarcie parku po rewitalizacji to wydarzenie przede wszystkim społeczne
– podsumował Maciej Berlicki wielomiesięczne prace w sianowski parku miejskim.

1 IX
73. Rocznica wybuchu
II wojny światowej
18.00 Msza św. w kościele
parafialnym pw. św. St.
Kostki, przemarsz pod
pomnik w Parku Miejskim,
uroczystości pod pomnikiem, złożenie kwiatów.

8 IX
Dożynki Gminne
w Szczeglinie
15.00 Msza św. w kościele
parafialnym w Szczeglinie,
finały konkursów;
Obchody Europejskich Dni
Dziedzictwa.

W parku powstała mała muszla koncertowa, która ma być miejscem spotkań z kulturą. Każdy kto brał udział w uroczystym otwarciu
parku, mógł odcisnąć dłoń na murze muszli.
Fot. Waldemar Kosowski
Efekt jest rzeczywiście imponujący
– wyremontowane alejki, fontanna ze specjalnym podświetleniem i nowy element
parkowego krajobrazu – muszla koncertowa. To właśnie ma być miejsce, gdzie
już od przyszłego roku odbywać się
różnorodne wydarzenia kulturalne.
– Zamontowaliśmy dodatkowo dwie
kamery, które monitorują to, co się dzieje
w parku. Podzieliliśmy obawy mieszkańców, którzy podkreślali, ze nasz wysiłek
może zostać zniweczony przez grupkę
nieodpowiedzialnych osób – tłumaczy
burmistrz. – Jestem zaskoczony tak pozytywnym odbiorem tej inwestycji, która
przypomnę kosztowała niemal milion złotych, ale z budżetu wydaliśmy zaledwie
jedną trzecią, bo reszta to było dofinansowanie – podlicza koszty rewitalizacji Maciej Berlicki.
Jedynie nawierzchnia alejek wywołała
sprzeczne opinie. Tu jednak inwestor miał
ręce związane decyzją konserwatora zabytków, który określił taki właśnie rodzaj

ścieżek w obecnie rewitalizowanych parkach. Warto wspomnieć, ze identyczna
nawierzchnia jest również na alejkach w
koszalińskim parku.
– Park jest miejscem szczególnym. To
miejsce dostępne dla wszystkich i mamy
nadzieję, że będzie to początek zmian

O inwestycji
• 10 stycznia tego roku przedstawiciele
Gminy Sianów podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, umowę na realizację zadania inwestycyjnego
„Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna
Parku Miejskiego w Sianowie” Projekt zakładał m.in. wymianę nawierzchni alejek
parkowych, jezdni, ogrodzenia, przebudowę sieci kanalizacyjnej, budowę sceny
i remont fontanny. Szacunkowy koszt wynosił 964 127,04 zł z czego 666 266,65 zł
udało się pozyskać z Programu Operacyj-

– ocenia burmistrz. W przyszłym roku samorząd planuje rewitalizację budynków
komunalnych w centrum miasta. Po powstaniu obwodnicy nadejdzie czas na
zmianę oblicza i funkcji całego centrum.
– Nie tylko mieszkaniowo-handlową, ale
także rekreacyjną – zapowiada burmistrz.

nego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013”.
Po rozstrzygnięciu procedur przetargowych
okazało się, że planowany zakres robót uda
się wykonać za kwotę 891.000,00 tys. zł.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ,,MAGRO”
Andrzej Grochowina z Koszalina. Zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia.
Prace budowlane wykonane zostały przed
terminem, co pozwoliło na uroczyste
otwarcie Parku Miejskiego w Sianowie,
połączone z jarmarkiem w dniu 18 sierpnia.

KONSULTACJE W SPRAWIE ŁAZ

15 IX

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów

III Sianowska Przeprawa,
Klub 4x4 zaprasza
do Sianowa. Przy ulicy
Słowackiego, na placu
za osiedlem odbędzie się
festyn dla dzieci.

informuje, że
konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Gminy
i Miasta Sianów w sprawie zmiany
granic Gminy i Miasta Sianów
i Gminy Mielno i przyłączenia
sołectwa Łazy do Gminy i Miasta
Sianów odbędą się dnia 19 września 2012 r. o godzinie 18.00 w
sali Kina Zorza w Sianowie, ul.
Plac pod Lipami 2.
Serdecznie zapraszam wszystkich pełnoletnich mieszkańców
Gminy i Miasta Sianów do
udziału w konsultacjach.

17 IX
73. Rocznica napaści
Sowietów na Polskę.
Podczas uroczystego otwarcia park tętnił życiem. Burmistrz Berlicki ma nadzieję, że na
każdej organizowanej to imprezie sianowianie będą się tak świetnie bawili jak podczas
otwarcia.
Fot. Waldemar Kosowski

Burmistrz Gminy
i Miasta Sianów
Maciej Berlicki
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Koniec
wakacji!

Kończy się sierpień. To czas, gdy
każdy młody człowiek zaczyna
myśleć o szkole. Ale czy w wakacje
gmina wywiązała się z zapewnienia
wolnego czasu młodym mieszkańcom gminy i miasta ? Czy imprezy
organizowane przez lub przy
współpracy z gminnymi urzędnikami spełniły Państwa oczekiwania?
Drugi rok z rzędu wakacje odbywały się pod hasłem „Bezpiecznych wakacji”. W ich ramach
oprócz wielu zajęć w filiach bibliotecznych, zajęć organizowanych
we współpracy ze stowarzyszeniami udało się pomóc dużej ilości
młodych osób w wyjazdach letnich
w góry, nad jezioro, zagranicę.
Pomogliśmy też we wspólnych
wypoczynku dzieci z gminy i dzieci
z polskiej szkoły w Rezekne na Łotwie.
W wielu przypadkach organizacja zajęć skierowana była do
rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wiele jednak zajęć była
ogólnodostępna.
Dla wszystkich organizowaliśmy
letnie imprezy. Tak w Sianowie,
jak i na terenach wiejskich. W każdym miesiącu udało się przeprowadzić trzy duże festyny.
Mam nadzieję, że oferta wakacyjna była ciekawa. Teraz czas
wrócić do rzeczywistości, do szkoły,
do pracy. Życzę wszystkim nadal
letniej radości, gdy powoli wchodzić będziemy w jesienne klimaty.

Maciej Berlicki
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Komputery do odbioru
27 sierpnia grupa 54 wybrańców rozpocznie naukę obsługi komputera. Kilka dni
później otrzymają za darmo zestawy nowoczesnych komputerów i darmowe podłączenie
do Internetu. W gminie Sianów rusza właśnie program „Internet oknem na świat”.
Umowa umożliwiająca sianowskiemu samorządowi rozpoczęcie programu została podpisana 15 czerwca 2012 roku.
Całkowita wartość wydatków
kwalifikowanych projektu to milion złotych, z czego wysokość
otrzymanego dofinansowania to
kwota aż 850 tysięcy zł.
Kolejnym etapem było przeprowadzenie rekrutacji chętnych
do udziału w projekcie, która zakończyła się 25 lipca tego roku.
Nowoczesne zestawy komputerowe trafią do beneficjentów
projektu 31sierpnia, o godzinie
13. Wtedy to w kinie Zorza w Sianowie rozpocznie się konferencja
inaugurująca rozpoczęcie projektu, połączona z przekazaniem.

Realizacja projektu ma na celu
zapewnienie dostępu do Internetu
wszystkim mieszkańcom Gminy Sianów
poprzez utworzenie stanowisk
komputerowych z dostępem do
Internetu w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy
oraz instytucjach użyteczności
publicznej, czyli bibliotekach i
świetlicach.
Internet jest największą bazą
danych. Umożliwia wymianę informacji i praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia z informacją do użytkowników,
zaczerpnięcie pomysłów na osobisty rozwój, na biznes. Poważnym utrudnieniem w korzystaniu z Internetu jest bardzo

wysoki koszt jego użytkowania
oraz wysokie koszty zakupu podstawowego zestawu komputerowego. Projekt jest próbą rozwiązania tych problemów. Jego
celem jest zapewnienie dostępu
do Internetu oraz przekazanie w
użytkowanie zestawów komputerowych z niezbędnym oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do Internetu przez czas
jego trwania.
Łącznie zakupionych zostało
90 zestawów, z czego 36 kompletów trafi do świetlic wiejskich
i punktów bibliotecznych. W najbliższym czasie wszyscy prywatni uczestnicy projektu zostaną
podłączeni do Internetu.

Gdzie trafiły
komputery
Świetlice w Sianowie:
przy ul. Dębowej i Słowackiego
po 3 zestawy,
Iwięcino – 2 zestawy,
Skwierzynka – 2 zestawy,
Szczeglino – 2 zestawy,
Sowno – 2 zestawy,
Bielkowo – 2 zestawy,
Gorzębądz – 2 zestawy,
Grabówko – 2 zestawy,
Ratajki – 2 zestawy).
Biblioteka publiczna w Sianowie
– 12 zestawów,
oraz filia w Sierakowie Sławieńskim – 2 zestawy.

JANUSZ AŁTYN

Partnerska wizyta w Białym Dunajcu
Od 9 do 12 sierpnia nasza delegacja przebywała w Białym Dunajcu. Wyjazd zorganizowano na zaproszenie
władz samorządu, który od niedawna jest naszą gminą partnerską.
Po podpisaniu umowy partnerskiej nadszedł czas na jej
finalizację. Pierwszym etapem
realizacji umowy są szczegółowe ustalenia i zaplanowanie
działań.
W skład delegacji, której zadaniem było ustalenie szczegółów współpracy, weszli
przedstawiciele różnych środowisk. Biały Dunajec odwiedzili
reprezentanci urzędu, Rady
Miejskiej, Nadleśnictwa Karnieszewice oraz OSP.
Program pobytu był bardzo
napięty. W pierwszy dzień nasi
przedstawiciele spotkali się z
radnymi i przedstawicielami
urzędu.
Była to doskonała
okazja do zaprezentowania naszej gminy i omówienia najistotniejszych celów współpracy. Kolejne dni to spotkania w wieloma
przedstawicielami tamtejszych
środowisk, z ludźmi odpowiedzialnymi za kulturę, sport i re-

Był też czas na posadzenie pamiątkowych drzew – przedstawiciele obu gmin posadzili dwie daglezje. Delegaci wzięli także udział w odpuście, który był wielkim miejscowym świętem.
Fot. Jerzy Klonowski
kreację. Jednym z najważniejszych było spotkanie z dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jednym
z

konkretnych efektów wizyty jest
m.in. zaplanowanie pobytu
dzieci z Białego Dunajca w naszej gminie.

Burmistrz Maciej Berlicki był
zachwycony niezwykłą gościnnością gospodarzy.
(AGA)

Odszedł przyjaciel ludzi i Boga
7 sierpnia zmarł Zygmunt Kostrzewa, człowiek oddany kościołowi w Iwięcinie. 9 sierpnia pożegnaliśmy
go na cmentarzu parafialnym w Iwięcinie.

Nasza Gmina
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Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie
94 318 52 81 (Sekretariat),
94 318 68 18 (Biuro Obsługi
Interesantów).
Gminny Punkt Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
Sianów, ul. Słowackiego 3a,
tel. 94 318 55 12
niepelnosprawni@sianow.pl

Fragment homilijna ks. Henryka Romanika wygłoszona na
pogrzebie śp. Zygmunta:
„(…) Bo trzeba powiedzieć, że
śp. Zygmunt Kostrzewa odziedziczył po swoim starszym
bracie klucze do kościoła i zadanie pilnowania spraw domu
Bożego w Iwięcinie. Kiedy śp.
Adam w 1984 roku zakończył
swój pracowity żywot w drodze
do Częstochowy, stało się jasne,
że zadanie kościelnego podejmuje ten młodszy. A dzisiaj dodamy, że klucze nie zostają bezpańskie, bo już od dawna p.
Grażyna i inni krewni pomagali
ojcu i dziadkowi w krzątaniu się
około iwięcińskiej świątyni.(…)

Historia Kościoła od wieków
dzieje się tutaj na chwałę Bożą
dzięki takim ludziom. Dlatego
Kościół staraniem Biskupa diecezjalnego i decyzją Papieża powiedział „dziękujemy” i wyraził
to symbolicznym medalem Benemerenti (wielce zasłużonemu).

Dodajmy, że niewielu świeckich
diecezjan może cieszyć takim
wyróżnieniem. Św. Piotr, ten
iwięciński, uśmiechnął się do
złożonego śmiertelną chorobą w
znaku odnowionych drzwiczek
do kościelnych ławek. Takie
małe wydarzenie w drodze do
nieba… Chcemy też przypomnieć, jak śp. Zygmunt razem
ze swoją czcigodną małżonką
Marianną, potrafił pamiętać o
pasterzach iwięcińskiej wspólnoty, od czasów cysterskich,
przez epokę luterańskich pastorów do naszych ponownie katolickich proboszczów. Pamięć
to ważne zadanie i szkoła życia.
We wspomnieniach o ko-

chanym panu Zygmuncie chcę
dodać jeszcze podziękowanie za
miód. Odkąd się poznaliśmy – w
minionym tysiącleciu – ten
słodki skarb ciągnął mnie do zagrody za kościołem. Ptactwo i
bydlątka, codzienna krzątanina i
pobożne pozdrowienie, a nawet
bociany na gnieździe – wszystko
to śpiewa o umiłowaniu życia.
Nie tylko słoje ze złocistym
darem iwięcińskiego nieba, ale i
bezcenne opowieści o wieluńskiej ojcowiźnie, o pierwszych
chwilach wielkiej wojny, o pracowitych latach na Pomorzu. (…)
Tymczasem biją dzwony na iwięcińskim kościele, dzwony uroczyste i dzwony żałobne.”
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Zakorkowany Sianów
– Żeby było lepiej, musi być gorzej – mówią drogowcy przebudowując nawierzchnię ulicy Mickiewicza
– Piastów i Węgorzewskiej w Sianowie.
Niestety na czas remontu
ulica Mickiewicza została zamknięta. Mieszkańcy i osoby
przejeżdżające przez Sianów
muszą liczyć się ze sporymi
utrudnieniami w ruchu. Szczególnie w godzinach popołudniowych tworzą się w Sianowie
utrudniające przejazd korki. Na
czas realizacji robót został przeniesiony także przystanek autobusowy z ulicy Mickiewicza na
ulicę Armii Polskiej (rejon CERAMIX-u). Tam też utworzono
prowizoryczną zatokę autobusową.
Wykonawcą zakrojonych na
dużą skalę robót jest firma POLDRÓG z Człuchowa. Jak zapowiada wykonawca efekt wart
będzie tych wyrzeczeń. Powstaną nowe chodniki na ulicy
Mickiewicza i Węgorzewskiej
(przy cmentarzu). Będzie też

Nie tylko
Mickiewicza
Nowa nawierzchnia zostanie
również wykonana
na ulicy Piastów do skrzyżowania
z drogą krajową Nr 6.
Wykonawcą tych prac
jest Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych i Budowlanych
INFRABUD z Koszalina.

nowa nawierzchnia bitumiczna
na jezdni oraz rondo na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Piastów. To rozwiązanie komunikacyjne ma poprawić przepustowość drogi i bezpieczeństwo.
Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia to
31 października tego roku.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Koszalinie, czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, przy udziale finansowym Gminy Sianów.
Fot. Urszula Pietraszkiewicz

Wyróżnienie
za ułańską nutę

15 sierpnia w dniu Święta
Wojska Polskiego odbyły się w
Koszalinie I Prezentacje Piosenki
Patriotycznej i Wojskowej. O
randze imprezy świadczy fakt, że
była ona objęta patronatem
między innymi Wojewody Zachodniopomorskiego i Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.
Na wielkiej scenie koszalińskiego amfiteatru zaprezentowało się kilkadziesiąt zespołów
muzycznych, a wśród nich reprezentant naszej gminy – zespół
„Złoty Dukat” z Węgorzewa.

Ciekawostką jest fakt, że członkinie zespołu wystąpiły w ułańskich rogatywkach, a to dlatego,
żeby podkreślić fakt kwaterowania w 1945 roku, w ich miejscowości szwadronu polskich
ułanów. Stąd też w repertuarze
„Złotego Dukata” pojawiła się
premierowa piosenka „Ułani z
Węgorzewa”, której brawurowe
wykonanie wywołało szczególny
aplauz publiczności.
Miło jest nam poinformować,
że zespołowi zostało przyznane
wyróżnienie wraz z pucharem.
PIOTR KŁOBUCH

POMÓŻ!!!
Spraw by dziecko było uśmiechnięte!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie prosi o zakupienie i przekazanie przyborów szkolnych, strojów gimnastycznych dla
dzieci, które 3 września rozpoczną nowy rok szkolny.
Gwarantujemy, że ofiarowane przez Was rzeczy trafią przed rozpoczęciem roku
szkolnego lub na jego początku do dzieci z wielodzietnych rodzin, do dzieci które
bardzo takiej pomocy potrzebują.
Zakupione rzeczy można przynieść do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sianowie, ul. Słowackiego 3a, Dział Świadczeń Rodzinnych.

W imieniu obdarowanych dzieci za Dar Serca serdecznie dziękujemy.
Halina Iwanisk
Kierownik MGOPS Sianów

URSZULA PIETRASZKIEWICZ
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To był czas zabaw
nie tylko dla najm

300 dzieci skorzystało w wakacje wzięło udział w programie „Krajozn
i wakacyjne imprezy organizowały file bibliotek. Na młodych sportow
z których w sumie skorzystało ponad dwa tysiące najmłodszych miesz
zorganizowano też kilka imprez dla całych rodzin.
Pasażerowie
krajoznawczej
lokomotywy
Przedsięwzięcie „Krajoznawcza
Lokomotywa” zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
w Kędzierzynie wspólnie z Gminą
Sianów. Z oferty wakacyjnej zabawy skorzystało 300 osób. Organizatorom udało się uzyskać dofi-

nansowanie wypoczynku ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W projekcie „Krajoznawcza
lokomotywa” prowadzonym od
2 lipca zorganizowano cztery turnusy, pełne urozmaicanych zajęć.
Każde z dzieci biorące udział
w projekcie miało zagospodarowane pięć dni zajęć pod okiem wy-

kwalifikowanej kadry pedagogicznej zatrudnionej w ramach projektu oraz wolontariuszy.
W programie były spływy kajakowe na trasie Sianów – Osieki,
rajdy rowerowe lub rajdy nordic
walking – według uznania opiekuna, zwiedzanie Słowińskiego
Parku Narodowego, naukę jazdy
konno, połączone z warsztatami
pieczenia chleba lub pizzy w Gospodarstwie agroturystycznym
Zaścianek w Kędzierzynie, warsztaty w Wiosce Labiryntów i Źródeł
w Paprotach.
Zajęcia odbywały się w grupach
15-osbowych. Kiedy grupa brała
udział w warsztatach w wioskach
tematycznych, kolejna spływała kajakiem a następna uczestniczyła
w rajdzie rowerowym. Każdy dzień
zajęć był urozmaicony i obejmował
inny temat z zakresu krajoznawstwa.

U hobbitów
Tradycyjnie wakacyjne atrakcje
dla całych rodzin przygotowało Sierakowo Sławieńskie w znanej
Wiosce Hobbitów. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem
„Inwazja smoków”. Tradycyjnie
w wiosce Hobbitów odbywały się
gry terenowe, funkcjonowała
Kuźnia Krasnoludów, można było
poznać Świat Śródziemi i brać
udział w hobbickich grach i zabawach. Nowością była rowerowa gra
terenowa „Wyprawa przez mroczną puszczę”. Impreza zakończyła
się zabawą taneczną.
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wy
młodszych

nawcza lokomotywa”. Prócz tego zajęcia
wców czekał Orlik. To tylko niektóre z atrakcji,
zkańców gminy. W czasie wakacji w gminie
Zagraniczne wymiany
Uczniowie i opiekunowie z Zespołu Szkół w Dąbrowie od 1 do 8
lipca brali udział w wymianie młodzieży między szkołami polską
i niemiecką. Współpraca ta trwa już
jedenaście lat, a w jej organizację
zaangażowane jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
Gmina Sianów i Gmina Wӧhrden,
rodzice uczniów, nauczyciele oraz
dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie.Tym razem dzieci i młodzieży
z Polski i Niemiec spotkały się
w Wӧhrden. Przez cały tydzień
uczestnicy wymiany wspólnie
spędzali czas na zajęciach, wycieczkach, grach i zabawach. Mieli
okazję uczestniczyć w obchodach
dni Wӧrden, podczas których
barwnym korowodem przeszli ulicami miasteczka, oglądali pokazy
jeździeckie oraz byli z wizytą
u Burmistrza Gminy Wӧhrden
i spotkali się z pracownikami
gminy. Ostatniego dnia pobytu, po
wspólnym spacerze nad Morzem
Północnym, polscy uczniowie pożegnali się z przyjaciółmi z Niemiec z nadzieją, że za rok znowu
się spotkają.
Polsko-łotewska współpraca, pomiędzy Gminą i Miastem Sianów
oraz Miastem Rezekne, realizowana jest od kilku lat. Dzieci i młodzież z terenów objętych współpracą przyjechały w tym roku po
raz pierwszy do Warcina, gdzie zaplanowano bardziej międzynarodowe spotkania z udziałem dzieci
i młodzieży nie tylko polskiej,

Wakacje w liczbach
s W czasie wakacji zorganizowano
ofertę wypoczynku i zabawy dla
ponad 5 100 osób, z której skorzystały dzieci i młodzież z terenu
gminy i miasta Sianów.
s Kwota pozyskanych funduszy
zewnętrznych to:
s Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 79 475,00 zł.
s Gminny Fundusz Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 30 750 zł.
s Fundacji Wspomagania Wsi
3000,00 zł
s Fundacja Polsko Niemiecka
Współpraca Międzynarodowa
3 000 zł
s Nadleśnictwa z rejonu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku 24 000 zł
s Ministerstwo Sportu i Turystyki
2 000 zł
s Łącznie na projekt „Bezpieczne
wakacje w gminie i mieście Sianów
2012” wydano kwotę 298 830 zł.
s Wydatki poniesione ze środków
budżetu gminy Sianów oraz jej jednostek to kwota 156 605,00 zł.

łotewskiej ale także białoruskiej.
Spotkanie integracyjne odbyło się
w dniach 16-26 sierpnia tego roku
w Zespole Szkół Leśnych im.
Prof. Stanisława Sokołowskiego.
Pobyt
został
zaplanowany
z myślą o wzmocnieniu przyjaźni

pomiędzy dziećmi z Polski, Łotwy i Bałorusi.

Na sportowo
Przez całe wakacje obiekt „Moje
boisko Orlik 2012 w Sianowie”
otwarty był codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 1021 oraz w weekendy w godzinach
12-18. Pod opieką instruktorów organizowane były turnieje siatkówki (w lipcu) i turnieje koszykówki (w sierpniu).

W bibliotece, w plenerze,
na wyjeździe
W organizowanie najmłodszym
wakacji włączyły się również filie
bibliotek i świetlice środowiskowe.
Tam wybrać się można było
w podróż do bajkowych krain,
przeżyć zwariowane ksiazkowe
wakacje, brać udział w różnych
konkursach. Sporo dzieciaków skorzystało z organizowanych przez
gminę kolonii w Białym Dunajcu,
Drężnie i Ostrowie Lubelskim.
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Strażacy dzielnie walczyli
Na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbyły się Międzynarodowe Zawody Strażackie II Szczecin Firefighter Combat
Challenge. Reprezentacja sianowskich ochotników też tam była, zmagając się z zawodowcami z całego świata.
Zawody są najbardziej ekstremalnymi i widowiskowymi zawodami strażackimi na świecie.
W zawodach udział wzięło 143
strażaków z Polski, Niemiec,
Francji, USA, Wielkiej Brytanii,
Litwy, Czech i Słowenii. Pierwszego dnia rywalizowały sztafety
i tandemy, kolejnego odbyły się
starty indywidualne i finały
sztafet. Zawodnicy rywalizowali
równocześnie na dwóch torach.
Zawodnicy musieli wbiec
w pełnym umundurowaniu
(kurtka, spodnie, hełm, rękawiczki, buty) w aparatach powietrznych (ważą 20 kg), oddychając przez maskę, na specjalnie
wybudowaną 12 metrową wieżę.
Nie dość tego – musieli to zrobić
z pakietem węży o wadze 19 kg
i odłożyć do specjalnego pojemnika. Następnie przy użyciu liny
wciągnąć kolejny pakiet wężowy
ważący 19 kg i odłożyć do pojemnika.
Po zbiegnięciu z wieży, stojąc
na specjalnym podeście, uderzając 5 kg młotem bezodrzutowym musieli przesunąć 72 kg
stalową sztabę na odległość 1,4
metra. Po ukończeniu tego zadania, rozciągając napełniony
wąż, musieli przejść przez obrotowe drzwi i trafić strumieniem
wody do celu.
Na koniec pozostało najtrudniejsze zadanie. Zawodnicy musieli podnieść z ziemi 82 kg manekina ratunkowego i przeciągnąć 30 metrów do mety. Za
każde błędne wykonanie zadania

Zawody są niezwykle widowiskowe. Nic dziwnego, że przyciągają rzesze widzów. Fot. reprezentanci OSP Sianów
sędziowie naliczali punkty karne.
Wygrywał zawodnik, który uzyskał najlepszy czas. Zawody ukończyło tylko 126 uczestników.
Ochotniczą Straż Pożarną

w Sianowie reprezentowali zawodnicy Łukasz Rutkowski
i Kacper Łucki oraz opiekunowie
Grzegorz Rutkowski i prezes jednostki Kazimierz Grzywacz.

Łukasz Rutkowski przegrał rywalizację z Markusem Szolkovy
z Feuerwehr Zeuthen Team LDS
z Niemiec i z czasem 00:03:18,03
zajął 118 miejsce w klasyfikacji

open. Kacper Łucki sam rywalizował na torze, ponieważ jego
rywal Benjamin Rohrer z Feuerwehr Fritzlar TFA Team Fritzlar
z Niemiec nie stawił się na torze
i z czasem 00:02:38,02 zajął 87
miejsce.
Zawody wygrał Justin King z
USA Ramstein Air Base Germany.
Drugie miejsce zajął Krzysztof
Plesner z JRG 3 Szczecin, a trzecie
Pierre Gregorat z TFA Team Strasbourg z Francji. W rywalizacji
sztafet pierwsze miejsce zajęła
drużyna gospodarzy TFA Team
Szczecin JRG 3. Drugie miejsce zajęła drużyna Team KMC Ramstein z USA, trzecie TFA Team
Berlin 1. W tandemach pierwsze
miejsce zdobyli Team KMC/Ramstein z USA, drugie Meister und
Schuller z Niemiec, trzecie JeMi
Team z Niemiec.
Każdy z zawodników otrzymał pakiety startowe i pamiątkowe medale.
Warto podkreślić, że z Polski
wystartowało tylko 11 strażaków
ochotników. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci
i dorosłych. Rozegrano 2 Szczecin
Firefigter Challenge dla dzieci,
były pokazy ratownictwa wodnego i wysokościowego z użyciem śmigłowca i płetwonurków,
pokazy ratownictwa chemicznego i drogowego. Organizatorzy
ufundowali wiele nagród i upominków dla dzieci i wszystkich
odwiedzających miejsce zawodów.
REPREZENTANCI OSP SIANÓW

Złote gody Państwa Babiarzów i Stolarskich

Fot. Waldemar Kosowski

„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas,
50 lat już łączy wspólnego życia Was”...

◗ 21 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Sianowie odbyła się uroczystość jubileuszowa połączona z wręczeniem medali
nadanych przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Państwa
Janiny i Kazimierza Babiarzów.
Złote Gody to wyjątkowe święto,
a wspólne pół wieku to dowód wzajemnej
miłości, zrozumienia i siły. To również
wspaniały przykład dla młodych zakłada-

jących rodziny. Aktu dekoracji medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”
w imieniu Prezydenta RP dokonał Maciej
Berlicki burmistrz Gminy i Miasta Sianów.
Jubilaci w trakcie uroczystości złożyli sobie
nawzajem podziękowanie za dotychczasowe, trwałe małżeństwo i przyrzekli, że
uczynią wszystko, aby było ono nadal
szczęśliwe.
Uwieńczeniem spotkania było wręczenie Szanownym Jubilatom pamiątkowych
dyplomów jubileuszowych, upominków,
kwiatów oraz wielu życzeń na następne

Fot. Waldemar Kosowski

szczęśliwe lata wspólnego życia, pełnych
zdrowia i spokoju.

◗ Tydzień później w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Sianowie odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez
Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” dla Państwa Jadwigi i Michała Stolarskich.
Burmistrz Maciej Berlicki gratulował
małżonkom tak długiego i owocnego pożycia oraz życzył, aby nadal w swej ro-

dzinie mieli oddanych przyjaciół, którzy
otaczają opieką i pomagają zmagać się
z trudami życia.
Jubilaci w trakcie uroczystości trzymając się za ręce podziękowali sobie za
wspólnie przeżyte 50 lat i przyrzekli, że
uczynią wszystko, aby ich małżeństwo
było nadal zgodne i szczęśliwe.
Całości dopełniły kwiaty, okazały tort,
jubileuszowe dyplomy, upominek oraz
życzenia dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia w zdrowiu i spokoju.
Obu parom serdecznie gratulujemy!

POZNAJMY SIĘ 7

NASZA GMINA

w w w. s i a n o w. p l

Sierpień 2012 Rok XI nr 8 (199)

Maciej opłynie świat
Rozmowa z Maciejem Krygierem, absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, uczniem klasy II
o profilu matematyczno-informatycznym Gimnazjum nr 6 w Koszalinie, a wkrótce żeglarzem morskim…
– Jak rozpoczęła się Twoja
przygoda wodniacka. Od
razu od łopotu żagli…
– Wszystko zaczęło się od
obozu żeglarsko-kajakowego
organizowanego przez Gminę
Sianów prowadzonego przez
Pana Włodzimierza Zimnowłodzkiego w Iwięcinie. Pan
Włodzimierz z roku na rok zarażał mnie pasją do żagli i innych
sportów wodnych.
– Mimo młodego wieku
masz już spore doświadczenie żeglarskie.
– Lubię żeglować – w wieku 12
lat zrobiłem patent żeglarza jachtowego. Jestem członkiem Yacht
Clubu Politechniki Koszalińskiej.
Obecnie ukończyłem kurs na sternika motorowodnego, którego
organizatorem był WOPR. Marzę
o tym, aby zostać ratownikiem.
Jestem także tancerzem grupy
„Efekt” szkoły tańca „Pasja”.
Moją pasją jest także nauka języka
angielskiego i hiszpańskiego.
– Doświadczenie żeglarskie,
to jednak zdecydowanie
za mało, aby wziąć udział
w projekcie, który zaowocował bez wątpienia podróżą Twojego życia. Co sprawiło, że realizujesz marzenie
wielu młodych ludzi?
– O projekcie „Dookoła Świata
za Pomocną Dłoń”, realizowanym przez Fundację „Szkoła
pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”, dowiedziałem się ze

strony internetowej, którą pokazał mi tata. Postanowiłem
spróbować swoich sił i zrealizować marzenia. Kiedy powiedziałem rodzicom o swoich zamiarach nie protestowali. Mama
była co prawda lekko przestraszona, tata natomiast uważał, że
jest to szansa na przeżycie wspaniałej przygody. Ja zaś uważam,
że jest to nie tylko przygoda, ale

także możliwość sprawdzenia samego siebie i pokonania własnych słabości.
– Mówimy o finale Twoich
starań. Co jednak trzeba było
zrobić, aby stanąć na pokładzie?
– Żeby dostać kartę pokładową musiałem przejść szereg
eliminacji, które trwały przez cały
rok szkolny 2011/2012. Głównym

W obiektywie

wejściu i wyjściu z mojego pokoju
podciągałem się na drążku.
Na kwalifikacje sprawnościowe do Dęblina zakwalifikowało się około 150 osób z całej
Polski. Szansa była tylko jedna.
Udało mi się wywalczyć kartę
wstępu na pokład.
– To podobno nie tylko
wielka przygoda, ale także
normalna nauka i praca na
pokładzie „Pogorii”...
– W rejs Pogorią wypłynie 30osobowa grupa uczniów III klasy
gimnazjum. Rejs to nie tylko
wielka przygoda. Będziemy tam
normalną załogą, która wykonuje
codzienne czynności i zadania
związane z życiem na morzu tj.
wachty morskie dzienne i nocne,
prace w kuchni, prace bosmańskie itp. Poza żeglowaniem
będziemy też realizowali program szkolny, będzie to nauka na
normalnych lekcjach tzn. kartkówki, klasówki i testy. Kapitan
będzie organizował godziny wychowawcze. Podobnie jak w zwykłej szkole będzie też dziennik
lekcyjny.
– Kiedy wyruszacie?
– Rejs zaczyna się 22 września.
Trasa rejsu prowadzi m.in. przez
Świnoujście – Ronne – Stavanger
– Larvik – Vigo – Lizbona – Gibraltar – Malaga – Cartagena –
Ibiza – Barcelona – Monaco – Bonifacio – Elba – Genua.
– A zatem Maćku – stopy
wody pod kilem…

Wygrali wszyscy

Dzień sportowca z marzeniami
3 sierpnia Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sianowie wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy
i Gminnym Ośrodkiem Informacji
dla Osób Niepełnosprawnych
zorganizował dla osób niepełnosprawnych na boisku Orlik
imprezę pod nazwą Integracyjny
Dzień Sportowca.
Podczas wspólnej imprezy uczestnicy rywalizowali w różnorodnych
konkurencjach, konkursach i zabawach, za co otrzymali nagrody, dyplomy i medale. Najlepszym Sportowcem roku 2012 został Józef
Wocial, który otrzymał puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
Główną atrakcją było puszczanie
do nieba balonów z marzeniami.
Impreza została dofinansowana
przez PFRON.

warunkiem była praca jako wolontariusz. Prace wolontariusza
wykonuję w Ognisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Północ”.
Pomagam tam dzieciom przy
odrabianiu prac domowych,
wraz z opiekunkami organizuję
im wolny czas wychodząc np.
na plac zabaw, na spacery czy
robiąc konkursy w samym
ognisku. Aktywnie działam także
w szkolnym wolontariacie. Po
kilku miesiącach otrzymałem polecenie przesłania potwierdzenia
z TPD oraz innych prac wolontariatu, że rzeczywiście realizowałem przydzielone zadania.
Zakwalifikowano mnie do kolejnego etapu. Innym z kryteriów
oceny było napisanie pracy na
temat tego, co robiłem i jak pomagałem w trakcie prac wolontaryjnych. Kolejnym krokiem
i ostatnim etapem eliminacji był
sprawdzian sprawności fizycznej.
– No właśnie… Podobno
ostro trenowałeś?
– Egzamin sprawnościowy
odbył się w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w
Dęblinie. Składał się z trzech konkurencji: pływania na 50 metrów,
biegu na 400 metrów i podciąganiu się na drążku. Nigdy nie
biegałem na dystansie 400 metrów, dlatego kilka miesięcy
przed eliminacjami zacząłem intensywnie trenować. Pomiędzy
treningami tanecznymi, a bieganiem chodziłem na basen, a przy

Fot. Waldemar Kosowski

25 sierpnia na sianowskim „orliku”,
odbył się IV Nocny
Turniej
Piłkarski
Zakładów Pracy. Tym
razem – na zaproszenie Akademii Piłkarskiej Sianów, Klubu Sportowego Victoria Sianów oraz Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie – w imprezie
wystąpiły: Arka Sianów, Dega Karnieszewice, Nadleśnictwo Karnieszewice, Oldboys
Sianów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie
oraz Urząd Gminy I Miasta w Sianowie. Dochód z turnieju przeznaczony zostanie na zakup sprzętu
sportowego dla dzieci i młodzieży
z AP Sianów. Zwycięzcami czwartej
edycji zostali zawodnicy Oldboys
Sianó1), drugie miejsce zajęłą dru-

żyna UMiG Sianów), trzecie – Arka
Sianów, potem: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Koszalinie, Dega Karnieszewice i Nadleśnictwo Karnieszewice. Zarząd
Akademii Piłkarskiej Sianów dziękują wszystkim, którzy przyczynili
się do tego, że w IV Nocnym Turnieju Piłkarskim Zakładów Pracy
wygrali wszyscy. I ci co grali, i ci, dla
których grano.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina 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
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 telefonu komórkowego – 112.
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja,
ul. Słowackiego 5, 76-004 Sianów
– 94 31-85-348, 94 31-85-335 – całodobowy, kom. 501 419 410.
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 (komendant), 664 432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004
Sianów – 94 31 85 512, fax 94 31 85
512.
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Kalendarz
imprez sportowych
2 września

❙ godz. 10
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów i Juniorek w tenisie
stołowym, Gimnazjum Gminne im.
Ireny Sendlerowej w Sianowie
❙ godz. 12
Mecz piłki nożnej Klasy A, grupy I:
KS Sieciemin – Victoria II Sianów, Boisko w Siecieminie
❙ godz. 14
Mecz piłki nożnej Klasy Okręgowej,
grupy Północ: Start Iskra Mokre –
Radew Białogórzyno, Boisko w Mokrem

w w w. s i a n o w. p l

b

Efektowny początek sezonu
Tak efektownego otwarcia sezonu – w wykonaniu sianowskiej Victorii – jeszcze w
tym stuleciu nie było. 4:0 (3:0), w rozegranym 15 sierpnia meczu z Mechanikiem Bobolice, z którym przegraliśmy i zremisowaliśmy w ubiegłym sezonie, robi wrażenie.

5 września

❙ godz. 17
Mecz(e) piłki nożnej 2. rundy Pucharu Polski edycji KOZPN z udziałem
sianowskiej Victorii
( i być może także Victorii II Sianów
oraz Startu Iskra Mokre, które odpowiednio 19 i 22 sierpnia 2012 r. grały
w 1. rundzie), Boisko gospodarza
meczu 2. Rundy

8 września

❙ godz. 16
Mecz piłki nożnej Koszalińskiej
Klasy Okręgowej: Victoria Sianów –
Wybrzeże Biesiekierz, Stadion Miejski
w Sianowie

9 września

❙ godz. 12
Mecz piłki nożnej Klasy A, grupy I:
Victoria II Sianów – Iskra Kłanino, Boisko w Skibnie

15 września

❙ godz. 10
III Sianowska Przeprawa – rajd
przeprawowy dla samochodów i quadów, Sianów

16 września

❙ godz. 10
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów i Kadetek w tenisie stołowym, Gimnazjum Gminne im. Ireny
Sendlerowej w Sianowie
❙ godz. 12
Mecz piłki nożnej Klasy A, grupy I:
KS Sieciemin – Płomień Jeżyczki, boisko w Siecieminie

22 września

❙ godz. 11
Mecz II ligi tenisa stołowego kobiet: UKS Sucha Koszalińska – Polonia
Śmigiel, Gimnazjum Gminne im. Ireny
Sendlerowej w Sianowie
❙ godz. 16
Mecz piłki nożnej Koszalińskiej
Klasy Okręgowej: Victoria Sianów –
Darłovia Darłowo, Stadion Miejski w
Sianowie

23 września

❙ godz. 12
Mecz piłki nożnej Klasy A, grupy I:
Victoria II Sianów – Wrzos Wrześnica,
Boisko w Skibnie
❙ godz. 14
Mecz piłki nożnej Klasy Okręgowej,
grupy Północ: Start Iskra Mokre –
Błękitni W. Głuszek Stary Jarosław, Boisko w Mokrem

30 września

❙ godz. 12
Mecz piłki nożnej Klasy A, grupy I:
KS Sieciemin – Orzeł Smardzewo, Boisko w Siecieminie.

Fot. Waldemar Kosowski

Już w 1. minucie tego pojedynku mogło być 1:0 dla gospodarzy. Krystian Jegliński strzelił
jednak w słupek bramki zespołu
gości. Dwanaście minut później
sytuacji sam na sam z bramkarzem Mechanika nie wykorzystał
z kolei Tomasz Majerczak! W 14.
minucie piękne dośrodkowanie
Krzysztofa Borzyszkowskiego zamknął Łukasz Berkowski i było
1:0 dla Victorii. Trzy minuty
później, na 2:0 podwyższył Adam
Ławro. Tym razem asystował Ł.
Berkowski. W 32. minucie, po
rzucie wolnym wykonywanym
przez Tomasza Nowaka, Wojciech Grześkowiak z Mechanika
niefortunnie posłał głową piłkę
do własnej bramki i było 3:0 dla
gospodarzy!
Po przerwie inicjatywę przejęli
piłkarze Mechanika. Dwukrotnie,
raz Michał Rokicki i raz Piotr
Koza, uchronili swój zespół przed
utratą bramki. Ostatnie słowo należało jednak do Victorii. Już w
tak zwanym doliczonym czasie
gry, na 4:0 z rzutu karnego, podwyższył T. Nowak. Wcześniej,
Mateusz Saganowski z zespołu
gości zagrał piłkę ręką dosłownie
na linii bramkowej, za co zresztą
został ukarany czerwoną kartką.
Skład zwycięzców tworzyli:
Piotr Koza, Krzysztof Borzysz-

kowski, Robert Urban, Tomasz
Nowak, Michał Rokicki, Krystian
Jegliński (73. Wiktor Piątek), Grzegorz Majcher, Radosław Trusz (78.
Paweł Pietraszkiewicz), Adam
Ławro (87. Tomasz Rudzki), Łukasz Berkowski (68. Radosław
Kruk) i Tomasz Majerczak. W rezerwie byli ponadto: Arkadiusz
Borak i Dariusz Majewski.
Natomiast 18 sierpnia w Kretominie, sianowianie rozgrywali
kolejne ligowe spotkanie. Tym
razem wyjazdowym przeciwnikiem Victorii był beniaminek Koszalińskiej Klasy Okręgowej –
miejscowy Zryw, który przełożył
swój inauguracyjny mecz na wyjeździe z Olimpem Złocieniec.
Trener beniaminka – zespołu,
który dołączył do rozgrywek
KKO tuż przed rozpoczęciem sezonu, po tym jak zwolniło się
miejsce w IV lidze dla spadkowicza, Lecha Czaplinek – Dariusz Szperlak, obserwował zwycięski pojedynek Victorii z
Mechanikiem rozegrany w Sianowie i znalazł receptę na pokonanie sianowian.
Mecz podopiecznych Dariusza
Majewskiego z podopiecznymi
Dariusza Szperlaka, rozpoczął się
korzystnie dla przyjezdnych. Po
bramce strzelonej w 43. minucie
przez Krystiana Jeglińskiego –

2 runda
Spotkania 2. rundy Pucharu
Polski edycji KOZPN – już
z udziałem 16 zespołów
występujących w Koszalińskiej
Klasie Okręgowej – odbędą się
5 września, o godzinie 17.

przy której asystował Radosław
Trusz – Victoria schodziła na
przerwę prowadząc 1:0.
Niestety od 65. minuty, to jest
od momentu strzelenia wyrównującej bramki przez drużynę gospodarzy, było już nieco gorzej.
Ostatecznie sianowianie przegrali
to spotkanie tracąc jeszcze dwie
bramki, w 85. (w kontrowersyjnej
sytuacji) i 89. minucie!
Skład Victorii: Piotr Koza, Michał Rokicki, Robert Urban (83.
Krzysztof
Borzyszkowski),
Wiktor Piątek, Tomasz Nowak,
Krystian Jegliński (52. Radosław
Kruk), Grzegorz Majcher, Radosław Trusz, Adam Ławro (75.
Paweł Pietraszkiewicz), Łukasz
Berkowski i Tomasz Majerczak
(83. Dariusz Majewski). W rezerwie pozostawali: Arkadiusz
Borak i Tomasz Rudzki.
Dzień później na boisku w
Skibnie, przeciwnikiem miejscowej Victorii II był Leśnik Rossa

Zefir II Manowo. W meczu 1.
rundy Pucharu Polski edycji Koszalińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, podopieczni
Mariana Kuny ulegli manowianom 1:4 (0:0). Honorowe trafienie dla miejscowych uzyskał
Rafał Kucab.
Przełomowym momentem
tego spotkania była druga żółta, a
w konsekwencji czerwona kartka
dla Waldemara Grześczaka.
W tym historycznym dla miejscowych pojedynku wystąpili: Mateusz Andruszkiewicz, Krzysztof
Krupa, Rafał Kucab, Michał Chotkowski, Kacper Pawłowski (68. Arkadiusz Grześczak), Janusz Szawurski, Krzysztof Rzeszutek,
Marek Szczepański (46. Adrian Janiszewski), Waldemar Puzio (61.
Wojciech Kulon) i Łukasz Zawada.
22 sierpnia o godzinie 18 na
Stadionie Miejskim w Sianowie,
odbył się drugi mecz tej rundy
Pucharu Polski edycji KOZPN z
udziałem naszej drużyny. Grający
w Sianowie Sędziowie Grupa Koszalin podejmowali Start Iskra
Mokre.
O spotkaniu Startu Iskra
Mokre, a także kolejnych meczach ligowych i pucharowych
naszych drużyn w następnym
numerze „Naszej Gminy”.
RYSZARD WĄTROBA

Trenuj w Akademii Piłkarskiej Sianów
Twoje dziecko uwielbia kopać
piłkę? To świetnie! Akademia
Piłkarska Sianów prowadzi nabór
do zespołów dziecięco-młodzieżowych. Nabór dotyczy dzieci
i młodzieży w różnym wieku
– począwszy od przedszkolaków,
aż po gimnazjalistów.

Zgłoszenia przyjmują:

❚ rocznik 2006 i młodsi (skrzat)

– trener Sebastian Bober (tel. 797411-094),
❚ rocznik 2004, 2005 (żak)
– trener Piotr Starzecki (tel. 503021-151),
❚ rocznik 2002, 2003 (orlik)
– trener Sebastian Wroński (tel.
603-101-424),
❚ rocznik 2000, 2001 (młodzik)
– trener Sebastian Bober,
❚ rocznik 1998, 1999 (tramp-

karz) – trener Sebastian Wroński.
Wybierając się na pierwszy
trening młodzi kandydaci na piłkarzy powinni pamiętać o zabraniu koszulki, krótkich spodenek, getrów lub skarpet sportowych, ochraniaczy i obuwia piłkarskiego.
Warto przypomnieć, że nowo
powołana Akademia Piłkarska

Sianów przyjęła na siebie zaplanowanie, zorganizowanie, a następnie wdrożenie w życie, profesjonalnego systemu szkolenia
piłkarskiego dzieci i młodzieży
w wieku 5-15 lat z terenu gminy
i miasta Sianów. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem
Kompleksu Boisk Orlik 2012 oraz
hal sportowych w Sianowie.
RYSZARD WĄTROBA

