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75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszaw-

skiego, wzorem lat ubiegłych,
zaprosiliśmy mieszkańców i gości 
z całego regionu na widowisko
historyczne, osadzone w realiach
walczącej latem 1944 roku stolicy.

Tematem głównym tegorocz-
nej inscenizacji były działania Zgru-
powania Armii Krajowej „Krybar”
oraz walki o Uniwersytet Warszaw-
ski. Pięćdziesięciu rekonstruktorów,
odtwarzających sylwetki żołnierzy
AK oraz armii niemieckiej, odegrało
szereg scen, których tło stanowiła
między innymi wizytówka naszego
miasta – eklektyczna Brama Parko-
wa. Oprócz pasjonatów historii 
II wojny światowej, w widowisku
uczestniczyła wierna replika zdoby-
tego przez żołnierzy „Krybara” 
– transportera opancerzonego
Sd.Kfz. 251 Ausf. D, ochrzczonego
przez Polaków imionami „Jaś”, 
a ostatecznie „Szary Wilk”. Widzo-
wie widowiska zobaczyli też moto-
cykle BMW R71 i oryginalny przed-
wojenny Sokół 600 (podczas Powsta-
nia Warszawskiego tego typu maszy-
nę wykorzystywano w Kompanii AK
„Koszta”). Inscenizację dopełnił prze-
lot repliki samolotu myśliwskiego,
broń filmowa oraz profesjonalne
efekty pirotechniczne.

Od kilku lat sianowskie wido-
wiska batalistyczne to największe
tego typu przedsięwzięcia organi-

zowane na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Ich celem
jest upamiętnienie bohaterów walk
o stolicę oraz przypomnienie
wydarzeń bliskich sercu każdego
Polaka.

Pamiętaliśmy o powstańcach
W czwartek, 1 sierpnia, kamienice przy ulicy Armii Polskiej w Sianowie zamieniły się w budynki
warszawskiego Śródmieścia...

Po części oficjalnej uroczystości rocznicowych władze miasta, pasjonaci historii oraz Studio Historyczne Huzar zaprosiły na
kolejną edycję widowiska batalistycznego. Fot. Waldemar KosoWsKi

ReAlizAtoRzy 
inSCenizACji

• BsmH Perun • GrH Juran-
dowcy Powstańcy Wileńscy 

• Projekt Köslin • sGrH Gryf
• sHe odkrywcy • sH Po-

chodnia • srH rega 
• muzeum techniki Woj-

skowej Gryf
• Pirotechnika: s-Piro

• Broń: ośrodek szkolenia
stG maciej Wyszkowski

• Koordynacja 
rekonstruktorów: 

Hutor Pokazy Historyczne
• scenariusz i komentarz:
studio Historyczne Huzar

Prezydent Polski Andrzej
Duda pozytywnie odpowie-
dział na zaproszenie burmist-
rza gminy i miasta Macieja
Berlickiego i przyjdzie 
do Sianowa. Warunkiem
zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa osobom obec-
nym na spotkaniu  z Panem
Prezydentem RP Andrzejem
Dudą jest respektowanie 
poleceń wydawanych przez
służby odpowiedzialne za
zabezpieczenie wizyty prezy-
denta.

Podczas spotkania, ze
względów bezpieczeństwa
zabronione jest posiadanie

ostrych narzędzi, szklanych
butelek, puszek metalowych,
środków lub substancji mogą-
cych stanowić zagrożenie dla
porządku publicznego.

Wizytę zaplanowano 
na czwartek, 5 września. 
Jej plan zakłada spotkanie 
z przedstawicielami samorzą-
dów powiatu koszalińskiego
oraz z mieszkańcami.

Już dziś zapraszamy
wszystkich mieszkańców 
na spotkanie z prezydentem
Andrzejem Dudą.

Odwiedzi nas prezydent Andrzej Duda!

inscenizację historyczną 
zorganizowano przy współ-
pracy z sianowskimi organi-

zacjami pozarządowymi oraz
dzięki dofinansowaniu przez
Narodowy instytut Wolności 
– Centrum rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz
inicjatyw obywatelskich na

lata 2014-2020.

Celem pokazu było przybliżenie mieszkańcom i gościom realiów zrywu, który
latem 1944 r. przynieść miał upragnioną wolność okupowanej stolicy. Pokaz
obejrzał mieszkający w Sianowie uczestnik Powstania Aleksander Kaczorowski.

Fot. Waldemar KosoWsKi



Sianowscy seniorzy biorą udział
w projektach finansowanych ze środ-
ków Rządowego Programu ASOS 2014-
2020 oraz budżetu województwa
zachodniopomorskiego. Najbliższe
miesiące będą kulturalną ucztą.

Stowarzyszenie Sianowska Akade-
mia Seniora oraz Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska
od marca bieżącego roku realizują
programy skierowane dla grup senio-
rów z terenu gminy Sianów. Korzysta 
z nich blisko 160 osób, które spotykają
się codziennie na zajęciach ćwiczenio-
wych – m.in. obsługa urządzeń mobil-
nych, obsługa komputera, nauka języka
angielskiego, warsztaty rękodzielnicze,
zielarskie czy plastyczne. Najbliższy
czas obie organizacje we współpracy 
z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym
zarezerwowały na ucztę
kulturalną. Sianowscy
seniorzy będą podziwiać
aktorów koszalińskich,
słupskich oraz warszaw-
skich w spektaklach: „Sex

dla opornych”, „Przyszedł mężczyzna
do kobiety” czy „Serca na odwyku”. Na
seniorów czeka także sianowskie kino
Zorza i ciekawy repertuar, z którego 
w tym okresie z pewnością skorzystają. 

Możliwość pożytecznego zagospo-
darowania czasu wolnego umożliwiają
środki przeznaczone na projekty:
„Akademia Seniora” z budżetu Minis-
terstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej i Województwa Zachodnio-
pomorskiego, a także „Dajmy szczęście
niech przenika”, który jest finansowa-
ny wyłącznie ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kulturalny czas dla seniorów 

Seniorzy biorą udział w zajęciach w aż 26 różnych grupach tematycznych. 
Fot. Waldemar KosoWsKi
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ul. słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

z
apewne od dawna wszyscy

wiedzą, że sprawy łatwe załatwia

się od ręki. Albo bardzo szybko. 

I wtedy zostają sprawy trudne i jesz-

cze trudniejsze.

Czasem też w takich decyzjach są

dwie strony, które są tak odlegle od

siebie, że wydaje się iż nie da się ich

pogodzić, podjąć decyzji dobrej dla

wszystkich. Co wtedy zrobić? Uciec?

Nie podejmować żadnej decyzji? 

Z punktu widzenia, zarządzania

czy różnych procesów to chyba

najgorsze rozwiązanie. Wiem o tym

dobrze, choć czasem mamy takie

sytuacje, w których żadne wyjście nie

jest dobre. Gdy to piszę jestem w trak-

cie podejmowania jednej z trudniej-

szych decyzji samorządowych 

(prestiżowo i wizerunkowo) jakie

mam podjąć. I czuję się z tym dobrze,

bo przez lata nauczyłem się podejmo-

wać takie decyzje.

Nie napiszę teraz o jaką sprawę

chodzi, ale proszę mi wierzyć, ważną.

Jak skończy się ten temat, pewnie 

w ciągu kilku tygodni będzie wiado-

mo. Dlaczego o tym piszę? 

Może dlatego, żeby uświadomić wielu

osobom, że to co robię na co dzień, to

nie jakaś zwykła zabawa, picie kawy

czy rozmowy. To trudne i odpowie-

dzialne zajęcie. Ale ja je lubię.

Sprawy
trudne 
i łatwe

z ratusza

P
ierwszy projekt realizowany
jest ze środków w ramach
konkursu „Społecznik na lata

2019-2021 – Program Marszałkowski”,
a drugi dofinansowany został ze środ-
ków programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce Ośrodka
Działaj Lokalnie – Fundacji Nauka dla
Środowiska.

Celem obu przedsięwzięć jest
wzrost aktywności społecznej miesz-
kańców sołectwa Osieki poprzez zaan-
gażowanie w inicjatywy lokalne. Opie-
rają się one na utworzeniu dobra
wspólnego w postaci ogrodu spotkań.
Grupa nieformalna skupiona wokół
Rady Sołeckiej Sołectwa Osieki oraz
OSP w Osiekach pozyskała wsparcie
finansowe na zakup krzewów, sprzętu
kuchennego, ław i stołów (ze środków
konkursu Społecznik) oraz materia-
łów na budowę wiaty (środki progra-
mu Działaj Lokalnie) celem zagospo-
darowania zapomnianej przestrzeni

przy świetlicy wiejskiej w centrum
wsi. 

Dotychczas odbyło się już kilka
spotkań. Serdecznie zapraszamy na
ostatnie już spotkanie wolontariackie,
które odbędzie się w sobotę, 14 wrześ-
nia, w godzinach 10-13. Tego dnia zapla-
nowano wkopanie krzewów oraz dalsze
prace związane z budową wiaty. 

Impreza inaugurująca powstanie
Osieckiego ogrodu spotkań zaplanowa-
na została na 12 października.

W Osiekach działają z podwójną siłą!
Od lipca w Osiekach organizowane są spotkania wolontariackie w ramach dwóch trwających równolegle
projektów: „Osiecki ogród spotkań” oraz „zielone miejsce spotkań w Osiekach”.

Kolejny etAP 
budowy dRogi S6
Prace przy budowie obwodnicy
Koszalina i Sianowa trwają. 
Częściowo do użytku oddane
zostało rondo, do którego doje-
dziemy ulicą dworcową. 
to skrzyżowanie m.in. 
z drogą do wierciszewa. 
Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

informacja dla przedsiębiorców,
prowadzących jednostki handlu
detalicznego lub hurtowego, 
w których są oferowane torby 
na zakupy z tworzywa sztucznego,
objęte opłatą recyklingową.

zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie

ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw, przedsiębiorcy prowa-
dzący jednostki handlu detalicznego lub
hurtowego, w których są oferowane
torby na zakupy z tworzywa sztuczne-
go, objęte opłatą recyklingową, o której
mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi, powinni
uzyskać wpis do Rejestru-BDO na wnio-

sek. Obowiązek ten, zgodnie z art. 25
ust. 1 ww. ustawy powinni wypełnić do
31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym informu-
jemy, że ww. przedsiębiorcy powinni 
w formularzu rejestrowym określonym
rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
wzorów formularza rejestrowego,
formularza aktualizacyjnego i formu-

larza o wykreśleniu z rejestru (Dz.U. 
z 2018 poz. 2528 i z 2019 r. poz. 919) wypeł-
nić Dział I wniosku o wpis, a pozostałe
dane zaktualizują się po 1 stycznia 2020
r. kiedy uruchomiony zostanie elektro-
niczny wniosek rejestrowy.

Prace przy tworzeniu miejsca integracji trwają. Chcesz pomóc – dołącz do wolontariuszy
już 14 września. Fot. miCHał stolarsKi

Przedsiębiorco, pamiętaj o wniosku!

zAPytAj
Wszelkie informacje 

o projektach można uzyskać 
u Grzegorza Kowalczyka, 

sołtysa osiek.



wydarzenia
sierpień 2019 rok XViii nr 8 (281) 3

www.sianow.pl
b

Karp ważył 16,5 kg, a złowiony
został w żwirowni w eindhoven. 

Fot. PrzemysłaW marKoWsKi

Pyszności
prosto 
z gminy Sianów

Koło gospodyń Wiejskich 
w Wierciszewie Kreatywnych

Mieszkańców oraz zespół Kwiat Papro-
ci na targach Polska Smakuje w Koło-
brzegu. Ta duża impreza promuje
polską kuchnię, polskie wyroby, kulturę
i tradycję ludową oraz obszary wiejskie.
W wydarzeniu udział wzięli producenci
regionalnej, ekologicznej i certyfikowa-
nej żywności z województw zachodnio-
pomorskiego i lubuskiego. W imprezie
uczestniczyły również Koła Gospodyń
Wiejskich, które zaprezentowały swoje
tradycyjne potrawy i pokazy rękodziel-
nictwa. Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wierciszewa na Targach Polska
Smakuje oferowało własne produkty.
Kupić można było ciasta buraczkowe 
z czekoladą, marchewkowe z orzecha-
mi, cukiniowe z nutą cytryny, szarlotkę,
sernik, malinowe na kruchym cieście.
Był też smalec z cebulką i jabłkiem, były
ogórki małosolne, kiszone z buraczka-
mi, papryka kiszona. Na stoisku smażo-
ne były racuchy drożdżowe oraz naleś-
niki, które przypominały smak 
z dzieciństwa. Podawane były z konfi-

turą aroniowo-jabłkową i z musem jabł-
kowym posypane cukrem pudrem. 
Do degustacji był dżem turkusowy 
z ogórków i ketchup z cukinii. Wszystko
cieszyło się dużym zainteresowaniem
wśród kupujących. To miłe, bowiem
przetwory pochodziły z naszych ogro-
dów!

FeStyn w wieRCiSzewie
loteria, zabawy dla najmłodszych, spotkanie z klaunami, przejażdżki
„ciuchcią”, pyszne ciasta i przysmaki z grilla – kolejny festyn w wierci-
szewie przyniósł moc atrakcji. dzieci były zachwycone możliwością spot-
kania... z kozami! Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

z
gromadzeni mieli możliwość
posłuchania przepięknych
przyśpiewek zespołów ludo-

wych Bursztyny z Sianowa i Kwiat
Paproci z Wierciszewa. Nie zabrakło
pysznego poczęstunku dla wszystkich
uczestników dożynkowego spotkania.
W świętowaniu plonów wziął udział
zastępca burmistrza gminy i miasta
Sianów Marcin Posmyk.

Organizatorzy dziękują przedsta-
wicielom Firmy DEGA S.A. Karniesze-
wice za wsparcie święta poprzez prze-
kazanie swoich wspaniałych wyrobów
– bardzo smacznych sałatek; piekarni
GS Sianów za przepięknie ozdobiony 
i smaczny bochen chleba. Za pomoc 
w przygotowaniu Święta Plonów dzię-
kujemy paniom, które zaangażowały się
w przygotowanie całej uroczystości. 
– W szczególności dziękujemy naszym
działkowcom, którzy tak licznie przy-
byli. Bez was nie byłoby takiego Święta
– podkreślają członkowie zarządu ROD
„Słoneczny”.

Dożynki u działkowców
24 sierpnia w rOD „Słoneczny” w Sianowie odbyło się uroczyste święto plonów.

Trwa konkurs
„Sianów Kocha
Świat”

Do końca września czekamy na
wasze zdjęcia z torbą „Jestem z Siano-
wa” – może być to torba z edycji 2016
(niebieska), 2017 (żółta), 2018 (turkuso-
wa) lub tegoroczna (szara). Zdjęcia nale-
ży przesyłać na adres poczty elektronicz-
nej promocja@sianow.pl, przesłać
pocztą w wersji papierowej na adres:
Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 
76-004 Sianów lub przynieść osobiście
do sianowskiego ratusza do pokoju nr
13. Liczymy na Państwa kreatywność
oraz pomysły. Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie sie w ramach jednej kategorii
– na najbardziej kreatywne zdjęcia.

Każda fotografia musi być opatrzo-
ną informacją dotyczącą autora, miejs-
ca wykonania zdjęcia oraz danymi
umożliwiającymi kontakt z osoba biorą-
cą udział w konkursie. 

Regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl

Torby można odbierać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów, Referat Rozwo-
ju, pokój nr 13.

Dziś prezentujemy zdjęcie wyko-
nane przez Przemysława Markowskie-
go. Zdjęcie z karpiem zostało zrobione
w Holandii w Eindhoven. Wszystkie
złowione ryby według zasady karpiarzy
„złów i wypuść” zostają po zrobieniu
zdjęcia i pożegnalnym buziaku wypusz-
czone z powrotem do wody.

PROgRAM „DOBRy StARt”
Od 1 sierpnia bieżącego roku rodzice

dzieci uczęszczających do szkół dla doro-
słych i szkół policealnych mogą ubiegać się
o przyznanie świadczenia „Dobry start” 
w związku z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Wniosek o przyznanie świadcze-
nia dla dziecka, które będzie uczęszczać do
takiej szkoły w roku szkolnym 2019/2020,
można składać wyłącznie w formie papie-
rowej w siedzibie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie
Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Słowackie-
go 3A, 76-004 Sianów. Obecnie nie ma

możliwości złożenia wniosku uwzględnia-
jącego taką szkołę drogą elektroniczną.

Dział świadczeń: poniedziałek-czwar-
tek w godz. 7-15; piątek w godz. 7.30-15.30;
tel.94 31 85 512 wew.38 i 44.

PONAD 3,38 MlN zł 
NA KANAlizAcJę!

Urząd Marszałkowski ogłosił listę
rankingową projektów wybranych do dofi-
nansowania w ramach RPO WZ 2014-2020
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Gmina Sianów pozyskała dofinansowanie 
w wysokości ponad 3,38 mln zł na budowę
sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej 
i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków
w dwóch miejscowościach Kłos i Gorzebądz.

Obecnie sieć kanalizacyjna w samorzą-
dzie ma 58 282,7 m długości. Wybrana do
dofinansowania inwestycja zwiększy długość

sieci o 6,53 km i tym samym umożliwi ponad
360 mieszkańcom kompleksowe podłączenie
do systemu kanalizacji tłocznej transportują-
cej ścieki do oczyszczalni ścieków w Jamnie. 

Roboty budowlane realizowane będą 
w latach 2020 -2021, wartość całkowita
projektu wynosi 5 mln 129 tys. zł, z czego
dofinansowanie ze środków UE to prawie
85% wartości kosztów kwalifikowalnych 
(3 mln 383 tys. zł).

To już piąta inwestycja z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej, realizowana
w gminie z dofinansowania perspektywy
finansowej 2014-2020 RPO WZ . Z sukce-
sem zrealizowano już zadnie pn. „Rozbudo-
wa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania
wody w Sianowie”, a w fazie zaawansowa-
nej realizacji jest przedsięwzięcie pn.

„Budowa wodociągu magistralnego na
trasie Sianów – Osieki”. Ponadto, w roku
2020 realizowane będą dwa kolejne zada-
nia inwestycyjne dotyczące budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągo-
wej w ulicach Węgorzewskiej, Leszczyno-
wej, Słowackiego. Ich celem będzie uzbroje-
nie terenu pod planowaną w ciągu 2 lat
budowę nowego osiedla mieszkaniowego 
w ramach programu rządowego Mieszka-
nie+.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to
16 mln 625 tys. zł, z czego pozyskane dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej wynosi 10
mln 374 tys. zł. Efektem końcowym inwe-
stycji jest tworzenie i stałe uzupełnianie
jednolitego i sprawnego systemu wodnoka-
nalizacyjnego w gminie.

w skrócie

targi odbyły się w dniach 16-18
sierpnia na Kamiennym Szańcu 
w Kołobrzegu. ich gościem był Kurt
Scheller. Fot. arCHiWUm

tradycyjnie na „Święcie Plonów” podzielono się przepięknym bochenkiem chleba.     Fot. Waldemar KosoWsKi
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M
eldunek o gotowości do
uroczystości w Parku 
im. Powstańców Warszaw-

skich przyjął komendant centrum
Szkolenia Sił Powietrznych w Koszali-
nie ppłk dypl. Józef trejder. Część
oficjalna rozpoczęła się punktualnie 
o godzinie 17 – w „Godzinę W”, przy
dźwięku syreny alarmowej, wszyscy
zgromadzeni oddali hołd Powstańcom
Warszawskim.

Uroczystość prowadziła Elżbieta
Missok, przemawiał Powstaniec
Warszawski – Honorowy Obywatel
Gminy i Miasta Sianów Aleksander
Kaczorowski. Głos zabrali też burmistrz
Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki,
Sekretarz Stanu Paweł Szefernaker,
poseł Stefan Romecki oraz Wicewoje-
woda Zachodniopomorski Marek
Subocz. Uczestnicy uroczystości wysłu-
chali wiersza, który na tę okoliczność
napisała Magdalena Kuzenin. Wiersz
przeczytał uczeń Szkoły Podstawowej

nr 2 w Sianowie Kajetan Niewiński. 
Z kolei wiersz Stanisława Marczaka-
Oborskiego pt. „Do Powstańca” wyrecy-
towała Maria Bogusławska. 

Apel Pamięci odczytał kpt Przemy-
sław Ratuszniak z Centrum Szkolenia
Sił Powietrznych z Koszalina, a całą
uroczystość uświetniła Wojskowa
Orkiestra ze Szczecina. 

Po zakończeniu oficjalnych
uroczystość wszyscy zebrani zostali
zaproszeni na widowisko historyczne
„Bój o Uniwersytet” na ul. Armii
Polskiej. Głównym wątkiem widowiska
była historia Zgrupowania AK „Krybar”
oraz jednego z ciekawszych epizodów
Powstania – zdobycia i wykorzystania
przez Polaków w walce transportera

opancerzonego Sd.Kfz. 251 Ausf. D,
któremu nadano nazwę „Szary Wilk”.
Wierną replikę tej maszyny dostarczyło
do Sianowa Muzeum Techniki Wojsko-
wej Gryf z Dąbrówki. Zobaczyliśmy
wojskowe motocykle oraz samolot 
– nad głowami uczestników i widzów
inscenizacji latała kopia słynnego
myśliwca Focke-Wulf 190.

Uroczystości zorganizowano przy
współpracy z sianowskimi organizacja-
mi pozarządowymi oraz dzięki dofinan-
sowaniu przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014-2020.

zdJęCia: Waldemar KosoWsKi

UrOczyŚcie
w Parku im. Powstańców 

Warszawskich
75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

w Sianowie rozpoczęła się oficjalnymi uroczystościami 
przy pomniku Pamięci Poległych za Ojczyznę. 

P odczas obchodów 75. rocznicy
wybuchu Powstania Warszaw-

skiego w parkowej muszli koncertowej
wystąpił Przemysław Majewski.

Artysta ze sceną muzyczną związa-
ny jest od ponad 20 lat. W 2008 roku
nagrał pierwszy utwór o charakterze
patriotyczno-historycznym „Mam biało-
czerwone serce”. W 2016 roku z rocko-
wym zespołem Pampeluna, jako Pampe-
luna 4P, wydał album opowiadający 
o różnych wydarzeniach historii Polski.
W 2017 roku, z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, nagrał
kilka teledysków promujących album. 

W Sianowie mogliśmy posłuchać
piosenek z płyty „Międzywojenna nuta”.
Utwór, który otworzył koncert – „100

lat!” – opowiada o odzyskaniu niepodle-
głości oraz o wydarzeniach z kolejnych
lat. Reszta piosenek to „wskrzeszone”
utwory z okresu dwudziestolecia
międzywojennego w nowej, rapowej
aranżacji. Ostatnia pozycja na płycie to
remix piosenki „Mam biało-czerwone
serce”.

Niespodzianką było to, że każdy
kto przyszedł na koncert, mógł otrzy-
mać płytę „Międzywojenna nuta”.

Co ciekawe, podczas koncertu
można było obejrzeć stanowiska stowa-
rzyszeń strzeleckich „Grot” oraz „Kali-
ber 44”. Była to również okazja do
rozmów z obecnym na koncercie
uczestnikiem Powstania Warszawskie-
go Aleksandrem Kaczorowskim.

Koncert pieśni patriotycznej
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Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, mieszkańcom, stowarzy-

szeniom oraz grupom nieformalnym za wspólną organizację i przeprowa-
dzenie 1 sierpnia uroczystości upamiętniających 75. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Organizacja wydarzenia o takim zasięgu to
duże wyzwanie logistyczne, finansowe i ludzkie, wymagające wielomiesięcz-
nego planowania i sprawnego zarządzania. 

Szczególnie dziękuję Centrum Szkolenia Sił Powietrznych z Koszalina
za profesjonalną wojskową asystę i pomoc w organizacji oficjalnej części
uroczystości oraz Wojskowej Orkiestrze ze Szczecina, bez której „brzmienie”
tych chwil nie było by tak dostojne. 

Serdeczne gratulacje dla Elżbiety Missok za wzorową narrację podczas
części oficjalnej oraz koncertu.

Słowa podziękowania za wzorową współpracę oraz zabezpieczenie całej
uroczystości kieruję do Policji, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Poża-
rnej z Sianowa, dzięki którym koordynacja przebiegu objazdu i zamknięcia
drogi krajowej nr 6 odbyła się sprawnie i bez dodatkowych komplikacji. 

W szczególności podziękowania należą się Kierownikowi posterunku
w Sianowie mł. asp. Krzysztofowi Radziejewskiemu, pełniącej obowiązki
Komendanta Straży Miejskiej Beacie Bielskiej oraz Komendantowi OSP 
w Sianowie Markowi Brzozowskiemu. 

Nade wszystko gorące podziękowania składam wszystkim grupom
rekonstrukcyjnym z regionu oraz pozostałym z Krakowa i Warszawy za
profesjonalne i wzruszające ukazanie realiów życia i walki powstańczej
oraz wysiłek włożony w zaplanowanie i przedstawienie widowiska „Bój 
o Uniwersytet”. Dziękuję dr Łukaszowi Gładysiakowi ze Stowarzyszenia
Historycznego Pochodnia za wyjątkowy komentarz do całego widowiska. 

Dziękuję pracownikom Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie
za czuwanie nad porządkiem i czystością w mieście przed i w trakcie uroczys-
tości.

Dziękuję mediom lokalnym i regionalnym, które promowały to wyda-
rzenie. Słowa wdzięczności kierujemy w szczególności do niezawodnego
Waldemara Kosowskiego.

Jestem zobowiązany podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy
nie zostali wymienieni, a których społeczna praca i wkład przyczyniły się
do organizacji uroczystości. 

Czuję ogromną dumę, że tegoroczne obchody 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, pomimo niesprzyjającej pogody, przyciągnęły
dużą liczbę mieszkańców.

Maciej Berlicki, Burmistrz gminy i Miasta Sianów
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MAluj jAK... MAtejKo!
Stowarzyszenie Klub Rodziny w Sianowie prowadzi nabór na bezpłatne za-
jęcia Artystyczny naród, które odbywać się będą od września do grudnia 
w Centrum Kultury w Sianowie.
innowacyjność warsztatów polega na wspólnym poznawaniu przez rodziców
i dzieci technik plastycznych wybitnych polskich malarzy. wykorzystanie
sztalug malarskich sprawi, że wszyscy uczestnicy poczują się jak prawdziwi
artyści. 
zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: (94) 318-53-81 
lub mailowo:klubrodziny@gmail.com
Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Kultury i biblioteką Pub-
liczną gminy i Miasta Sianów oraz dofinansowany ze środków Programu Fun-
dusz inicjatyw obywatelskich 2018-2019.

wyjeCHAli nA wAKACje... 
8 sierpnia, wczesnym rankiem, na kolonię do Przysieki w woj. małopolskim
wyjechała 28-osobowa grupa dzieci z terenu gminy i Miasta Sianów. 
organizatorem wyjazdu było zachodniopomorskie Kuratorium oświaty 
w Szczecinie. turnus trwał do 17 sierpnia. Podczas kolonijnego wyjazdu nie
zabrakło wielu radosnych chwil, cudownych przygód i niezapomnianych
wrażeń. Fot. eWa KaszaK

12 sierpnia grupa uczestników
projektu „Równość szans 

w gminie Sianów” uczestniczyła 
w warsztatach na temat budowania
poprawnych relacji z dziećmi. 

Zajęcia prowadziła Grażyna Gała,
doświadczony psycholog z zakresu
nieprawidłowości w procesach wycho-

wawczych. Zaproponowany temat to
odpowiedź na zgłaszane problemy, 
z jakimi muszą w codziennym życiu
mierzyć się rodzice wychowujący dzie-
ci.

Projekt pn. „Równość szans 
w Gminie Sianów” realizowany jest
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Sianowe wraz z gminą
Sianów i Gminnym Zakładem Komu-
nalnym. Zakłada on objęcie wspar-
ciem 100 osób (mieszkańców gminy
Sianów).

Więcej informacji na stronie:
www.mgops.sianow.pl

tRuDNe ROzMOWy z DziećMi

M
ottem przewodnim Jarmar-
ku było „Wesołe bieganie”.
Od godz. 11 umówione grupy

mogły wyruszyć w gry terenowe „Poszu-
kiwanie arcyklejnotu spod Samotnej
Góry” i w „Wyprawę przez Mroczną
Puszczę”. Podczas Jarmarku odbyło się
wiele gier i zabaw biegowych na wesoło,
muzykowanie i wspólne tańce. Dużą
popularnością cieszyły się przygotowa-
ne bezpłatne warsztaty rękodzieła 
– malowanie sprayem, wykonanie
świeczników z masy solnej, drewniane
łapacze snów i decoupage. 

Dzięki strażakom z OSP w Siera-
kowie odbył się pokaz Stihl Timber-
sport, działała też fontanna wodna.

W konkursach dzieci wygrywały
wiele nagród, chętnie brały udział 
w proponowanych konkurencjach.

W późniejszych godzinach odbył
się konkurs karaoke, prowadzony przez
zespół muzyczny. 

Wieczorem zorganizowana została
gra terenowa „Drużyna smoczego jaja”.
Niesamowitym widowiskiem okazał się
pokaz tańca z ogniami, prowadzony
przez Zespół Fire Art z Koszalina. Przy-
byłym gościom z różnych stron Polski 
i Europy zapewniliśmy wiele atrakcji 
i ciekawych wrażeń.

Dziękujemy Burmistrzowi Gminy
i Miasta Sianów za współfinansowanie
Jarmarku.

Zapraszamy za rok!
MieczySłAWA JuSzczyK, 

StOWARzySzeNie HOBBitON

nasze Śródziemie
XX Jarmark w Wiosce Hobbitów odbył się w słoneczną sobotę, 3 sierpnia.

w obiektywie

Burmistrz 
Gminy i Miasta
Sianów

iNfORMuJe, 
że od dnia 1 września 2019 roku

ulegną zmianie godziny pracy urzędu
gminy i Miasta Sianów. 

Od dnia 1 wrzesień 2019 roku
Urząd Gminy i Miasta Sianów będzie
czynny w godzinach:



Wakacje dobiegły końca. Dzieci
nie mogły narzekać na nudę,

gdyż oferta centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej gminy i Miasta w Sia-
nowie, filii bibliotecznych była bardzo
bogata. W sianowskiej bibliotece można
było wziąć udział w zajęciach dla pasjo-
natów programowania i zabawy z robo-
tami Photon. We wszystkich filiach
bibliotecznych odbywały się zajęcia
warsztatowe dla dzieci, na których
czytane były książki, powstawały pięk-
ne prace plastyczne, dzieci poznawały
nowe zabawy, a nawet eksperymento-
wały. W programie było mnóstwo
różnorodnych rozrywek, zabaw integra-
cyjnych. Zorganizowanych zostało wiele
wycieczek m.in. do parku Pomerania 
w Kołobrzegu. W każdej filii bibliotecz-
nej dzieci mogły wypełnić swój wolny
czas, pracą twórczą, a przy tym przy-
jemna i wesołą zabawą. Na zajęciach
uczestniczyło ok. 150 osób. Do zobacze-
nia za rok!

Wakacje z książką nie były nudne!

zajęcia w bibliotekach obfitowały w wycieczki do ciekawych zakątków regionu.      Fot. CK
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M
ałymi krokami zbliża się
wielki finał warsztatów pod
nazwą „Detektywi Historii”,

które są częścią projektu Niepodległa
to My. – Ostatnio mieliśmy okazję wziąć
udział w Olimpiadzie. Nasi detektywi
wcielili się w sportowców Hannę Kono-
packą, Janusza Kusocińskiego, czy
Stanisławę Walasiewiczównę i „zaciek-
le” rywalizowali w dyscyplinach spor-
towych – relacjonuje Monika Olszak. 
I dodaje: – Na koniec naszego spotkania
stworzyliśmy makietę stadionu. 

Detektywi zażywali również waka-
cyjnego relaksu z gwiazdami dwudzies-
tolecia międzywojennego – w efekcie
powstała piękna praca – letnie jezioro.
Mieli też okazję poznać i posłuchać tego,
co czytano w dawnej Polsce. Czy wiecie,
że „Plastusiowy pamiętnik” ma już 88
lat?

DeteKtyWi HiStOrii nA trOPie...
Była Olimpiada, były zajęcia plastyczne i relaks z literatura sprzed lat. Wszystko dlatego, że historia 
to pasja młodych mieszkańców Gminy i Miasta Sianów!

z cyklu „Wtorkowe spotkania 
z autorem...” – Lidia nowosad.

23 lipca w sianowskiej bibliotece
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Wtorkowe spotkania z autorem”. Tym
razem popołudnie w bibliotece uświet-
niła poetka Lidia Nowosad, która pisze

przepiękne wiersze o miłości i nie tylko.
Każdy z nas postrzega miłość w inny
sposób i jest wielu adresatów naszej
miłości. Pani Lidia poprzez swoją poezję
próbowała właśnie ukazać miłość 
w różnych odcieniach. Autorka zapew-
niła nam podróż w głąb nas samych,

mogliśmy się zamyślić, rozmarzyć 
i wzruszyć. Serdecznie dziękujemy Lidii
Nowosad i Krystynie Wajdzie za możli-
wość wsłuchania się w tak przepiękne
wiersze. To było wspaniałe, magiczne
popołudnie. 

eDytA iWANiec

WSZySTKIE ODCIENIE MIŁOŚCI

Spotkanie z lidią nowosad było poruszającą opowieścią o najpiękniejszych uczuciach. Fot. moNiKa olszaK

„Kiedy zapada mrok” Jaume
cabré , wbrew opisowi na okładce, nie
jest zbiorem opowiadań kryminal-
nych. Niespokojne duchy, które chcą
być gdzieś indziej, postaci wyjęte spod
prawa, zapachy wywołujące dreszcze,
ukłucia ironii, motywy fantastyczne 
– to wszystko, co sprawiło, że Cabré stał
się jednym z najważniejszych pisarzy
europejskich. Popełnione przestępstwa,
zbrodnie i niegodziwe czyny nie mają
na celu zabawy z czytelnikiem, wciąg-
nięcia go w podążanie śladami złoczyń-
cy i rozwiązywanie zagadki. To obna-
żanie najmroczniejszych zakamarków
ludzkiej duszy, zachowań i myśli, do
których wielu z nas nie przyznałoby się
głośno nawet przed samym sobą.
Opowiadania te traktują o czynach,
które powszechnie i w pierwszej chwili
uznaje się za nielegalne, niemoralne 
i niedozwolone. A jednak większość 
z nich jesteśmy w stanie zrozumieć, bo

w wielu przypadkach najprawdopodob-
niej postąpilibyśmy tak samo. 

zAPRASzAMy DO BiBliOteKi!

Kącik bibliofila

„Kiedy zapada mrok”

z dotACją
zajęcia dofinansowane ze

środków „Programu Fundusz
inicjatyw obywatelskich 2018”
realizowany w ramach projektu
„Niepodległa to my” przez Klub
rodziny w sianowie w partner-
stwie z Centrum Kultury i Bib-
lioteki Publicznej w sianowie.

uczestnicy warsztatów z dumą prezentują prace, które powstały podczas zajęć.      Fot. moNiKa olszaK
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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 telefonu komórkowego – 112. 

Pogotowie Przedsiębiorstwa gospodarki 
Komunalnej – 94 348 44 44.

WAŻNe telefONy:
gminny zakład Komunalny
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.
Posterunek Policji w Sianowie przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek w godzinach
10 – 14. Dyżur pełni Komendant Posterunku Po-
licji.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka 27, 
76-004: Sianów – 94 377 587 lub 664 432448.
Miejsko-gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów 
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

gminny zakład Komunalny, 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

25-letni były bramkarz gwardii
Koszalin, tura Koszalin, Darłovii
Darłowo i tura Victorii Sianów zginął
w wypadku samochodowym 2 kwiet-
nia 1995 r. Drugi z pasażerów, 45-letni
Stanisław Pochwała, zmarł po przewie-
zieniu do szpitala. Kierowca samocho-
du, który uderzył w pojazd, w którym
jechali tragicznie zmarli, prowadził
samochód w stanie nietrzeźwym.

Skromnym dowodem pamięci 
o nich był rozegrany po raz 25 turniej 
z udziałem zespołów oldbojów z: Darło-
wa (Oldboys Darłovia), Chodzieży (Polo-
nia Oldboy), Kołobrzegu (Amator), Koni-
kowa (Tomala Mobile), Koszalina
(Bałtyk Oldboys, Boiskowi Koledzy
Mirosława Wiącka, Oldboys Gwardia),
Sianowa (Stowarzyszenie Victoria I i II),
Słupska (Almir) i Tychowa (Jesion Trans
Oldboje). 

Jubileuszowy memoriał był rozgry-
wany w nowej formule. Ostatecznie
zobaczyliśmy 11 (nie dojechali Oldboje
Iskra Białogard) zespołów rywalizują-
cych w dwóch grupach. Dwa pierwsze
zespoły z obu grup grały jeszcze w półfi-
nałach. Pozostałe, w zależności od zaję-
tego miejsca w grupie, o poszczególne
miejsca w całym memoriale. 

Grano raz 12 minut., w grupie A 

i raz 10 minut, w grupie B, systemem
„każdy z każdym”. 

Przed rozpoczęciem spotkań
Ryszard Wątroba, przedstawiciel orga-
nizatorów, przypomniał sylwetkę
utalentowanego bramkarza i jego kolegi
oraz historię dotychczasowych memo-
riałowych zmagań. 

Następnie zawodnicy, burmistrz
Maciej Berlicki, Janusz Machała, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sianowie
oraz żona Mirosława Wiącka – Janina 
i ich córka Sandra zapalili symboliczne
znicze za jedną z bramek, której strzegł
przed laty patron tego memoriału.

Turniej zwyciężyła drużyna Almir
Słupsk. Drugie miejsce zajęła ekipa
Boiskowi Koledzy M. Wiącka, trzecie
Stowarzyszenie Victoria Sianów, czwar-
te Oldboys Gwardia Koszalin, a piąte
Polonia Oldboy Chodzież.

Wyróżnienia indywidualne, ufun-
dowane przez Urząd Gminy i Miasta 
w Sianowie i Starostwo Powiatowe 
w Koszalinie odebrali: Marek Kośmider
(Almir Słupsk) – najlepszy bramkarz,
Dariusz Majewski (Boiskowi Koledzy
Mirosława Wiącka) – najlepszy piłkarz,
Rafał Gotowała (Stowarzyszenie 
Victoria Sianów) – najlepszy strzelec 
oraz najstarszy uczestnik memoriału 

– Janusz Kaniewski (Boiskowi Koledzy
Mirosława Wiącka)! Były to odpowied-
nio: rękawice bramkarskie oraz piłki
nożne.

Okolicznościowe statuetki za trzy
pierwsze miejsca oraz za udział – dla

pozostałych zespołów – wykonane
nieodpłatnie przez Globmetal w Siano-
wie, wręczali żona Mirosława Wiącka
– Janina i ich córka Sandra, Burmistrz
Maciej Berlicki oraz Krzysztof Gort,
Tomasz Tesmer i Ryszard Wątroba. 

W ceremonii wręczania wziął udział
także Prezes Pomorskiej Ligi Oldbojów
– Andrzej Schneider.

Po Memoriale przyszedł czas na
smaczny ciepły posiłek z grilla.

RySzARD WątROBA

Ku pamięci utalentowanego bramkarza
18 sierpnia na Stadionie Miejskim w Sianowie rozegrany został 25. Memoriał im. Mirosława Wiącka.

Almir Słupsk: Marek Kośmider – jarosław burak, Łukasz dawidowicz, Krzysztof giedrewicz, Mirosław lewandowski (trener), Henryk
Patyk, Łukasz Sawicki, Paweł Ślędak, Sebastian torym, Łukasz wioś i dominik zagórowski. Fot. Waldemar KosoWsKi

XXi Ogólnopolski turniej Piłki
nożnej Kobiet im. Anny Bocian 
o Puchary Marszałka Woje-
wództwa zachodniopomorskiego
i Prezesa zzPn Szczecin.

turniej rozegrany został 
w dwóch kategoriach wieko-

wych open i młodziczek (2007 i młod-
sze). W kategorii open wystartowało 10
zespołów w dwóch grupach po 5 i grano
systemem każdy z każdym. Następnie
czołowa czwórka walczyła o medale, 
a pozostałe zespoły o miejsca 5-10. 
W pierwszym meczu sianowianki poko-
nały 6:0 Stal Jezierzyce a wszystkie
bramki strzeliła Malwina Grzelak. 
W drugim spotkaniu wygrały 3:1. Gole
strzeliły Malwina Grzelak 2 i Wiktoria
Robakowska 1. W trzecim pojedynku
zwyciężyły Spartę Gryfice 3:0, a łupem
bramkowym podzieliły się Malwina
Grzelak (2) i Oktawia Kaszewska (1). 
W ostatnim meczu grupowym siano-
wianki zmierzyły się z Hanzą Elbląg 
i po dobrym meczu wygrały 5:0 a bram-
kami podzieliły się Malwina Grzelak
(2),Wiktoria Ostróżka (1), Oliwia Żywa-
nowska (1),Wiktoria Kaszyńska (1).

Cztery zwycięstwa w meczach
grupowych dały sianowiankom pierw-
sze miejsce w grupie i awans do półfi-
nału, w którym zmierzyły się z Lwem
Lębork. Po pokonaniu go 2:0 awanso-
wały do meczu finałowego (bramki
strzeliły Wiktoria Robakowska i Wikto-
ria Ostróżka). W drugim półfinale
GOSRiT Luzino zremisował 0:0 i poko-

nał karnymi 6:5 Stal Jezierzyce.
W wielkim finale UKS Victoria SP2

Sianów po bramkach Malwiny Grzelak
1 i Wiktorii Robakowskiej 1 zwyciężyła
dotychczas niepokonaną ekipę GOSRiT-
u Luzino 2:1.

Najlepszą zawodniczką turnieju
została Magdalena Lińska z GOSRiT
Luzino, królową strzelczyń z 13 bram-
kami Malwina Grzelak UKS Victoria SP
2 Sianów a najlepszą bramkarką wyty-
powano Natalię Słoniewską ze Stali

Jezierzyce.
W turnieju młodziczek najlepszą

drużyną okazała się druga drużyna
Kadry U-13 Województwa Lubuskiego,
która w finale pokonała Kadrę U-13
Województwa Zachodniopomorskiego
w stosunku 2:0. Najlepszą zawodniczką
w tej kategorii została Amelia Roma-
nowska z Kadry ZZPN Szczecin, królo-
wą strzelczyń z 11 bramkami Kornelia
Gawlik z Kadry I U-13 Województwa
Lubuskiego, a bramkarką Maja Gołę-

biewska z Kadry II U-13 Województwa
Lubuskiego. W zwycięskiej ekipie grały:
Maja Gołębiowska, Alicja Mycyk, Julia
Łogińska, Zuzanna Bieszczat, Blanka
Borowa, Maria Słowińska, Natalia Illko-
va, Wiktoria Popowska, Lena Grygorce-
wicz.

Turniej był wspaniałą promocją
piłki nożnej kobiet oraz ziemi zachod-
niopomorskiej, koszalińskiej i Sianowa. 

Zadanie współfinansowane ze
środków gminy Sianów.

Sianowianki najlepsze na murawie!

w turnieju młodziczek wystartowało ostatecznie 8 
z zapowiadanych wcześniej 10 zespołów..

Fot. Waldemar KosoWsKi

drużyna Victorii SP 2 wystąpiła w składzie: oktawia Kaszewska, dagmara Petrus, wiktoria Robakowska, wiktoria Ka-
szyńska, Karolina Kawałek, wiktoria ostróżka, oliwia Żywanowska, Agata Czaban, Malwina grzelak, wiktoria Paprocka,
Sandra osińska, Anita Czerwik. Fot. Waldemar KosoWsKi

eMoCje i nAgRody
turniej dostarczył fantastycznych
emocji i dobrej gry. został wzo-
rowo zorganizowany przez dzia-
łaczy UKs Victoria sP2 sianów,

wśród których wyróżnić należy Ja-
centego Życińskiego, marka mało-
lepszego, iwonę i arka Jarmako-

wicz, Wiktora Badyńskiego,
małgorzatę i Bartosza Kosowskich,

Klaudię saganowską i Jędrzeja
Bieleckiego. Główną nagrodą był
czek na 1000 zł oraz stoły do gry

w piłkarzyki.


