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Nasze sprawy

3

Wspierają sport i kulturę fizyczną
19 maja został rozstrzygnięty otwarty konkurs na promocję samorządu poprzez sport
w 2021 roku. do Urzędu gminy i miasta Sianów wpłynęły 4 oferty, które zostały poddane
ocenie przez komisję, w wyniku czego rozdysponowano 34 000 zł pomiędzy wszystkie
kluby, które złożyły swoją ofertę.

K

ażda z ofert była kompletna,
opisana w sposób merytoryczny oraz była zgodna z
celem głównym konkursu. Dofinansowanie w kwocie po 8 500,00 złotych
przyznano wszystkim ubiegającym się
klubom sportowym.
Uczniowski Klub sportowy Tori
im. E. l. Krause w dąbrowie zaplanował realizację zadania publicznego pod
tytułem „Wzmocnienie współdziałania
mieszkańców Gminy i Miasta Sianów
poprzez promowanie gminy i organizację XXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Judo pamięci Ewy Larysy Krause”, które
będzie skierowane do 40. dzieci w
wieku 7-12 lat z terenu gminy i miasta

Sianów oraz dzieci z innych klubów
sportowych (łącznie zaplanowano 150.
zawodników). Wydarzenie zostanie
połączone z akcją dobroczynną. Wydarzenie zaplanowano w okresie od 20
maja do 30 lipca 2021 r.
sianowskie
stowarzyszenie
Badmintona zorganizowało V Ogólnopolski Turniej Badmintona „Zdążyć
przed lotką” dla 100 osób (kobiet powyżej 25 r.ż. oraz mężczyzn powyżej 30 r.ż.)
w podziale na kategorie wiekowe. Jest
to pierwsze zadanie, które już zostało
w części zrealizowane w dniach 22-23
maja 2021 r. na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2.
UKs Victoria sP2 zamierza zreali-

zować imprezę „Sianów potęgą w organizacji imprez sportowych”, które
będzie obejmować organizację dwóch
turniejów piłki nożnej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (łącznie 50 meczy
dla 24. zespołów i 200. osób). Turnieje
będą połączone z akcją dobroczynną.
Wydarzenia będą realizowane od 20
maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
UKs Kometa sianów zaplanował
realizację Grand Prix Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych – Festiwal
Badmintona, które obejmuje organizację festiwalu badmintona dla 150 osób
(100 zawodników i 50 sztaby trenerskiej) oraz będzie połączone z akcją
dobroczynną.

W trosce o sprawność

Fot. R. GRosiak

T

5 maja
– dzień godności
„osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć
się do niej i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie traktować…..” (anna dymna).
W tym roku z powodu pandemii nie możemy świętować tego dnia
jak zwykle na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. W tym roku cieszymy się z decyzji o wznowieniu działalności środowiskowego domu
Samopomocy, który od 4 maja ponownie rozpoczął zajęcia. dlatego
nie tylko 5 maja pamiętajmy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną – bądźmy empatyczni i tolerancyjni wobec innych – każdy z
nas jest wyjątkowy!
Emilia Zawada

rening na świeżym powietrzu
korzystnie wpływa na samopoczucie i nastrój oraz zaspokaja naturalne potrzeby zdrowotne organizmu.
Powietrze, dotlenia cały organizm, dzięki czemu pobudza go i jego wszystkie
układy, narządy, tkanki, komórki.
Dawka witaminy D, bezpośredni
kontakt z naturalnym światłem, możliwość obcowania z naturą zwiększa zdolność odbierania bodźców zewnętrznych. Ćwiczenia pozwolą utrzymać
seniorom dłuższą sprawność w codziennym życiu, pobudzają krążenie, wzmacniają układ odpornościowy oraz mięśnie. Korzystając z pogody oraz bliskości
parku spacerujemy i ćwiczymy dbając
o zdrowie. Wizyta na placu zabaw przyniosła wiele radości i uśmiechów.
K. GawiEnowsKa

24 maja burmistrz Miasta i Gminy
Sianów podpisał ze wszystkimi beneficjentami umowy.
– Wszystkie zaplanowane wydarzenia są odpowiedzią na potrzeby

mieszkańców Gminy i Miasta Sianów,
dzięki którym jest możliwe większe
zaangażowanie i integracja społeczności – zaznaczył po złożeniu podpisu.

W obiektyWie
choć pogoda nie rozpieszcza, sytuacja pandemiczna wprowadza
ograniczenia, to my pamiętamy!
8 maja, w rocznicę zakończenia ii wojny światowej, burmistrz gminy
i miasta Sianów maciej
Berlicki wraz z sianowskimi harcerkami złożyli
wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Poległych
za ojczyznę w Parku im.
Powstańców Warszawskich.
18 maja na placu apelowym 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego
odbył się uroczysty apel z okazji święta Pułku.
obchody rozpoczęto mszą świętą w parafii wojskowo-cywilnej pw. św.
marcina w Koszalinie w intencji żołnierzy oraz pracowników Ron 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Tradycyjnie już z okazji świąt majowych ulice sianowskie prezentowały
się biało-czerwono.
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kutura
kino zorza otwarte

WaRSzTaTy UmiejęTności

Widzowie – czekamy na Was!

KUlTURalnych

Po długiej przerwie Kino zorza jest otwarte i zaprasza na światowe i polskie premiery filmowe.
Projekcje ruszyły 28 maja premierą
Disneyowskiego filmu „Cruella”.
W Sianowie będzie grany do 13 czerwca.
Kolejną propozycją i również
premierą była polska komedia romantyczna „druga Połowa”. Film był
wyświetlany do 5 czerwca.
Dla najmłodszych widzów mamy
propozycję „skąd się biorą sny”, animowany film produkcji duńskiej, który
wyświetlamy do 13 czerwca.
Od 10 czerwca zagramy oskarowy
„nomadland” – dramat/western z 2020
roku w reżyserii chloé Zhao. Film
nagrodzono m.in. Oscarem i nagrodą

BaFTa dla najlepszego filmu oraz
Złotym Globem dla najlepszego filmu
dramatycznego.
Od 11 czerwca zagramy polską
premierę filmu „magnezia”, w reżyserii Macieja Bochniaka Pogranicze
polsko-sowieckie, przełom lat 20. i 30.
XX wieku. Po śmierci szefa gangu i
głowy rodziny, władza nad przestępczym klanem Lewenfiszów przechodzi
w ręce jego córki – Róży. Razem ze
swoimi siostrami kobieta kontynuuje
szemrane interesy ojca i robi wszystko, by oprzeć się rosnącym w siłę
sowieckim bandytom. To, co wydarzy

Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne

Mamy finalistów
12 maja, w Centrum kultury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta sianów,
podsumowaliśmy gminny
etap konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. Mamy dwójkę
finalistów.

Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych, a jego
głównym celem było poszerzanie horyzontów myślowych dzieci i młodzieży
poprzez poszukiwanie wartościowej
literatury, propagowanie piękna i kultury języka polskiego. Konkurs przeniósł
się w przestrzeń wirtualną – każda szkoła mogła dostarczyć nagranie trzech
uczestników. naszą gminę reprezentować będą: Karina Kaczmarczyk, Maja
Siwiela, Lena Łojewska.

się wkrótce będzie mieć krwawe i
pełne czarnego humoru konsekwencje, które na zawsze wstrząsną pograniczem!
nasze Kino jest bardzo bezpieczne
i dostosowane do wszystkich obostrzeń
i wymagań pandemicznych. Gramy
przy 50 % zajętej sali, dlatego prosimy
o rezerwację biletów poprzez aplikację
KUP BILET. Wystarczy wejść na stronę
cksianow.pl i wybrać znaczek KUP
BILET, aby zarezerwować miejsce i/lub
kupić bilet.
aktualnie obowiązuje cena 14 zł za
bilet normalny i 10 zł bilet ulgowy.

Ogłoszenie wyników eliminacji
uczestników z miasta Koszalina oraz
laureatów gmin powiatu koszalińskiego
odbędzie się 31 maja 2021 r. na kanale
YouTube Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej.
Do finału zakwalifikowała się Maja
Siwiela w kategorii Ptaszki (klasy 4-6),
a w kategorii klas 7-8 do finału awansowała Lena Łojewska.
Ogłoszenie wyników finału turnieju i prezentacja nagrań zwycięskich
recytacji odbędzie się 11 czerwca 2021
r. również na kanale YouTube Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

moniKa olsZaK

ZaprasZamy do lektury
niKT niE mUsi
wiEdZiEć
– KaTarZyna Bonda
na tę książkę czekali wszyscy fani
Katarzyny Bondy. najpopularniejsza polska autorka powieści kryminalnych, po niemal 10 latach przerwy, prezentuje kolejną część
uwielbianej przez czytelników serii
z psychologiem śledczym – Hubertem meyerem.
Tylko on, telewizor i bateria tequili.
Tak Hubert Meyer postanawia
spędzić swój trzynastodniowy urlop.
Ten plan się jednak nie powiedzie.
nieznajoma kobieta zaczyna nękać
go dziwnymi esemesami, a wkrótce
potem niezapowiedzianą wizytę składają mu zaprzyjaźnieni policjanci
razem z prokurator Weroniką Rudy.
Pół roku wcześniej jeden z funkcjona-

riuszy zastrzelił Japę, niebezpiecznego gangstera. Żeby
ocalić policjanta przed grożącą
mu karą, Meyer ma sporządzić
ekspertyzę która, skieruje
śledztwo na lewe tory. Śmierć
Japy zostałaby wtedy uznana
za gangsterskie porachunki.
Potrzebna jest jednak „przykrywka”, zastępcza sprawa,
nad którą śledczy będą oficjalnie pracować.
Wybór pada na morderstwo
w Mosznej, gdzie na drodze
prowadzącej do zamku
porzucono zmasakrowane
ciało młodego chłopaka.
Kiedy Meyer i Rudy próbują odkryć
tożsamość sprawcy, ten dokonuje
kolejnych zbrodni. Śledczy przesłuchują kolejnych świadków. Trop
wciąż się urywa. Za murami starego

czestnicy Sianowskiego Klubu integracji Społecznej rozpoczęli cykl
warsztatów umiejętności i kompetencji.
Tym razem były to zajęcia o kulturze „człowiek w kulturze, kultura w człowieku” prowadzone przez marka jackowskiego.
Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zapoznali się z koncepcją warsztatów.
następnie pokazane zostało jak umiejętnie
wykorzystywać aparat fotograficzny (np.
ten ze smartfona), jak poprawnie ustawiać

kadr czy ekspozycję oraz jak wykorzystywać
oświetlenie do wykonywania fotografii. cykl
zajęć zakończy wystawa najlepszych prac
fotograficznych wykonanych przez uczestników. Realizacja zadania odbywa się w ramach projektu „Sianowski Klub integracji
Społecznej”.
Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii europejskiej (Regionalny Program operacyjny Województwa zachodniopomorskiego).

Urząd Stan cywilnego
– co tu można załatwić?!
aktualnie zdecydowana większość spraw jest załatwiana, aby zminimalizować powstawanie nawet niewielkich skupisk ludzkich. Przedstawiamy z jakich
możliwości mogą aktualnie skorzystać mieszkańcy,
aby dopełnić formalności w USc.
Rejestracja urodzenia dziecka,
uznanie ojcostwa
Rejestracja urodzenia dziecka i sporządzenie aktu urodzenia odbywa
się za pomocą e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Z takiej
możliwości mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany. Usługę rejestracji narodzin można wybrać na stronie obywatel.gov.pl Zgłoszenie narodzenia dziecka następuje w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia.
Jeżeli rodzice nie zgłoszą narodzenia dziecka w terminie, kierownik urzędu
stanu cywilnego wybiera dziecku imię z urzędu, następnie sporządza akt
urodzenia dziecka z urzędu i informuje o fakcie jego sporządzenia rodziców
dziecka.
Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest tzw. uznanie
ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego. Klienci, którzy muszą przeprowadzić
taką procedurę, powinni skontaktować się z USc telefonicznie (kierownik
94 346-95-36 lub zastępca kierownika 94 346-95-24) a następnie umówić
wizytę na konkretną godzinę. Uznanie ojcostwa to oświadczenie biologicznego ojca dziecka i potwierdzenie tego oświadczenia przez matkę dziecka,
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zgodnie z prawem, oświadczenie takie może być przyjęte w każdym czasie, aż do ukończenia przez dziecko
18 roku życia.

Rejestracja zgonów
W przypadku śmieci bliskiej nam osoby musimy zgłosić się osobiście
do Urzędu Stanu cywilnego, aby otrzymać akt zgonu. Jest to dokument,
który jest potrzebny przy załatwianiu różnych formalności związanych
z pogrzebem czy kwestiami dotyczącymi odszkodowań.

Śluby
zamku aż buzuje od
konfliktów. To będzie najtrudniejsze
i najbardziej ryzykowne śledztwo w
całej karierze Meyera. Zapraszamy
CK
do bibliotek!

ZnaJDZIESZ MnIE W BIBLIOTEcE

Śluby zaplanowane wcześniej odbywają się w ustalonych terminach,
przy udziale nowożeńców, ich świadków i tłumacza w przypadku ślubów
cudzoziemców z zachowaniem wszystkich nakazanych środków ostrożności,
w tym: obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Odpis aktu stanu cywilnego
Odpis aktu stanu cywilnego jest wydawany na wniosek, może zostać
wydany na miejscu w USc, wysłany pocztą lub przesłany elektronicznie za
pomocą platformy ePUaP, jednak warunkiem odbioru takiego dokumentu
jest posiadanie oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUaP może być
wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie
posiada walor dokumentu urzędowego.

s

towarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję
promocji czytelnictwa i bibliotek –
Tydzień Bibliotek. Program ma na celu
podkreślanie roli czytania i bibliotek w
poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Jak każdego roku sianowska biblioteka wraz ze swoimi filiami włącza się
do akcji. W tym roku, od 8 maja do 18
maja, na naszych czytelników czekało
mnóstwo atrakcji pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Bawiliśmy się
w tropicieli książek na terenie naszego
ogrodu ukryły się książki, a zadaniem
naszych czytelników było ich odszukanie. Kolejnego dnia łamaliśmy głowy,

U

W roku 2021 w USC sporządzono:
2 akty urodzenia, których miejsce narodzin był Wielka Brytania;
8 aktów małżeństwa
przy krzyżówkach i bibliotecznych
quizach.
niespodzianką dla naszych użytkowników był dzień, w którym, gdy
wypożyczali książkę otrzymywali

doniczkę z apetycznymi ziołami. na
zakończenie akcji przygotowaliśmy
leżakowanie z książką i błyskawiczne
biblioteczne dyktando.
Fot. Ck

36 aktów zgonu,
przyjęto 21 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
wydano 496 odpisów stanu cywilnego.
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zakończyli obecny sezon
na 4. miejscu. W ciągu roku
awansowali o trzy miejsca
w tabeli. nasi zawodnicy
indywidualnie też byli
w czołówce. Brawo!

O włos od podium

N

ieco ponad rok temu tenisiści
stołowi KS Darz Bór Karnieszewice, debiutujący w grupie
północnej I Ligi – decyzją Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego o
zakończeniu rozgrywek ligowych
szczebla centralnego – zakończyli sezon
2019/2020 na szczęśliwym 7. miejscu, z
dorobkiem 13. punktów.
Z uwagi na różną liczbę rozegranych spotkań przez poszczególne drużyny, parametrem decydującym o kolejności stał się ratio, czyli stosunek
zdobytych punktów do ilości rozegranych meczów. Ratio (0,867) nie zmieniło
pozycji beniaminka z Karnieszewic, na
dorobek którego złożyły się: 4 zwycięstwa, 5 remisów i 6 porażek.
Tak zwane „małe punkty” zdobyli:
Bartosz Szarmach – 27,5, Marcin Marchlewski – 20, Michał Krzyżanowski – 14,5,
Marcin czerniawski – 9,0 i Tomasz
Tabor – 4,0. Sześcioosobową kadrę
uzupełniał andrzej Świerczek.

michał Krzyżanowski
– Siódme miejsce nie jest zapewne
szczytem możliwości KS Darz Bór

Długi, piłkarski weekend
od czwartku do niedzieli, trwał piłkarski ostatni weekend majowy naszych
drużyn.
***
Jako pierwsi, 27 maja, na murawę wybiegli, grający w grupie 8. A-klasy
ZZPN/Oddział Koszalin, piłkarze KS Sieciemin. Podopieczni trenera Łukasza
Szmajdziaka, pomagającego mu Leszka
Rogali i kierownika, Józefa Hryckowiana,
podejmowani byli przez Falę ABFrost
Gąski. W zaległym meczu 14. kolejki,
wygrali wysoko z gospodarzami 7:2.
Bramki dla siecieminian strzelili: Jacek
Janczyszyn i Adam Nader – po 2. oraz
Łukasz Michalak, Karol Pudzik i Artur
Smieshko.
Po tym meczu, siecieminianie dołączyli
do pięciozespołowej czołówki tabeli
grupy 8.
ks sieciemin: Robert Popławski – Da-

mian Janczyszyn, Łukasz Michalak (35.
Radosław Kruk), Krystian Kruk (65. Liwiusz Dobrzyński), Tomasz Hawryluk (46.
Grzegorz Zabłocki), Kamil Zbylut (75. Bartosz Szmajdziak), Adam Nader, Łukasz
Cygan, Artur Smieshko (65. Łukasz Wielgosiński), Karol Pudzik i Jacek Janczyszyn.
***
28 maja swoje ligowe spotkanie rozegrali piłkarze Stowarzyszenia Victoria
Sianów. Podopieczni Krzysztofa Gorta
(trenera i kierownika zarazem), wygrali z
Mirstalem Mirosławiec 4:2 (1:0). Bramki
dla lidera I ligi, Pomorskiej Ligi Oldbojów,
strzelili: Robert Urban – 2. oraz Łukasz
Berkowski i Sebastian Wroński
stowarzyszenie Victoria sianów:
Marek Kapała – Łukasz Berkowski, Maciej Berlicki, Łukasz Chotkowski, Rafał
Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr
Kierzek, Grzegorz Majcher, Łukasz Pod-

Karnieszewice, co będziemy chcieli
udowodnić w kolejnym sezonie! celem
siadło, Krzysztof Rzeszutek, Tomasz Skupiński, Jacek Surówka, Tomasz Tesmer,
Mariusz Tuziemski, Robert Urban, Marek
Walker i Sebastian Wroński.
***
29 maja, w Pakosławiu, grały seniorki
III-ligowego UKS Victoria SP 2 Sianów.
Podopieczne trenera Jędrzeja Bieleckiego i kierownika Jacentego Życińskiego, przegrały z KA 4 resPect Krobia
1:3. Honorową bramkę dla sianowianek
strzeliła najskuteczniejsza w drużynie –
Malwina Grzelak.
Także w sobotę grali – występujący w
grupie 3. (w grupie spadkowej) Klasy Okręgowej ZZPN/Oddział Koszalin – seniorzy
sianowskiej Victorii. Podopieczni trenera
Tomasza Nowaka i kierownika drużyny, Jerzego Piątka, pokonali na wyjeździe Błękitnych Stary Jarosław 5:4 (4:1). Dwie bramki
dla zwycięzców strzelił Dominik Surówka
(18. i 20.). Pozostałe bramki strzelili: Tomasz Majerczak (64.), Adam Ławro (12.) i
Michał Saganowski (34.).

mecz Stowarzyszenia Victoria Sianów z mirstalem mirosławiec, rozegrany 28 maja w Sianowie
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sport
podstawowym, realnym do osiągnięcia,
będzie zdobycie lokaty końcowej w trójce najlepszych klubów – mówił
wówczas Zbigniew Kuszlewicz, prezes
KS Darz Bór Karnieszewice.
Minęło nieco ponad rok i „prorocze” słowa prezesa, zaledwie o punkt,
nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości.
Zakończony 22 maja 2021 r., sezon
2020/2021, tenisiści stołowi KS Darz Bór
Karnieszewice, zamknęli zwycięskim
meczem z cOccInE GKTS Wiązowna –
spadkowiczem z I ligi.
– Wygrana 9:1 zapewniła nam 4.
miejsce w klasyfikacji końcowej 12zespołowej grupy północnej I ligi tenisa
stołowego. To tylko i aż 4. miejsce,
porównując do zdobyczy z ubiegłego
sezonu. Tylko, ponieważ celem klubu
było zajęcie miejsca na podium. W
rankingu indywidualnym znakomicie
spisali się: Bartosz Szarmach i Marcin
Woskowicz, zajmując odpowiednio: 4. i
6. miejsce.
Gratuluję i dziękuję wszystkim
zawodnikom za cały dobry sezon. Przy
planowanym wzmocnieniu składu na
przyszły sezon, należy się spodziewać
serii znakomitych widowisk z udziałem
naszych tenisistów stołowych…
Okres roztrenowania rozpocznie
się po TURnIEJU SOLIDaRnOŚcI,

który odbędzie się 19 czerwca w hali
sportowo-widowiskowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sianowie – podsumował sezon Zbigniew Kuszlewicz,
prezes KS Darz Bór Karnieszewice.

Punktowała,
cała grająca piątka:
– Bartosz szarmach – 2,5 pkt.
(4. miejsce w rankingu na koniec sezonu, 43. rozegrane pojedynki, 35.
zwycięstw, 8. porażek),
– marcin woskowicz – 2,5 (6., 43.,
33., 10.),
– michał Krzyżanowski – 1,5 (20.,
43., 23., 20.),
– marcin marchlewski – 1,0 (33.,
32., 16., 16.)
– Tomasz Tabor – 1,5 (49., 15., 6., 9.).
Po zakończeniu tego pojedynku,
miało miejsce pożegnanie Michała
Krzyżanowskiego, który bronił barw
KS Darz Bór Karnieszewice od sezonu
2017/2018, awansując z nim – w kolejnym sezonie – do I ligi. Dziękujemy
Michał.
Dziękujemy całej szóstce, pamiętając, że – podobnie jak w ubiegłym
sezonie – sześcioosobową kadrę karnieszewiczan, uzupełniał andrzej Świerczek.
rysZard wąTroBa
Fot. WaldemaR kosoWski

Bardzo dobry mecz rozegrały piłkarki sianowskiej Victorii SP 2 z zajmującym
drugie miejsce w tabeli iii ligi zespołem juna-Trans Stare oborzyska wygrywając 3:1
Victoria: Mateusz Zochniak – Kacper
Szczepaniuk, Tomasz Majerczak, Fiodor
Drewniak, Robert Wiśniewski (63. Filip
Studziński), Michał Rokicki, Adam Ławro
(49. Łukasz Zawada), Krystian Jegliński
(72. Jakub VU THANH), Tobiasz Zacharewicz (60. Łukasz Walczak), Michał Saganowski i Dominik Surówka (82. Maciej
Zochniak). W rezerwie pozostawali:
Kacper Cyga i Tomasz Nowak.
***
W niedzielę, 30 maja, grały nasze zespoły A-klasowe. Rozpoczęli je siecieminianie. Podejmowani byli w Jeżyczkach
przez miejscowy Płomień. Podopieczni
trenera Łukasza Szmajdziaka, wygrali 3:0,
remisując do przerwy 0:0. Bramki dla siecieminian strzelili: Łukasz Cygan, Adam
Nader i Damian Janczyszyn.
Dodać trzeba, że w 65. minucie – po
straceniu trzeciej bramki – drużyna gospodarzy zrezygnowała z dalszej gry!
ks sieciemin: Bartosz Szmajdziak –
Damian Janczyszyn, Radosław Kruk, Liwiusz Dobrzyński, Krystian Kruk (55. Le-

szek Kąkel), Łukasz Cygan, Grzegorz Zabłocki, Łukasz Wielgosiński, Kamil Zbylut
(60. Łukasz Michalak), Adam Nader i
Jacek Janczyszyn (62. Łukasz Szmajdziak).
– klasowi piłkarze KS SKIBNO, grając
na wyjeździe z Passatem Bukowo Morskie, zremisowali z nim 4:4 (3:0). Bramki
dla występujących w grupie 8. A-klasy
ZZPN/Oddział Koszalin podopiecznych
trenera Wiktora Piątka i kierownika
Krzysztofa Karwata – strzelili: Mateusz
Rymarkiewicz – 2 oraz Wojciech Fąfara i
Piotr Roman.
ks skiBno: Arkadiusz Borak – Waldemar Grześczak, Zbigniew Dominkiewicz (90. Paweł Pietraszkiewicz), Marcel
Wołoszyński (60. Dawid Rymarkiewicz),
Paweł Pietras (70. Piotr Roman), Sergiusz
Pasternak, Daniel Ignacenko, Wojciech
Chabowski, Marcin Woźniak, Mateusz
Rymarkiewicz i Wojciech Fąfara W rezerwie pozostawali: Rafał Kucab i
Krzysztof Olczak.
rysZard wąTroBa
Fot. WaldemaR kosoWski

INFormator
Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41,
94 345 52 42 lub 94 345 52 43
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (strażnik Beata Bielska), 570
235 146 (strażnik Piotr Wierbiel)

Pogotowie Wodno-kanalizacyjne
(GZK w Sianowie) – 94 31 85 335
Pogotowie energetyczne – 991
lub 94 348 37 71
Pogotowie gazowe – 992 lub 94 348 41 24
Pogotowie ciepłownicze Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (sekretariat) – 94 346 95 28
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie (biuro
obsługi interesantów) – 94 346 95 19,
94 346 95 22
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie – 94 31 85 512
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(Dyrekcja) – 94 31 85 357
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie

(dział techniczno-komunalny) – 94 31 85
639
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział administracji) – 94 31 85 373
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział techniczno-rozliczeniowy wod.kan.) – 94 31 85 348
Gminny Zakład Komunalny w Sianowie
(dział wodociągowo-kanalizacyjny)
– 94 31 85 335

Sprawy dot. drogi krajowej nr 6
i ekspresowej S6 – 94 342 40 01
Sprawy dot. dróg wojewódzkich
– 94 342 56 93
Sprawy dot. dróg powiatowych – 94 340 72 76
Sprawy dot. dróg gminnych – 94 346 95 44
Oświetlenie uliczne na terenie gminy
– 94 346 95 45
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
– 94 346 95 45 lub 574 268 165

