
Wpiątek, 23 lipca, impreza
rozpoczęła się tradycyj-

nie starciem Urzędników 
z Rzemieślnikami. Mecz wygrali
Rzemieślnicy 10:7.

Wieczorem, na scenie Stadionu
Miejskiego, wystąpiły zespoły: Zosia
i Tomek Karbowiak, Cliver, Playboys
oraz Piękni i Młodzi. Podziwialiśmy
też występy dzieci z sekcji CK
Sianów, które uczą się na warszta-
tach pod bacznym okiem instrukto-
ra Zosi Karbowiak.

Sobotni ciepły wieczór rozpo-
czął się występami zespołu Starsi.
Następnie odbył się koncert woka-
listki Sarsa. Gwiazdą 33. Dni Ziemi
Sianowskiej był Andrzej Piaseczny 
z zespołem, wszyscy byliśmy świad-
kami fantastycznego koncertu. Na
zakończenie mogliśmy ujrzeć zapie-
rającym dech w piersiach pokaz
sztucznych ogni.

Podczas tegorocznych Dni
Sianowa było sporo zmian, ale już
dzisiaj wiemy, że wszystko wypadło
zgodnie z oczekiwaniami. Odważna
decyzja burmistrza Gminy i Miasta
Sianów oraz organizatorów sprawi-
ła, że mogliśmy cieszyć się tym
wspaniałym wydarzeniem.

Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom, partnerom oraz patronom
medialnym – to Wasza pomoc 
i wszechstronne wsparcie pozwoliły
na profesjonalne przygotowanie 
i realizację wszystkich zamierzo-
nych działań i pomysłów. 

Wielkie podziękowania należą
się również Straży Miejskiej 
w Sianowie, Komisariatu Policji 
w Sianowie, zabezpieczeniu
medycznemu, Gminnemu Zakłado-

wi Komunalnemu, OSP w Sianowie,
OSP w Iwięcinie oraz OSP 
w Sierakowie. To dzięki Wam było
tak bezpiecznie.

Dziękujemy publiczności 
– Wasza obecność jest dowodem na
to, że nasza praca przy organizacji
Dni Ziemi Sianowskiej ma sens!

Jesteście najlepszą publicznością 
na świecie. Do zobaczenia za rok! 

UrSZUla KrawIecKa
(więcej na str. 4-5)

33. dni ZieMi SianowSkiej Za naMi!

Czekaliśmy rok
Po roku niespodziewanej przerwy odbyły się 33. Dni Ziemi Sianowskiej. Śmiało
można powiedzieć, że nadzieje mieszkańców gminy zostały spełnione. Impreza była
wspaniała.

1 VIII
77. rocznica wybuchu 

Powstania 

Warszawskiego 

28 VIII
Bieg 

na Sianowskiej „5”

Po przebudowie, której
ten obiekt nie widział 
od dziesiątek lat, możemy
być dumni z nowoczes-
nego i już wielofunkcyj-
nego obiektu. 
Jako motto dla tych którzy

uważali, że się nie uda, że nie
można, niech posłużą słowa: „jeśli
czegoś nie można, a bardzo się chce,
to można”.

Na otwarciu gościł sekretarz
stanu w MSWiA, jednocześnie poseł
Paweł Szefernaker (dzięki jego
wsparciu otrzymaliśmy dofinanso-
wani… 

Oprócz oficjalnego otwarcia
Stadionu Miejskiego, na jego mura-
wie odbyły się pierwsze spotkania
piłkarskie – grały i dzieci i oldboje 
w ramach XXVII Memoriału Miro-
sława Wiącka. 

Niestety, dla innych nie byliś-

my gościnni i wygraliśmy turniej
oldbojów, w którym uczestniczyło
14 zespołów. Emocji było wiele 
i rozstrzygnięcie padło w karnych,
po remisie 1:1 z 8. Pułkiem Przeciw-
lotniczym. 

– Najważniejsza jednak była
wspaniała fajna atmosfera na tym
ciekawym obiekcie. I mam nadzieję,
że będzie on służył przez kolejne
lata, goszcząc świetnych sportow-
ców i będąc areną wielu wydarzeń
kulturalno-społecznych, dostarcza-
jąc w ten sposób wielu wspaniałych
emocji społeczności sianowskiej 
– podsumował Maciej Berlicki,
burmistrz Gminy i Miasta Sianów. 
(więcej na str. 4-5)

fot. Waldemar KosoWsKi

Stadion MiejSki w Sianowie otwarty 

Oficjalnie i uroczyście 
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Za nami i lipiec i 1 sierpnia.
Dawno nie było tak aktyw-
nego czasu w gminie Sianów.

Z jednej strony wydarzenia, z drugiej
inwestycje.

Patrząc z perspektywy większej
swobody w życiu, której przez pande-
mię większości z nas brakowało, kilka
ostatnich tygodni było bardzo cieka-
wych. Bo otworzyliśmy po remoncie
Stadion Miejski łącząc to z Memoria-
łem im. Mirka Wiącka oraz turniejem
młodych piłkarzy. Już tydzień później
odbyły się bardzo udane Dni Ziemi
Sianowskiej. A przełom lipca i sierpnia
to – otwarcie świetlicy w Kłosie
(powstała dzięki dużemu zaangażowa-
niu mieszkańców wsi) i uczczenie 
w godny sposób 77. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego. Dlatego
pod kątem wydarzeń sierpień będzie
spokojniejszy. W każdym z tych wyda-
rzeń aktywni byli mieszkańcy, 
a w części z nich wsparli akcje chary-
tatywne.

Jednak w tym samym czasie trwa
wiele inwestycji. To m.in. kanalizacja
w Kłosie, Gorzebądzu (już za chwilę
również w Kędzierzynie), budowa dróg
w kilku sołectwach (płyty YOMB),
realizowane przez powiat połączenie
Skwierzynki z Kędzierzynem, 
ul. Ogrodowa, a zaraz przebudowa
chodników i budowa ścieżki rowero-
wej przy ul. Piastów. Ale to nie wszyst-
ko, bo przed nami kolejne ciekawe
zadania, z których część jest wielolet-
nich. Do nich, ale też do naszej filozo-
fii zarządzania samorządem nawiązu-
je nowe logo z hasłem „Sianów 
– gmina przyszłości”.

Wychodzi na to, że przynajmniej
w naszym samorządzie czas pandemii
wykorzystaliśmy bardzo dobrze 
– a efekty sami widzicie. 
Mam nadzieję, że ten „rozpędzony
pociąg” nie zatrzyma nam się zbyt
szybko, bo potrzeb cały czas jest
ogromnie dużo. Odnoszę jednak
wrażenie, że ten czas faktycznie
wygląda jak z „innego świata”.

Miesiąc 
z innego
świata

z ratusza

W obiektyWie
Jeszcze niedawno nie dało się dojść do lasu. Odkąd jednak pojawiła się
kładka już wszystko jest idealnie. Zapraszamy do spacerów, na rower,
a może pobiegać, bo tam, w lesie jest... Sianowska „5”.

Obecnie na terenie sołectwa
występuje deficyt w dostępie do ogól-
nodostępnej infrastruktury sportowej
zapewniającej możliwość skorzystania
przez różne pokolenia. Dotacja pozys-
kana w ramach konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego
„Granty sołeckie 2021”, umożliwi stwo-
rzenie siłowni zewnętrznej usytuowa-
nej na terenie szkoły podstawowej 

w Iwięcinie, będącej dopełnieniem
wcześniejszych działań podjętych na
tym terenie przez poszczególne grupy
społeczne. Urządzenia staną się
jednym z wielu elementów infrastruk-
tury, do której należą już istniejące 
w parku szkolnym ekologiczna ścieżka
oraz plac zabaw dla najmłodszych,
pozwalające na rodzinne spędzanie
wolnego czasu.

Siłownia zewnętrzna będzie prze-
znaczona dla mieszkańców w różnym
wieku, zarówno dla stałych bywalców
tradycyjnych siłowni, jak i dla począt-
kujących w ćwiczeniach siłowych.
Zakupiony sprzęt będzie całkowicie
bezpieczny, odporny na warunki atmos-
feryczne i próby zniszczenia.

W wyniku realizacji projektu
nastąpi aktywizacja mieszkańców na

rzecz likwidacji lokalnych problemów
i tworzenia dobra wspólnego, które
służyć będzie wszystkim, a także możli-
we będzie podniesienie umiejętności
wśród mieszkańców do organizowania
wolnego czasu poprzez organizację
cyklu spotkań integracyjnych. 

Projekt dofinansowany ze środków
budżetu Województwa Zachodniopo-
morskiego

iwięcino Z granteM SołeckiM

Centrum zagospodarowane 
dzięki staraniom grupy mieszkańców skupionych wokół rady Sołeckiej iwięcina, jeszcze w tym
roku zagospodarowane zostanie na cele sportowo-rekreacyjne centrum miejscowości.

Budynek remizy OSP w Siera-
kowie Sławieńskim zostanie

zmodernizowany – zamontowana
zostanie nowa brama garażowa z napę-
dem elektrycznym. 

Inwestycja zostanie sfinansowana
dzięki pieniądzom pozyskanym z Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego w ra-
mach konkursu „Granty strażackie” 

Celem jest usprawnienie działań
ratowniczych OSP w Sierakowie
Sławieńskim. Dotychczas strażacy ręcz-
nie otwierali bramę garażową. Obecnie
przy wejściu i wyjściu z budynku trzeba
ręcznie otwierać całą bramę garażową.
Brak automatycznej bramy z napędem
elektrycznym stanowi istotną barierę
w działaniu strażaków ochotników 
i znacznie wydłuża czas reakcji na
zagrożenie życia lub zdrowia osób
poszkodowanych. Remiza OSP w Siera-

kowie Sławieńskim była ostatnią na
terenie gminy Sianów, która posiada
bramę garażową otwieraną ręcznie.
Dzięki modernizacji remizy nastąpi
wzrost możliwości udzielania pełnej 
i profesjonalnej pomocy osobom 
o zagrożonym życiu bądź zdrowiu.

Wartość dotacji – blisko 10 tysięcy
złotych – w całości pokryje koszt zakupu
i montażu nowej bramy garażowej. Do-
datkowo, w ramach realizacji zadania,
strażacy ochotnicy własnoręcznie wyko-
nają niezbędne prace przygotowawcze 
i wykończeniowe przy budynku remizy. 

Projekt dofinansowany ze środków
budżetu Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Logo i nowe hasło znajdą
się także na stronach 

i dokumentach szkół podsta-
wowych, Centrum Kultury,
miejskiego przedszkola, czy
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Nowe logo
pojawi się też na tablicach 
z nazwami ulic.

Nad nowym znakiem od wielu
miesięcy pracował powołany przez
burmistrza zespół w skład którego
wchodzili: Milena Szczepańska

Zakrzewska – stanowisko ds. promocji,
Aleksandra Kowalczyk – dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Sianów, Beata Mucha 

– reprezentująca Gminny
Zakład Komunalny w Sianowie,
Tomasz Przygudzki – reprezen-
tujący mieszkańców Osiedla 
nr 2 w Sianowie, radny Rady
Miejskiej w Sianowie oraz
przedstawiciel Stowarzyszenie
„SomGorsi”, Daniel Kalicki 
– reprezentujący mieszkańców

sołectwa Mokre, sołtys Mokrego, radny
Rady Miejskiej w Sianowie oraz przed-
stawiciel Stowarzyszenia „Dobra Wieś
Mokre”, Jadwiga Dubaniewicz – repre-

zentującą KGW z terenu gminy Sianów,
przedstawiciel Koła Gospodyń Wiej-
skich w Wierciszewie „Kreatywni
Mieszkańcy” oraz Kamil Urbański 
– reprezentujący młodzież z terenu
Gminy Sianów, absolwent Szkoły
Podstawowej nr 1 im. harcmistrza Janka
Bytnara oraz Gimnazjum Gminnego 
im. Ireny Sendlerowej w Sianowie,
radny Młodzieżowej Rady Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego.

Twórcą systemu identyfikacji
jest Fundacja DrukKong z Koszalina,
która podołała zadaniu i której
bardzo serdecznie dziękujemy. Efekt
końcowy niemalże przerósł Nasze
oczekiwania. 

Wszystkim osobom pracującym
nad nowym logotypem serdecznie dzię-
kujemy.

�

Sianów – gmina przyszłości 
Takie jest nowe hasło promocyjne Sianowa. w nowym znaku miasta i gminy jest zabyt-
kowa brama eklektyczna – wejście do Parku im. Powstańców warszawskich. 

W związku z trwającymi wakacja-
mi ogłaszamy VI edycję sianowskiego
konkursu fotograficznego „Sianów
kocha Świat”. 

Do końca września 2021 r. czeka-
my na Państwa zdjęcia z torbą „Jestem
z Sianowa” – może być to torba z edycji
2016 (niebieska, 2017 (żółta), 2018
(turkusowa), 2019 (szara), 2020 (zielona)
oraz tegoroczną (pomarańczową).

Zdjęcia należy przesyłać na adres
poczty elektronicznej: promocja@
sianow.pl lub przesłać pocztą w wersji
papierowej na adres: Gmina Sianów, 
ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów 
lub przynieść osobiście do pokoju nr 13.

Torby można odbierać w Urzędzie
Gminy i Miasta Sianów w Biurze Obsłu-
gi Interesantów. Liczymy na Państwa
kreatywność. Każde zdjęcie winno być

opatrzone informacją dotyczącą autora,
miejsca wykonania zdjęcia oraz danymi
umożliwiającymi kontakt z osoba biorą-
cą udział w konkursie.

Regulamin dostępny na stronie
www.sianow.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbę-
dzie się w ramach jednej kategorii 
– najbardziej kreatywne zdjęcia.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się
pod koniec 2021 roku.

„Sianów kocha Świat”

Brama dla strażaków 
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trwają prace przy realizacji
osiedla w ramach rządo-
wego programu Mieszkanie
Plus. docelowo powstanie
tu 168 mieszkań. 

Osiedle zaprojektował warszawska
pracownia architektoniczna OPA Archi-
tekci Pod realizację osiedla Mieszkanie
Plus sianowski samorząd przekazał

niespełna dwuhektarową działkę przy
ul. Słowackiego. Wybudowane zostanie
osiedle składające się z 7. bloków, 
w których będzie 168 mieszkań o śred-
niej powierzchni 50 mkw. Będą to lokale
od jedno– do czteropokojowych i zosta-
ną wykończone „pod klucz”.

– Koncepcja i główne założenia
projektu w Sianowie zakładają stworze-
nie stosunkowo niewielkich, zgrabnych
budynków o spokojnej, zrównoważonej
architekturze i stonowanej kolorystyce.

Wyróżniającym elementem budynków
będą strefy wejściowe, gdzie zrealizuje
się połączenie pracy architekta z pracą
artysty. Przestrzenie między budynka-
mi wypełniają tereny z małą architek-
turą i przyjemną, atrakcyjną w każdym
sezonie zielenią. W centralnej części
zespołu zaproponowano lokalizację
placu zabaw, sąsiadującego z labiryn-
tem z żywopłotu – opisuje przyszłe
osiedle Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa.

W Sianowie powstaje nowe osiedle

droga powiatowej nr 3593,
czyli ul. ogrodowa 
w Sianowie zostanie zmo-
dernizowana na odcinku
670 metrów. 
Podstawowy zakres robót obejmu-

je przebudowę jezdni o szerokości 6 
i 5,5 metra i wzmocnienie istniejącej
konstrukcji nawierzchni bitumicznej.
Ponadto wykonane zostaną chodniki 
z kostki betonowej, przebudowane
zjazdy, pobocza z kruszywa, zaplano-
wano także remont kanalizacji
deszczowej, budowę kanału technolo-
gicznego i wykonanie oznakowania
pionowego. 

Ogrodowa w przebudowie

AED to mały i prosty w obsłudze
defibrylator. Urządzenie znajduje się
przy głównym wejściu do Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie. Jest
dostępny 24 godziny na dobę.

Urządzenie może uratować życie,
gdy zauważymy osobę nieprzytomną, z
nagłym zatrzymaniem krążenia. Wyda-
je komendy głosowe i krok po kroku
podpowiada, co robić. Potrafią go obsłu-
żyć i pomóc ofierze nieprzeszkolone
medycznie osoby. 

Urządzenie zostało zainstalowane
w specjalnej kapsule, oznakowanej
międzynarodowym symbolem AED 
– błyskawicą w sercu oraz znakiem
krzyża po prawej stronie. Jego obsługa
jest nieskomplikowana i bardzo prze-
jrzysta. Defibrylator AED sam analizuje
EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy
defibrylacja jest wskazana. Dodatkowo
sposób postępowania wskazywany jest

poprzez komendy głosowe wydawane
przez urządzenie. 

To pierwsze zewnętrzne urządze-
nie w Sianowie, niebawem kolejne
zostanie zamontowane na Stadionie

Miejskim, a wewnętrzne urządzenia
znajdują się już w Domu Seniora oraz
Kinie Zorza.

Niebawem na terenie gminy będzie
ich więcej. 

Mały, ale bezcenny defibrylator

fot. Waldemar KosoWsKi

Argumentów na rzecz tworze-
nia łąk kwietnych jest dużo.

Dzięki temu powstają atrakcyjne 
i naturalne miejsca w przestrzeni miej-
skiej w Sianowie. Niebawem będziemy
mogli podziwiać wyrastającą już łąkę
na terenie Stadionu Miejskiego przy
ul. Strzeleckiej 11.

Pszczoły i inne owady zapylające
giną ze względu na brak pokarmu, łąka
przywraca do życia owady zapylające.
Ponadto na łące może zamieszkać około
300 gatunków zwierząt: owadów,
małych ssaków, gadów, płazów i aż 60
gatunków roślin, te wartości są nie do
przecenienia przyrodniczo. Łąka nie

tylko pięknie wygląda, ale pozwala też
na duże oszczędności.

Łąki nie potrzebują nawozów 
i środków ochrony roślin. Nie potrze-
bują też intensywnego podlewania,
gromadzą wodę deszczową, tworzą
lepszy mikroklimat w mieście, zapobie-
gają nagrzewaniu się powierzchni gleby.
Nie wymagają również częstego kosze-
nia, co oszczędza pieniądze miasta 
i zdrowie mieszkańców (mniej spalin 
z kosiarek). Łąkę wystarczy skosić dwa
razy w ciągu roku, a trawniki koszone
są w sezonie kilka a czasem kilkanaście
razy.

�

Łąki kwitną w Sianowie 
Łąka kwietna przy 
ul. Morskiej w Sia-
nowie, w okolicach
choinki.

fot. Waldemar KosoWsKi

– Rok 2020 był trudny, weszliśmy
w niego z panoszącą się na całym świe-
cie pandemią. Jednak pomimo obiek-
tywnych trudności zrealizowaliśmy
inwestycje za ponad 10,5 mln zł, a wynik
finansowy zamknął się nadwyżką
ponad 7,3 mln zł. Wynikała ona głównie
z przesunięć zadań inwestycyjnych, co
spowodowane było przede wszystkim
brakiem wykonawców zadań, zbyt
wysokimi cenami i opóźnionymi przez

pandemię terminami ich realizacji 
– wyjaśnił burmistrz.

Budżet Gminy i Miasta Sianów 
to: dochody w wysokości 78,45 mln 
i wydatki to 71,10 mln zł. 

– Nasza sytuacja finansowa jest 
w dalszym ciągu dobra. Dziękuję
wszystkim, którzy pracowali na co
dzień nad sianowskimi finansami, 
a Radnym za codzienne zaufanie 
– podsumował burmistrz. 

Absolutorium 
dla burmistrza
radni rady Miejskiej w Sianowie udzielili burmistrzowi 
Maciejowi Berlickiemu wotum zaufania za 2020 r., 
absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 r. i pozytywnie
zaopiniowali sprawozdanie z budżetu za 2020 r. I wszystko
jednogłośnie.
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Uczestnicy warsztatów wokalnych i warsztatów

bębniarskich prowadzonych przez Zosię i Tomasza

Karbowiaków zaprezentowali się na scenie 23 lipca,

inaugurując artystyczną część imprezy.

Wokalistki oraz perkusiści uczyli się na zajęciach podczas roku szkolnego

2021/2021, ale na scenie znalazły się dzieci, których talenty odkryliśmy na Waka-

cyjnych kursach letnich  w „Rytmie Lata”. Mieliśmy przyjemność posłuchać takich

uworów jak: „Nowe Dni”, „Pogoda Ducha”, czy „Zuzia, lalka nieduża”.

Ogromnie jesteśmy dumni z występu grupy wokalnej: Małgosi Pałęgi, Magda-

leny Siwek, Mai Cieślak, Hanny Przydacz, Zuzanny Chruszcz, Mileny Waleńskiej

i Igi BautenBach-Bielak, ale też brawa dla grupy perkusyjnej w skład, której

znaleźli się: Dawid Trzebiński, Adam Wroński, Lea Karbowiak, Hanna Przydacz,

Kacper Szajrych, Szymon Ozga, Urszula Kuc i Michał Harasym.

Wielkie brawa, bo też wielkie talenty. Podziękowania za profesjonalne przy-

gotowanie do występu dla Zosi Karbowiak i Tomka Karbowiaka.

Niebawem rusza rekrutacja na nowy rok szkolny, przyjdź do nas i odkryj

swój talent. Zapraszamy 

Potyczki na wesoło

Wspaniała atmosfera i godna olimpijskich zmagań rywalizacja 6. drużyn 

w sportowych konkurencjach w drugi dzień Dni Ziemi Sianowskiej. 

W rywalizacji wzięły udział drużyny: sołectwa Kłos, Fundacji Zastopuj, Stowa-

rzyszenia Klub Rodziny w Sianowie, faceebookowa grupa Mamuśki z Miasta

Sianów – Sianowianki z Zapałem, Drużyna Sołtysów z Gminy Sianów oraz Ekipa

Przyjaciół Pawła.
W trakcie zmagań odbyło się siedem konkurencji, a walka o zwycięstwo

była tak zacięta, że miały miejsce aż 2 dogrywki. Na zwycięskie drużyny czekały

nagrody o wartości: 1000 zł, 800 zł i 500 zł.

Po podliczeniu wszystkich punktów I miejsce zajęły Sianowianki z Zapałem,

II miejsce przypadło Ekipie Przyjaciół Pawła, a III miejsce zajęła Drużyna Sołtysów

z Gminy Sianów.
Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim biorącym udział

drużynom za wspaniałą atmosferę i energię, która sprawiła, że było to fantastyczne

wydarzenie.
Wspaniałym gestem wykazały się wszystkie drużyny, ponieważ swoje wygra-

ne przekazały na rzecz zbiórki dla Pawła. Natomiast zwycięska drużyna swoją

wygraną podzieliła między Kamila Grzywacza i zbiórkę dla Pawła. Jesteście WIEL-

CY.

33. Dni Ziemi Sianowskiej za nami. 

Było wSpAnIAle!

MaMy nOwy STaDIOn
Obiekt przez ostatnie miesiące przeszedł gruntowną przebudowę. całkowicie zmodernizowana
została trybuna wraz z pomieszczeniami komentatorów. lifting przeszły pełnowymiarowe boiska,
do dyspozycji zawodników jest też nowe – sztuczne boisko z osobnym oświetleniem. remontu do-
czekały się również klubowe szatnie. Oficjalne otwarcie stadionu uświetnił turniej piłkarski.

Koszt przebudowy 
stadionu miejskiego 
w Sianowie to prawie 
7 mln złotych.
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w SkRócIE
DOBRA PRAKTyKA 

– POMOC 
SąSIEDzKA 

Wysoka temperatura i częste opady
deszczu spowodowały, że ogród przy
Dziennym Domu Seniora w Sianowie
„poprosił” o wizytę specjalistów od
cięcia trawy. 
Tym razem z pomocą przyszli uczest-
nicy zajęć Środowiskowego Domu
Samopomocy „Szansa”. Zbyszek, Piotr
i Zenon od samego rana przystąpili
do pracy.  Przez kilka godzin w szcze-
gólnie trudnych warunkach, bo na
dworze była bardzo gorąco, zlikwido-
wali nadmiar ziemi z kretowisk, kosi-
li trawę, przestawiali sprzęty do
wypoczynku, porządkowali teren
ogrodu. 
W imieniu Seniorów serdecznie dzię-
kujemy. 

W lABIRyNCIE
16 lipca wychowankowie placówek
wsparcia dziennego z terenu miasta 
i gminy Sianów pojechali do gospo-
darstwa edukacyjnego „W labiryn-
tach”. 
Przygodę z labiryntami rozpoczęli na
terenie gospodarstwa – podzieleni
zostali na zespoły, a zadaniem każdego
z nich było zbudowanie własnego labi-
ryntu z klocków. Drużyny, które
kończyły budowę labiryntu kolejno
ruszały drogą przez las, którą wyzna-
czały zadania gry „O czym szumią
wierzby”. Po grach i zabawach 
w zespole labiryntów wychowankowie
wrócili do gospodarstwa, oczywiście
inną drogą, zdobywając „Piaskową
górę”. Po zjedzeniu obiadu i krótkim
odpoczynku na dzieci czekały kolejne
gry i zabawy m.in. balonowa katapul-

ta, która sprawiła dzieciakom
mnóstwo uśmiechu i radości. 
Działania placówek współfinansowa-
ne są ze środków UE  (RPOWZ) 

w ramach projektu „Dzieciak. Więcej
informacji o projekcie na stronie:
www.mgops.siaonw.pl w zakładce
„projekty”.

SPOTKANIE SENIORóW 
1 lipca, w Przytoku, przedstawiciele
Sianowskiej Akademii Seniora spot-
kali się z uczestnikami zajęć w Klubie
Senior + w Sianowie. 
Grupa blisko 40 osób miała okazję
wspólnie spędzić czas, wymienić się
doświadczeniami i wspólnie omówić
plany na nadchodzące wakacje. 
Pomimo niesprzyjającej pogody
uczestnikom spotkania uśmiech nie
schodził z twarzy. Sianowscy seniorzy
chcą wykorzystać okres wakacyjny na
krajoznawcze wycieczki między inny-
mi do Limanowej, Krakowa oraz
Międzyzdrojów. Kolejne spotkanie
seniorów już w sierpniu.
Funkcjonowanie Klubu Senior + 
w Sianowie możliwe jest dzięki wspar-
ciu Gminy Sianów i Wojewody
Zachodniopomorskiego.

w czasie tego lata inspiru-
jemy dzieci i młodzież do
odkrywania swoich 
talentów i zdobywania no-
wych umiejętności.

W naszej ofercie znalazły się
warsztaty „W rytmie Lata”, w skład
których wchodzi: kurs gry na pianinie,
kurs gry na perkusji oraz kurs wokalny,
prowadzone przez Zosię Karbowiak 
i Tomasza Karbowiaka. Ponadto gości-
liśmy w Sianowie Pracownię Działań
Twórczych, która przez kolejne tygod-
nie tworzyła arcydzieła w postaci: łapa-
czy snów, lampionów, szkatułek, sper-
sonalizowanych kubków z porcelany. 

Nowe i kreatywne zajęcia stworzy-
ła nam Ewelina Gruszeczka-Walczak 
z warsztatami plastycznymi „Wesoła
sztuka tworzenia”, w ramach której
powstały: odlewy gipsowe, mozaiki 
i morze w słoiku.  

Warsztaty w naszym CK cieszą się
ogromną popularnością za co szczegól-
nie dziękujemy naszym wspaniałym
prowadzącym, bo to oni sprawiają że
nasze sale tętnią życiem, a dzieciaki
odkrywają swoje pasję. Naszym uczest-
nikom dziękujemy, że przychodzą 

z pełnymi głowami pomysłów, zaanga-
żowaniem i radością odkrywania nowe-
go.

Niebawem rekrutacja na nowy rok
szkolny 2021/2022, zapraszamy i do
zobaczenia.

�

PrZyJDź, ZOBacZ, ZOSTań

Wakacje w CK Sianów

towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej zaprasza
osoby powyżej 60. roku
życia (mieszkańców gminy
Sianów) do udziału w pro-
jekcie „aktywny e-senior”.
Jest to projekt stanowiący wielo-

wymiarowe wsparcie edukacyjno-inte-
gracyjne dla osób starszych w zakresie
rozwoju i wykorzystania kompetencji
cyfrowych w wymiarze społecznym,
ekonomicznym i obywatelskim. Termin

realizacji projektu: II połowa sierpnia 
– grudzień 2021 r. 

Organizatorzy oferują:
Cykl szkoleń z obsługi urządzeń

cyfrowych i korzystania z Internetu
– 36 godzinne szkolenie (9 spotkań)

realizowane w niewielkich grupach,
– zakres szkolenia dostosowany do

potrzeb konkretnej grupy w tym m.in.:
bankowość elektroniczna, elektroniczny
kontakt z urzędami (korespondencja
ePUAP), zakupy on-line, komunikatory
społeczne, obsługa Internetowego Konta
Pacjenta, bezpieczeństwo w Internecie 

– szkolenia realizowane w miejs-

cowościach na terenie gminy Sianów 
w zależności od liczby zgłoszeń,

– certyfikaty dla uczestników po
minimum siedmiu spotkaniach szkole-
niowych,

– zapewniony poczęstunek dla
uczestników.

Platforma internetowa dla senio-
rów

– dostosowana do potrzeb osób
starszych strona internetowa zawiera-
jąca materiały szkoleniowe z obsługi
urządzeń cyfrowych i korzystania 
z Internetu, materiały edukacyjne doty-
czące bezpieczeństwa korzystania 
z Internetu oraz materiały rządowe
związane z polityka senioralną.

Kampania społeczno-informacyjna
– kampania promująca aktywność

seniorów w korzystaniu z Internetu
oraz bezpieczeństwa w sieci,

– prelekcja przeprowadzona przez
specjalistów oraz wydruk ulotki infor-
macyjno-edukacyjnej.

Dwudniowy wyjazd edukacyjno-
integracyjny do Torunia

– zapewniony przejazd, nocleg,
wyżywienie oraz bilety wstępu do
Niewidzialnego Domu, Planetarium,
Muzeum Piernika, Centrum Nowoczes-
ności Młyn Wiedzy, Centrum Innowa-
cyjnej Edukacji,

– usługa przewodnika po mieście

– ubezpieczenie uczestników
wycieczki.

Kontakt i przyjmowanie zgłoszeń:
projekty@sianow.pl, tel. 697 141 849

Dokumenty rekrutacyjne dostępne
w siedzibie realizatora – Sianowski
Inkubator Organizacji Pozarządowych
w Sianowie, ul. Armii Polskiej 23 oraz
na stronie www.sianow.pl

Projekt „Aktywny E-senior” dofi-
nansowany ze środków programu
wieloletniego na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja
2021

Aktywny E-senior

Pod koniec czerwca uczestnicy
projektu „Równość szans 

w Gminie Sianów” wraz z rodzinami
odwiedzili Kazimierz Dolny, Sando-
mierz, Solinę i Bałtów. 

Ile osób, tyle opinii – jednych
zachwycił Kazimierz Dolny z Wąwozem
Korzeniowym, innych Sandomierz 
z zabudową szachulcową wokół rynku
z murami miejskimi i Bramą Opatows-
ką, jeszcze innych zafascynowała Solina
z zaporą. Wśród większości opinii
największe wrażenie zrobiło nocne
zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe, rejs statkiem po jeziorze
Solińskim oraz zwiedzanie Jura Parku
w Bałtowie z licznymi atrakcjami dla
dzieci i dorosłych.

Ze strony opiekunów mamy jeszcze
jedna refleksję. O powodzeniu projek-
tów często świadczą liczby: uczestników,
przeprowadzonych szkoleń, ukończo-
nych kursów, osób, które podjęły zatrud-
nienie, usamodzielniły się. W naszym
prywatnym rankingu to liczba uśmie-
chów uczestników, otwartość na innych,
uważność, bezinteresowne niesienie
pomocy i samodzielność świadczą 
o powodzeniu projektu. Czasami łatwiej
skończyć kurs niż odnaleźć się w tak
zróżnicowanej grupie osób.

Bardzo dziękujemy uczestnikom
wycieczki za wzruszenia i życzymy
sukcesów w życiu prywatnym i zawo-
dowym.

KaTarZyna GąDeK, KaTarZyna MacKIw

Podróże kształcą
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Dyskusyjny Klub Książki,
działający przy centrum Kul-
tury i Bibliotece Publicznej
Gminy i Miasta Sianów, 11
czerwca wyruszył w okolice
Połczyna-Zdroju.

Wędrowaliśmy śladami książki
„Miłość Niespełniona” Romana Fristera,
opisującej losy rodziny Levy, która 
w XIX i XX wieku zamieszkiwała 
i prowadziła działalność gospodarczą 
w Połczynie i na Pomorzu. Główny
bohater Leo Levy pochodzenia żydow-
skiego wraz z rodziną wniósł duży
wkład w rozwój przedsiębiorczości na
tych terenach w końcu XIX wieku aż
do czasu dojścia Hitlera do władzy.

Początek naszej wyprawy to
kościół w Ostrem Bardzie k. Połczyna.
Zabytkowa świątynia pod wezwaniem
św. Katarzyny, której początki datowane
są na XV wiek ma wspaniałe wnętrze:
ołtarz, empory, ambonę, balaski i ławę
kolatorską.

Odnowiony w latach 2003 – 2006
jest jednym z piękniejszych zabytków
Pomorza Zachodniego. Kolejny przysta-
nek przy wjeździe do Połczyna to ruiny
młyna wodnego z XIX wieku, którego
koło młyńskie o wysokości 13 metrów
było największym w Europie. Było, bo
obecnie jego ślad pozostał wyłącznie na
fotografiach. Mijamy centrum miasta 
i udajemy się do Borkowa, gdzie atrak-
cją jest sanatorium Borkowo (dawny
Luisenbad) słynne z lat 1938 – 1945 jako
hitlerowski ośrodek Lebensborn (nazis-
towski program hodowli nadludzi).
Obok zabytkowe źródełko z wodą pitną.

Po krótkim pobycie udajemy się na

zasłużoną kawę i pyszne ciasto do
kawiarni „Nowa Park” (dawniej Skaut)
gdzie w zabytkowym pięknym obiekcie
przed igrzyskami olimpijskimi w Berli-
nie w 1936 roku trenowała kadra pływa-
ków niemieckich. Obok, w Parku Zdro-
jowym, basen o wymiarach
olimpijskich przez wiele lat służący
mieszkańcom i kuracjuszom. Dziś
nieczynny. Najważniejszym etapem
naszej wyprawy był zamek w Połczynie
i wizyta w Bibliotece Miejskiej mającej
w nim swoją siedzibę. Pani kustosz
zapoznała nas z historią zamku, opro-
wadziła po komnatach i podziemiach,
a na koniec poinformowała o działal-
ności biblioteki. 

W księgozbiorze są dwa egzempla-
rze książki, śladami której podróżowa-
liśmy. Kolejna nasza marszruta do pięk-
ny plac przed Urzędem Miasta,
zabytkowy kościół z XIV wieku, ulica
Grunwaldzka z przedwojenną pocztą 
i szkołą podstawową oraz spacer pięk-
nym Parkiem Zdrojowym z dywanami
kwiatowymi, pijalnią wód Joasia, amfi-
teatrem z muszlą koncertową. Docho-
dzimy do Wilii Hopferówka, gdzie czeka
na nas pyszny obiad. Po odpoczynku
pojechaliśmy zobaczyć ruiny zabytko-
wego XIX wiecznego dworca kolejowe-
go spalonego w 2010 roku, ale zobaczy-
liśmy zaawansowane prace
rozbiórkowo-porządkowe. XIX-wieczny
browar Fuhrmanna zaspokoił nasze
pragnienie zakupionym do domu
piwem. Wracając do Sianowa zajecha-
liśmy do miejscowości Kołacz, gdzie
znajduje się tartak (należał do rodziny
Levy) a zakończyliśmy wyprawę nad
jeziorem Kołackim w cieniu drzew 
i plaży.  Wróciliśmy pełni wrażeń 
i apetytu na kolejną wyprawę.

Dyskusja w podróży

15 lipca 2021 roku w zielonej prze-
strzeni Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy i Miasta Sianów
odbyło się kameralne spotkanie auto-

rskie z Bogusławem Janiczakiem 
z Darłowa – autorem wielu książek
połączone z promocją jego najnowszej
powieści „Głosy wiatru – część 3”. Były
rozmowy o książkach, o inspiracjach,
o morskich podróżach, o innych
pasjach, a także o planach na przy-
szłość. 

I już niebawem – jeszcze w tym
roku ukaże się kolejna książka autora.
Będzie to kryminał „Nad rzeką zbrodni",
którego akcja osadzona jest w Darłowie.
Już dzisiaj zapraszam do śledzenia
losów książki. 

Zapraszam także na kolejne spot-
kanie w Bibliotece w Sianowie, które
odbędzie się 18 sierpnia 2021 r. o godz.
17:00. Gościem spotkania będzie Danuta
Rogalska z Koszalina – autorka debiu-
tanckiej książki „Oni i ja. Najwybitniejsi
w moim życiu”. Będzie ciekawie. Do
zobaczenia.

KrySTyna waJDa
fot. Waldemar KosoWsKi

Spotkanie z autorem

W filiach bibliotecznych na terenie
gminy Sianów przygotowano mnóstwo
atrakcji dla najmłodszych. W każdej
placówce organizowane są konkursy,
zabawy, warsztaty czytelnicze, zajęcia
plastyczne. Korzystając z pięknej pogo-
dy organizowane są piesze wycieczki 
po najbliższej okolicy i zakątkach, 

o których nawet się nie śniło, choć są
tuż-tuż. Zapraszamy do bibliotek!

23 i 24 lipca, roku w ramach Dni
Ziemi Sianowskiej, sianowska bibliote-
ka wraz z filiami bibliotecznymi, 
w ramach „Przystanku Biblioteka”,
przygotowała dla młodych uczestników
cykl warsztatów „Warsztaty z Akademią

Pana Kleksa”. Odwiedzające nas malu-
chy miały okazję wziąć udział w lekcji
archeologii i poszukać skarbów ukry-
tych w skrzyni. Podczas lekcji ulotności
powstawały gigantyczne bańki mydla-
ne, a w czasie lekcji guzikologii powsta-
wały kolorowe obrazy. Akcja „Przysta-
nek biblioteka” ma promować nasze
działania wśród dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Sianów, zachęcać do
odwiedzania biblioteki i przekonać, że
u nas wcale nie jest nudno.

�

półmetek wakacji
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Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112
Straż Pożarna – 998, 112, 94 345 52 41, 
94 345 52 42 lub 94 345 52 43 
Komenda Miejska Policji w Koszalinie
– 997, 112 lub 47 784 15 11
Posterunek Policji w Sianowie
– 47 784 16 74
Straż Miejska w Sianowie – 94 317 15 87,
664 432 448 (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 Ener-
getyki Cieplnej w Koszalinie – 94 347 44
01, 94 347 44 25 lub 800 270 880
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Koszalinie – 94 348 44 44

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

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

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

INFOrMatOr

17 lipca, na zmodernizo-
wanym i przebudowanym
Stadionie Miejskim w Sia-
nowie, przy ul. Strzeleckiej
11, odbył się 27. Memoriał
im. Mirosława wiącka.
trzeci raz pod patronatem
Burmistrza gminy i Miasta
Sianów – Macieja Berlic-
kiego.

Przed rozegraniem gier memoriało-
wych miało miejsce uroczyste otwarcie
Stadionu Miejskiego w Sianowie, po
trwającej dwa lata jego modernizacji 
i przebudowie.

Gośćmi uroczystości obserwowanej
przez liczną grupę mieszkańców byli
między innymi: Paweł Szefernaker – sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Tomasz Tesmer
– wicestarosta koszaliński, Jacek Muryn 
i Ryszard Sobczyński – radni Rady Powiatu
Koszalińskiego, Janusz Machała – prze-

wodniczący Rady Miejskiej w Sianowie, Ja-
rosław Burzak – wiceprezes Zachodniopo-
morskiego Związku Piłki Nożnej do spraw
Okręgu Koszalin oraz Waldemar Sołek, re-
prezentujący Zenka Bednarka – prezesa
KKPN Bałtyk Koszalin.

Symboliczne zdanie: „Stadion Miejski
w Sianowie po modernizacji i przebu-
dowie uważam za otwarty”, wypowie-
dział Maciej Berlicki – Burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów.

Przed rozpoczęciem spotkań i oficjalnym
otwarciem Memoriału Ryszard Wątroba 
– jako przedstawiciel organizatorów 
– przypomniał sylwetkę utalentowanego
bramkarza i jego tragicznie zmarłego kolegi
– Stanisława Pochwały oraz historię do-
tychczasowych memoriałowych zmagań.
Potem burmistrz Maciej Berlicki oficjalnie
otworzył tegoroczny 27. Memoriał.

Mariusz Krajczyński z Gwardii Ko-
szalin, Arkadiusz Dobrzański z Przyjaciół
Mirka Koszalin, Maciej Skok z Oldboys
Darłovia Darłowo oraz Maciej Berlicki 
i Krzysztof Gort ze Stowarzyszenia Vic-
toria Sianów, jako przedstawiciele 14. ze-
społów (dwa nie dojechały) uczestniczą-
cych w imprezie, zapalili symboliczny

znicz za jedną z bramek, której strzegł
przed laty patron Memoriału.

Grano po 12 minut, systemem „każdy
z każdym”. Sędziami spotkań byli: Marcin
Bojaryn, Zbigniew Marczyk, Marcin Ma-
tysek, Kazimierz Kowalski i Ireneusz Zub-
kowicz. Opiekę medyczną sprawowali:
Magdalena Tworska, Sebastian Kulesza 
i Tomasz Wielągowski. Dwuosobowy se-
kretariat Memoriału tworzyli: Grażyna
Wątroba i Ryszard Wątroba.

Rozgrywanym meczom memoria-
łowym przyglądali się: żona Mirosława
Wiącka Janina i ich córka Sandra z syn-
kiem Marcelem.

O zwycięstwie podopiecznych Krzysz-
tofa Gorta (trener) i Tomasza Tesmera
(kierownik), zadecydowały rzuty karne!

Stowarzyszenie Victoria Sianów I: Marek
Kapała – Łukasz Berkowski, Maciej Berlicki,
Łukasz Chotkowski, Rafał Gotowała, Piotr
Kierzek, Grzegorz Majcher, Krzysztof Rze-
szutek, Tomasz Tesmer, Robert Urban i Se-
bastian Wroński.

Z kolei zespół podopiecznych Tomasza
Chrupały (trener) i Krzysztofa Musiała
(kierownik), tworzyli:

8. Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie:
Paweł Odrzywołek – Tomasz Chrupała, Grze-
gorz Janusz, Krzysztof Krajcer, Leszek Kwaśny,

Paweł Marczak, Tomasz Matysiak, Konrad
Romańczyk, Zbigniew Stosio i Daniel Szeląg.

W tak zwanym „małym finale”, lepsi
okazali się Oldboje z Tychowa. Grając
ostatecznie pod nazwą Jesion-Trans
Oldboje Tychowo, pokonali Stowarzy-
szenie Victoria Sianów II 2:1.

Zespół podopiecznych Arkadiusza
Drozdowskiego (trener) i Magdaleny
Drozdowskiej (kierownik), grał w składzie:

Oldboje Tychowo: Marcin Matejko – Ma-
riusz Augustyniak, Paweł Drozdowski,
Roman Gołuchowski, Kamil Jesionowski,
Andrzej Klajnszmit, Filip Stempiński, Woj-
ciech Uliczny, Sławomir Wąsacz i Roman
Zimnicki.

Z kolei zespół podopiecznych Jacka
Surówki (trener) i Marka Walkera (kie-
rownik) tworzyli:

Stowarzyszenie Victoria Sianów II: Arka-
diusz Borak – Artur Kowalski, Piotr Motyl,
Rafał Palkowski, Łukasz Podsiadło, Bartło-
miej Suchorski, Jacek Surówka, Janusz Sza-
wurski, Mariusz Tuziemski i Marek Walker.

Trzy pierwsze zespoły otrzymały oko-
licznościowe puchary. Wszystkie – oko-
licznościowe statuetki.

Wyróżnienia indywidualne, piłki i ręka-
wice bramkarskie przypadły: Januszowi
Kaniewskiemu (Przyjaciele Mirka Ko-
szalin) – najstarszemu uczestnikowi Me-
moriału, Markowi Kapale (Stowarzy-
szenie Victoria Sianów I) – najlepszemu
bramkarzowi, Konradowi Romańczykowi
(8. Pułk Przeciwlotniczy w Koszalinie) 
– najlepszemu zawodnikowi i Wojcie-
chowi Okińczycowi (KP Zielona Góra) 
– najlepszemu strzelcowi (7 bramek).

Memoriał był też okazją do wręczenia
zaległych odznaczeń: PZPN-owskiej 
i ZZPN-owskiej, przywiezionych przez
prezesa Stowarzyszenia Pomorska Liga
Oldbojów – Andrzeja Schneidera. Otrzy-
mali je odpowiednio: burmistrz GiM
Sianów Maciej Berlicki oraz wicestarosta
koszaliński Tomasz Tesmer.

Gospodarzem 27. Memoriału 
im. Mirosława Wiącka był triumfator 
Pomorskiej Ligi Oldbojów minionego 
sezonu – Stowarzyszenie Victoria
Sianów. Za organizację całego wyda-
rzenia odpowiadali: Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie i Stowarzyszenie Victoria
Sianów oraz Milena Szczepańska-Za-
krzewska, Łukasz Chotkowski, Krzysztof
Gort, Krzysztof Rzeszutek i Ryszard Wąt-
roba.

Imienni organizatorzy Memoriału, ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do przygotowania i sprawnego
przeprowadzenia tegorocznej imprezy.

Równie serdecznie dziękują wszystkim
uczestniczącym i obserwującym tego-
roczny Memoriał, w tym – przedstawi-
cielom mediów.

Za rok 28. Memoriał!
rySZarD wąTrOBa

fot. Waldemar KosoWsKi

Zwycięskie karne w Memoriale 

na niedawno oddanym do użytku,
zmodernizowanym i przebudowanym
Stadionie Miejskim w Sianowie, jest
boisko ze sztuczną nawierzchnią. i to na
nim pierwszego dnia 33. dni Ziemi Sia-
nowskiej, rozegrano tradycyjny mecz pił-
karski Urzędników z rzemieślnikami. 
to obfitujące w strzelane średnio 
co 5. minut bramki spotkanie wygrali
rzemieślnicy 10:7 (5:3)! 

Świetna pogoda, spora frekwencja na
boisku, komplet widzów na ławeczkach
usytuowanych wzdłuż ogrodzenia, 
a także obecność mediów, zmobilizowały
uczestników tej piłkarskiej zabawy do gry
o pełną pulę! O tradycyjną beczkę piwa!

W rozegrane w piątkowe popołudnie
spotkanie lepiej weszli piłkarze reprezen-
tujący Rzemieślników. Po bramce Łukasza
Berkowskiego przedstawiciele rzemieśl-
ników objęli prowadzenie i jak się miało
później okazać, nie oddali go do końca
meczu! Urzędnikom udało się trzykrotnie

doprowadzić do remisu: na 1:1, 2:2 i 6:6.
Do przerwy strzelali: Ł. Berkowski,

Piotr Kierzek (16. i 26.), Janusz Szawurski
(29.) i jeden z piłkarzy Urzędników (38.) 
– dla Rzemieślników oraz Krzysztof
Miętek (12.), Sebastian Kulesza 
(18. – z rzutu karnego) i Maciej Berlicki
(32. – z rzutu karnego).

Po przerwie kibice obejrzeli jeszcze
dziewięć bramek.

Bramki strzelali w niej: Ł. Berkowski
(47.), Waldemar Grześczak (72.), P. Kie-
rzek (76.), Krzysztof Gort (84. – z rzutu
karnego) i Krzysztof Rzeszutek (90.) – dla
Rzemieślników oraz Dariusz Majewski
(56.), Bartłomiej Suchorski (61.), Rado-
sław Trusz (67.) i Tomasz Skupiński (78.) 
– dla Urzędników.

Urzędnicy: Marek Twardowski – Maciej

Berlicki, Adam Cygan, Robert Kowalczyk,
Mariusz Krajczyński, Sebastian Kulesza, 
Dariusz Majewski, Krzysztof Miętek, Krystian
Mural, Rafał Palkowski, Tomasz Skupiński,
Bartłomiej Suchorski, Jacek Surówka, 
Jarosław Szuplak, Robert Tomicki, Radosław
Trusz i Marek Walker. Kierownik drużyny 
– Jacek Surówka. 

Rzemieślnicy: Marek Kapała – Łukasz 
Berkowski, Krzysztof Borzyszkowski, Łukasz
Chotkowski, Krzysztof Gort, Waldemar 

Grześczak, Piotr Kierzek, Artur Kowalski, Piotr
Motyl, Waldemar Puzio, Jerzy Rutkowski,
Krzysztof Rzeszutek, Piotr Sobala, Janusz 
Szawurski i Robert Urban. Kierownik drużyny
– Krzysztof Gort.  

To bardzo fair rozegrane spotkanie sę-
dziowali: Kazimierz Kowalski i Ireneusz
Zubkowicz. Spikerem imprezy był Ryszard
Wątroba. Imprezę zakończyło wspólne
spotkanie pod wiatą rekreacyjną!

rySZarD wąTrOBa

gol co pięć minut!

fot. Waldemar KosoWsKi

2 kwietnia 1995 r. – w wypadku
samochodowym – zginął 25-letni,
były bramkarz Gwardii Koszalin,
Tura Koszalin, Darłovii Darłowo 
i Tura Victorii Sianów. Drugi z pa-
sażerów, 45-letni Stanisław Po-
chwała, zmarł po przewiezieniu
do szpitala. Kierowca passata,
który uderzył w fiata 126p, 
w którym jechali tragicznie zmarli,
prowadził samochód w stanie
nietrzeźwym!


