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Międzynarodowy 
Dzień Ziemi 

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
pracuje normalnie, realizując to,
do czego od lat w administracji,
oświacie, kulturze czy sferze po-
mocy społecznej przyzwyczailiśmy
naszych mieszkańców, ale duża
część pracy poświęcana jest
uchodźcom.

Do połowy marca nadaliśmy
PESEL ok. 150 Ukraińców, co przy
jednym stanowisku jest wielki
wyczynem! Jest u nas ponad 190
uchodźców, których na co dzień
wspierają pracownicy MGOPS. 
Są zajęcia z języka polskiego dla
dorosłych, zajęcia dla dzieci 
w Centrum Kultury. Jest też coraz
więcej uczniów w naszych szkołach. 

Gmina Sianów gości blisko 200
osób, które szukały schronienia 
w naszym kraju. To kobiety z dzieć-
mi z okolic Charkowa i Kijowa. Duża
część z nich znalazła „dach nad
głową” w 41 domach naszych miesz-
kańców. Niestety, zbyt liczne rodzi-
ny musiały zamieszkać w tzw.
punktach tymczasowego schronie-
nia (świetlice wiejskie w Skibnie 
i w Bielkowie). To właśnie tam
ogromnym wysiłkiem logistycznym
samorząd naszej gminy dostosował
istniejące warunki do potrzeb tych
rodzin. Nie byłoby to możliwe bez
zaangażowania wszystkich ludzi
dobrej woli. Tym razem zasoby
naszego tymczasowego magazynu

wzbogaciły się o pomoc rzeczową,
której fundatorem jest Łukasz Para-
fianowicz – PPH „Polryb” w Maszko-
wie. Otrzymaliśmy 50 kompletów:
poduszki, kołdry, prześcieradła,
pościel, ręczniki. W imieniu obdaro-
wanych pięknie dziękujemy.

– Za wszystko z serca dziękuję,
bo to nie nam zawalił się świat. 
A my ten świat i człowieczeństwo
naszym gościom pokazujemy 
– podkreślił Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Dzięki współpracy MGOPS 
w Sianowie i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych 19 marca w siedzibie
MGOPS przez cały dzień dyżur
pełnili pracownicy ZUS Koszalin. 
To dzięki tej akcji 28 kobiet z Ukrainy
skorzystało z narzędzia PUE ZUS
(Platforma Usług Elektronicznych) 

i skutecznie aplikowało o świadcze-
nie wychowawcze 500+ dla 60 dzieci. 

Kolejny taki dyżur odbył się 26
marca. 

Pomagamy – to nasz obowiązek

Pomoc dociera do Ukrainy!

Wszyscy widzimy, co dzieje się w Ukrainie. Wszyscy czujemy, że powin-

niśmy – i że musimy pomóc! Rada Miejska w Sianowie przekazała 50.000 zł

na pomoc humanitarną dla miasta partnerskiego Koszalina – Iwano-Fran-

kiwska. W ramach tych środków zostały zakupione śpiwory, karimaty, agre-

gaty, środki medyczne oraz żywność. Pomoc ta została wysłana bezpo-

średnim transportem na Ukrainę. 

Jednocześnie trwa zbiórka koordynowana przez Sianowska Fundacja Jes-

teśmy Razem.

11 marca obchodziliśmy Dzień Soł-
tysa – gospodarza i opiekuna wsi.
To wyjątkowy urzędnik – bo bez
wyznaczonych stałych godzin
pracy i bez biurka – za to najbliżej
ludzkich spraw. 

Z tej okazji 16 marca, 
w Centrum Kultury i Bibliotece
Publicznej Gminy i Miasta Sianów,
odbyło się uroczyste spotkanie sołty-
sów i przewodniczących zarządów

osiedli z okazji „Dnia Sołtysa”.
Burmistrz wraz z przewodniczącą
Komisji Rolnej złożyli podziękowa-
nia sołtysom za ciężką pracę na
rzecz społeczności lokalnej, za zaan-
gażowanie i wytrwałość, życzyli
spełnienia marzeń, siły i uporu 
w realizowaniu planów. 

Każdy z sołtysów dostał drobny
upominek. W ramach integracji
został przygotowany pyszny obiad
oraz słodki poczęstunek.

Dzień Sołtysa 



nasze sprawy2 Marzec 2022 Rok XXI nr 3 (312)
www.sianow.pl

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie

Redaguje: BESO-MEDIA

www.sianow.pl

e-mail: promocja@sianow.pl

Druk: Media Regionalne

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

94 318 52 81 (Sekretariat), 94 318 68 18

(Biuro Obsługi Interesantów).

Gminny Punkt Informacji dla Osób

Niepełnosprawnych, Sianów, 

ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

O
czywiście każdy z nas obser-
wuje co dzieje się na Ukrainie.

Często zresztą dostaję pytania czy
Sianów ma schrony, gdzie można
chować się w przypadku zagrożenia.
Patrząc jednak na to, co dzieje się, jak
wygląda polityka naszego Państwa,
NATO, Unii Europejskiej nie myślmy
w ten sposób, nie panikujmy, a skup-
my się na tym, co dzieje się u nas.

Oczywiście liczba uchodźców 
i sprawy wokół nich, informacje 
o wojnie w Ukrainie dominują. Chce-
my, czy nie chcemy, jesteśmy czynny-
mi lub biernymi uczestnikami pomo-
cy humanitarnej, czy wsparcia dla
Ukraińców. I raczej nikt nie myśli, 
że skończy się to jutro czy za tydzień.

I dlatego musimy też myśleć 
o naszym życiu, naszych sprawach.
Piszę tu o tym co dzieje się z nami
prywatnie, ale też jako burmistrz.
Wielkie zaangażowanie jest odruchem
serca – to jest piękne. Jednak jeśli prze-
staniemy realizować nasze zadania, 
w każdej dziedzinie, wkrótce może
okazać się, że na Uchodźców zacznie-
my inaczej reagować. Zaczną się głosy,
że ta czy tamta sprawa jest niezałat-
wiona, bo zajęliśmy się tylko naszymi
Gośćmi. Dlatego nasze instytucje,
pracownicy pracują i angażują się 
w codzienne zajęcia służbowe. Nie jest
to łatwe, bo tym, którzy uciekli przed
bombami, samolotami czy czołgami
pomagać musimy! 

Musimy też jednak realizować
nasze codzienne statutowe zadania, co
staramy się robić. I tak wszystko
będzie wyglądało aż wróci normal-
ność. Ja mam nadzieję, że wróci 
w miarę szybko.

Kiedy wróci
normalność?

Z RATUSZA

Zgodnie z art. 128 ustawy Prawo o ak-
tach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz.
709) Kierownik urzędu stanu cywilnego
przekazuje do właściwych archiwów pań-
stwowych księgi stanu cywilnego prowa-
dzone po upływie 100 lat od zamknięcia
księgi urodzeń, a po upływie 80 lat od 
zamknięcia księgi małżeństw i księgi
zgonów. Księgi stanu cywilnego przecho-
wywane w archiwum urzędu stanu cywil-
nego zabezpiecza się przed uszkodzeniem,
zniszczeniem, utratą oraz nieuprawnionym
dostępem osób trzecich, a w razie potrzeby
poddaje się konserwacji.

Urząd Stanu Cywilnego w Sianowie prze-
kazał w dniu 24 marca br. do Archiwum
Państwowego w Koszalinie 9 ksiąg oraz
spisów zdawczo-odbiorczych Urzędu Stanu
Cywilnego w Sianowie oraz byłych USC 
w Iwięcinie, Osiekach, Sownie, od wytwo-
rzenia których minął okres przechowy-
wania w archiwum zakładowym.

Księgi UsC do arChiwUm

Rada Miejska w Sianowie przyjęła
uchwałę nadającą nazwy ulic 
w Skwierzynve w gminie Sianów. 

Wprowadzenie ulic w miejscowości
Skwierzynka podyktowane było głów-
nie rozbudową budownictwa mieszka-
niowego. Uporządkowanie numeracji
porządkowej w całej miejscowości przy-
czyniło się do poprawy komunikacji
wśród mieszkańców jak również
różnych innych służb (m. in. policji, stra-
ży pożarnej, karetki pogotowia).

Do nazewnictwa ulic w miejscowo-
ści Skwierzynka przyjęto schemat
nazewnictwa pochodzącego od terenów
górskich oraz skał, co w całości tworzy
jednolitą całość.

Nowe nazewnictwo ulic obowiązu-
je od stycznia.

Skwierzynka

Ulice mają nazwy 

Samorząd sianowski rozpo-
czyna budowę sieci wodocią-
gowej w ulicach:
Węgorzewskiej, Leszczyno-
wej i Słowackiego. Koszt in-
westycji to ponad 2,5 mln zł.

Rozpoczynają się prace związane 
z budową sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej przy ulicach: Węgorzewskiej,
Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie.
W ramach przedsięwzięcia powstanie
infrastruktura techniczna do realizowa-
nego w ramach programu Mieszkanie
Plus osiedla domów wielorodzinnych. 

W zakresie prac przewidziano
wybudowanie sieci wodociągowej 
i kanalizacji ściekowej o długości ponad
1,7 km. Przewidziana jest również odbu-
dowa nawierzchni drogowych w obrę-
bie prowadzonych robót o powierzchni
ponad 3,5 tys. m kw.

Przedsięwzięcie realizowane jest 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
ze środków pochodzących z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020 w ramach Działania 3.5
„Wsparcie rozwoju sieci wodociągo-
wych” i Działania 3.6 „Wsparcie rozwoju
systemów oczyszczania ścieków”.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inży-
nierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o.
z Koszalina.

Zakończenie inwestycji zaplano-
wano na koniec II kw. 2022 r.

Wodociągi dla Mieszkań Plus

Wydarzenie było okazją do uhono-
rowania wszystkich osób, które zasłu-
żyły się dla powstania Polskiej Sieci
Miast Cittaslow w Polsce – drugiej sieci
miast dobrego życia na świecie (pierw-
szą tworzą włoskie miasteczka). 
W ramach świętowania jubileuszowego
roku przygotowano szereg wydarzeń,
które uczciły rocznicę realizacji idei
Cittaslow w praktyce. Gminę Sianów
reprezentował Marcin Posmyk, zastęp-
ca burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
Wręczył na ręce Krajowego Koordyna-
tora, wiceprezydenta Cittaslow Interna-
tional, burmistrza Górowa Iławeckiego
Jacka Kostki – sianowskiego Rybogryfa,
dając szczery wyraz uznania za zasługi
sieci i jej rozwoju w kraju.

Przypomnijmy, miasta należące 
do sieci prowadzą działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju, lokalności 
i zachowania niepowtarzalnego charak-
teru przestrzeni miejskiej. Kultywują
bogate tradycje i dziedzictwo kulinarne,
dbają o zabytki, rewitalizując je i orga-
nizując w nich życie kulturalne. Sianów
od 2017 r. przynależy do Cittaslow, jest
jednym z 9 miast spoza Warmii i Mazur
i jedynym z województwa zachodnio-
pomorskiego, który otrzymał certyfika-
cje przynależności do Sieci.

W ramach obchodu jubileuszu 
15-lecia funkcjonowania Cittaslow 
w kraju, zaplanowano 5 ogólnopolskich
imprez kulturalno-sportowych, popula-
ryzujących działalność małych miaste-

czek w rytmie życia slow. Jednym z nich
jest coroczny Festiwal Miast w Prudni-
ku, który odbędzie się w czerwcu br., 
a na przełomie września i października
2022 r. będziemy świętować w Sianowie
– w trakcie planowanego wydarzenia
kulturalnego 9. edycji Folk Film Festiwal
i Konkursu Krótkich Filmów o Wsi
Kokofy. 

Gala dobrego życia 
W Lubawie odbyła się uroczysta gala z okazji 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow. Z okazji jubileuszu spotka-
li się członkowie 35. miast z całego kraju, należących do Cittaslow Polska, przyjaciele i założyciele Stowarzyszenia.

fot. agata szeWczyK

f
o

t
. 
W

a
l
d

e
m

a
r
 K

o
s
o

W
s
K
i



3Marzec 2022 Rok XXI nr 3 (312)
www.sianow.pl informacje

W czwartek, 3 marca,  w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Sianowie jubi-
leusz „Złotych Godów” obchodzili
Państwo Janina i Włodzimierz Gu-
razda, mieszkańcy Sianowa.

Z okazji wspaniałego jubileuszu
zawarcia związku małżeńskiego Czci-
godni Jubilaci zostali uhonorowani
Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Medal ten, zajmuje miejsce
szczególne wśród polskich odznaczeń,
symbolizuje bowiem szacunek, jakim
darzy się trwałą więź małżeńską i wagę,
jaką przywiązuje się do pomyślności
rodziny. Te wspólne 50 lat Janiny 
i Włodzimierza to symbol wierności 
i miłości rodzinnej. Małżonkowie zgod-
nie stwierdzili, że fundamentem, na

którym zbudowali swój związek była
miłość. Pielęgnowali ją i dbali, by była
silna i mogąca znieść wszystko. Wycho-
wali razem troje dzieci, są szczęśliwymi
dziadkami pięciu wnuczek, jednego
wnuka.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki i kierownik USC Miro-
sława Kapuścińska składając gratulacje
wyrazili słowa uznania dla Jubilatów 
i złożyli im serdeczne życzenia długich
i pogodnych lat życia w jak najlepszym
zdrowiu i radości. Do życzeń dołączyła
licznie zgromadzona rodzina i przyja-
ciele.

Jubilaci poza medalami otrzymali
również dyplomy, upominki i piękne
kwiaty.

rocznica Janiny i Włodzimierza 
gurazdóW 

Złoty jubileusz 

Przedwiośnie i wiosna to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba 

pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, a spowodowane jest to

wypalaniem suchych pozostałości roślinnych. Najczęstszą przyczyną

ich powstania jest człowiek. 

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Bardzo często

wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie zabudowania

mieszkalne i gospodarskie. Podczas pożaru lasu zwierzęta wpadają 

w popłoch. Wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie.

Fot. waldemar kosowski

Stop pożarom traw!
21 marca 2022 r. ruszyły badania 
terenowe służące opracowaniu diag-
nozy dla obszaru Koszalińsko-Koło-
brzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego, w tym również 
w zakresie mobilności.

Wypełniając specjalny kwestiona-
riusz, Mieszkańcy będą mogli podzielić
się swoimi opiniami i spostrzeżeniami
dotyczącymi naszego regionu. Wszyscy
ankieterzy będą mieli przy sobie listy

polecające od Lidera projektu – Prezy-
denta Miasta Koszalina. 

Państwa aktywny udział pomoże
trafnie zdiagnozować największe zalety
obszaru, ale również najważniejsze jego
problemy. 

Badania będą prowadzone wśród
mieszkańców wszystkich członków
porozumienia KKBOF – 20 gmin Będzi-
na, miasta i terenów gminy Białogard,
Biesiekierza, Bobolic, Dygowa, Gościna,
Karlino, miasta i terenów gminy Koło-
brzeg, Manowa, Mielna, Polanowa,
Rymania, Sianowa, Siemyśla, Świeszy-
na, Tychowa i Ustronia Morskiego oraz
3 powiatów białogardzkiego, kołobrze-
skiego i koszalińskiego.

Badania ankietowe zakończą się na
początku kwietnia. 

Weź udział w badaniu ankieto-
wym. Serdecznie zapraszamy!

Podziel się swoją opinią

Osoby, które nie spotkają ankietera

w swojej miejscowości, a chciałyby

uczestniczyć w tworzeniu strate-

gicznego dokumentu jakim jest

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego,

zachęcamy do wypełnienia kwes-

tionariusza on-line:

https://www.badania-ipc.pl/poll/

index.php/994234/lang-pl

Na co dzień poświęcają one każdą
wolną chwilę na treningach i zajęciach.
Wynikiem tego są z roku na rok coraz
lepsze osiągnięcia krajowe i międzyna-
rodowe. Dzięki swojemu uporowi 
w dążeniu do wyznaczanych przez
siebie celów, a także biorąc udział 
w wielu wydarzeniach kulturalno-spor-
towych, wyróżnione osoby mają nieoce-
niony wkład w promocję Gminy Sianów
na arenie ponadlokalnej! 

Na podstawie Uchwały Rady Miej-
skiej w Sianowie z 23 listopada 2016 r.
w sprawie stypendiów sportowych, za
osiągnięcia sportowe w roku 2021,
stypendium sportowe zostało przyzna-
ne Michałowi Makuchowskiemu,
zawodnikowi klubu UKS Kometa
Sianów, za zajęcie III miejsca w grze

mieszanej na Mistrzostwach Polski
Młodzików w Głubczycach. Łączna
kwota, to 2 700 zł.

Ponadto na mocy uchwały Rady
Miejskiej w Sianowie z 23 listopada 2016
r. w sprawie nagród i wyróżnień przy-

znawanych za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym, przy-
znano 7 nagród na łączną kwotę
osobom za wysokie wyniki we współ-
zawodnictwie sportowym na łączną
kwotę 12 250 zł.

Wśród wyróżnionych sportowców
znaleźli się: Dorota Grzejdak (trenerka
i zawodniczka UKS Kometa Sianów) 
– nagroda II stopnia (2 250 zł); Robert
Kowalczyk (trener i zawodnik UKS
Kometa Sianów) – nagroda II stopnia 
(1 750 zł); Kamil Roman (zawodnik UKS
Kometa Sianów) – nagroda III stopnia
(1 250 zł); Karol Kufta (zawodnik UKS
Kometa Sianów) – nagroda III stopnia
(1 250 zł); Norbert Kaczorowski (zawod-
nik UKS Kometa Sianów) – nagroda III
stopnia (1 000 zł); Marcin Grzywacz

(zawodnik Sianowskiego Stowarzysze-
nia Badmintona) – nagroda II stopnia
(1 750 zł); Paweł Spisak (zawodnik JKS
Dako-Galant Skibno) – nagroda I stop-
nia (3 000 zł).

Dodatkowo, działając na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Sianowie 
z 18 czerwca 2010 r., w sprawie zasad 
i trybu przyznawania stypendiów
osobom zajmującym się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem kultu-
ry oraz opieką nad zabytkami w Gminie
i Mieście Sianów w 2018 roku przyzna-
no dwa stypendia kulturalne o łącznej
kwocie 5 400 zł.

Wśród wyróżnionych osób znalaz-
ły się: Kornelia Żbik, będąca wielokrot-
ną laureatką w mistrzostwach między-
narodowych i krajowych w fitnessie
g i m n a s t yc z ny m  –  s t y p e n d i u m 
w kwocie 2 700 zł – Joanna Gawrońska,
ze względu na działalność artystyczną
w zakresie tańca nowoczesnego i osią-
ganie wysokich miejsc w turnieju 
o zasięgu ogólnopolskim – stypendium
w kwocie 2 700 zł.

Wszystkim wyróżnionym serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w 2022 roku.

Stypendia i nagrody za 2021 przyznane!

Doceniamy pracę i talent
To już kolejny rok, w którym Burmistrz Gminy i Miasta Sianów uhonorował osoby z obszaru sportu i kultury przyzna-
jąc im stypendia. 
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Kino ZorZa Zamieniło się 

w teatr

W ciągu roku jest jeden wyjątkowy dzień, na który
czeka każda z nas. Właśnie w tym dniu, my kobiety
możemy celebrować swoje święto. Wtedy każda 
z nas czuje się wyjątkowo. Dzień Kobiet, o którym
pamiętają panowie i robią wszystko, aby na naszych
twarzach pojawił się uśmiech i zadowolenie.

Z tej okazji nasze sianowskie Kinie Zorza zamie-
niło się w teatr. Odbył się spektakl Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego z Koszalina „Lokomotywa. Nie dla
dzieci” to słowno-muzyczna opowieść o jednym 
z najwybitniejszych polskich poetów Julianie Tu-
wimie. Przede wszystkim muzyczna. Wśród kilku-
nastu utworów, do których poeta napisał słowa, 
a które usłyszeliśmy podczas spektaklu, każdy z nas
znał na pewno: „Miłość Ci wszystko wybaczy”, czy
„Czy na pierwszy znak”. Te przedwojenne szlagiery,

i inne – nie mniej znane – piosenki to jednak nie
wszystko.

„Lokomotywa” zabrała nas także do prywatnego
świata poety, prezentując widzom Juliana Tuwima
jako fascynującego w swojej złożoności, niezwykle
wrażliwego Człowieka. 

W spektaklu pojawiły się fragmenty wierszy 
i prozy, ale również kabaretowe teksty satyryczne
Poety. „Lokomotywa” była wspólna zabawa z pub-
licznością. 

Przed spektaklem wszystkie Panie zostały przy-
witane przez przedstawicieli Zarządów Osiedli nr 1,
2 i 3 z Sianowa i obdarowane symbolicznym goździ-
kiem. Każda kobieta po spektaklu była zaproszona
na słodki poczęstunek. Tego dnia każda z nas mogła
upuścić wszystkie troski oraz obowiązki i w miłym
towarzystwie spędzić wtorkowy wieczór. 

Ale Drogie Panie, pamiętajcie każdego dnia jes-
teśmy piękne i wyjątkowe, 365 dni w roku! 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Marzec to wyjątkowy czas. 
Czas w którym przyroda budzi się 
do życia. A każda kobieta właśnie 
w tym miesiącu obchodzi swoje wy-
jątkowe święto, które przypada tylko
raz na rok. W ramach tego święta 
w Centrum Kultury odbyły się warsz-
taty makijażu, które poprowadziła
Karolina Maciejewska Makeup & 
Cosmetology. 

Panie miały okazje poznać podstawy ma-
kijażu oraz makijażowe triki, dowiedziały
się jak dobrać makijaż do swojej urody 
i kształtu twarzy. Pani Karolina zaprezen-
towała krok po kroku jak wykonać makijaż
dzienny. 

Warsztaty były kwintesencją kobiecego
piękna i urody. Tak niewiele jest okazji do
celebrowania kobiecości. Dziękujemy Ka-
rolina Maciejewska Makeup & Cosmetology
za profesjonalizm i zaangażowanie, 
a wszystkim uczestniczkom życzymy, aby
każdy dzień był Waszym Świętem.

Bądźcie piękne i szczęśliwe zawsze!

Warsztat     

Dziś Polska ma twarz
dzieci z Ukrainy... 
… i wszystkich, którzy uciekają przed agresją Rosji.

Te dzieci i dorosłych zaprosiliśmy do Kina Zorza w Sianowie, gdzie 
mówiliśmy o wszelkich formach wsparcia, pomocy. Chcę, aby uchodźcy
czuli się u nas dobrze. Warto jednak wiedzieć, że na wszelkie otwarte 
zajęcia zapraszamy również uchodźców z innych gmin, miast. Nasze drzwi
są otwarte...

Oprócz słów gościnności, wsparcia, życzyłem im jednak szybkiego 
powrotu do domu. Do wolnej, bezpiecznej Ukrainy. 

I kolejny raz dziękuję wszystkim za Wasze serca, pomoc, otwarte drzwi,
za wsparcie.
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ty makijażu dla kobiet 

Ich muzyka to subtelne dźwięki,
przeplecione emocjami linie melo-
dyczne i finezyjna harmonia po-
między głosem, a niecodziennym
zestawieniem fletu, harmonium,
harfy, djembe, aż po intrygujący ksy-
lofon czy buzuki. Istotę ich mu-
zycznej ekspresji stanowiły staro-
żytne pieśni oraz mantry, których
delikatny przekaz, efemeryczne wi-
rowanie wśród publiczności na długo
pozostało w pamięci oraz sercu.

Zespół Atmasfera z Ukrainy za-
prosił wszystkich na wyjątkowe
spotkanie muzyczne był to poda-
runek dla swych rodaków przebywa-
jących w Polsce, by mogli, choć na
chwilę odetchnąć, nabrać siły we-
wnętrznej i zanurzyć się w łagod-
nych kojących serce dźwiękach
mantr oraz dla Polaków, w podzię-
kowaniu za to ogromne wsparcie 
i solidarność sąsiedzką, przekracza-
jącą granice. W tej trudnej sytuacji,
gdy zmagamy się ze strachem, cier-
pieniem i niepewnością jutra, połą-
czyliśmy się, muzyka poprowadziła
nas przez ten trudny czas, była bez-
pieczną platformą, przestrzenią do
złapania oddechu i odskocznią od
nawału negatywnych informacji.
Muzyka ma przecież tę moc, by pod-
nosić na duchu, dawać nadzieję, koić
obawy, bo bezpośrednio dotyka
serca, gdzie uśpione drzemią
wszystkie piękne uczucia. „Muzyka
budzi w sercu pragnienie dobrych
czynów”, jak mawiał Pitagoras, co
w pełni oddaje niesamowity wpływ
harmonijnych dźwięków na nasze
samopoczucie.

Atmasfera dla (S)pokoju na świecie! 
W sobotę, 26 marca, w kinie Zorza odbył się koncert charytatywny ukraińskiego zespołu 
Atmasfera. Podczas koncertu odbyła się zbiórka pieniężna. Zebrane środki przeznaczone 
zostały na pomoc ofiarom wojennym. Koncert był niezwykle poruszający i dotykający serca.
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Gminny Ośrodek Informacji dla
Osób Niepełnosprawnych informuje 
o możliwości składania wniosków do
Programu Aktywny Samorząd 2022.
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod numerem tel. 94 71-40-222 lub na
stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl

https://www.pfron.org.pl/aktual-
nosci/szczegoly-aktualnosci/news/
aktywny-samorzad-w-2022-roku/
Program jest podzielony na dwa
MODUŁY:

I MODUŁ – przewiduje pomoc na

dofinansowanie m.in.

– likwidacja bariery transportowej,
np. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
zakup i montaż oprzyrządowania do
posiadanego samochodu;

– likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia w społeczeństwie infor-
macyjnym, np. pomoc w zakupie sprzę-
tu elektronicznego lub jego oprogramo-
wania;

– likwidacja barier w poruszaniu
się, np. pomoc w zakupie wózka inwa-

lidzkiego o napędzie elektronicznym,
pomoc w zakupie protezy kończyn;

– pomoc w utrzymaniu aktywno-
ści zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej.

II MODUŁ – przewiduje pomoc na

dofinansowanie:

– pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym.

Wnioski można składać już 

od 1 marca 2022 r.

Składanie wniosków: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620
Koszalin, ul. Racławicka 13, lub za

pośrednictwem Systemu Obsługi
Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/ !

Aby złożyć wniosek w systemie SOW 
należy posiadać:

• dostęp do Internetu,
• zarejestrować się na Platformie

SOW (System Obsługi Wsparcia Finan-
sowego ze środków PFRON),

• posiadać adres poczty elektronicz-
nej,

• załączniki do wniosku należy
wypełnić i w formie skanu dołączyć do
wniosku w systemie SOW.

• posiadać kwalifikowany podpis
elektroniczny lub profil zaufany ePUAP
na stronie: https://pz.gov.pl/pz/index
lub https://obywatel.gov.pl/czym-jest-
epuap

Jednocześnie informujemy, że swój
profil zaufany ePUAP można potwier-
dzić w Urzędzie Gminy i Miasta 
w godzinach pracy urzędu – w Biurze
Obsługi Interesantów.

Monika Grzywacz-Żukowska

Aktywny samorząd – aktywni ludzie

E-wniosek plus dla rolników
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koszalinie przypomina, że od 15 marca 2022
roku rozpoczął się nabór składania wniosków obszarowych w systemie e-wniosek plus. 
Pomoc w złożeniu wniosku oferuje doradca rolniczy na terenie Gminy Sianów – Marta
Nowak. Pomoc uzyskać można w każdy czwartek w urzędzie gminy w Sianowie (pokój nr 1
bud. B). 
W pozostałe dni doradca przyjmuje w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8 (pokój 108). 
Na złożenie wniosku można umówić się także poprzez kontakt telefoniczny (513-939-442).

Serdecznie wszystkich zapraszam do kontaktu

Marta Nowak

Piękną, słoneczną sobotę dzieci 
z placówek wsparcia dziennego 
z gminy Sianów spędziły pośród
pięknych wzgórz i malowniczych 
jezior Szwajcarii Kaszubskiej. 

W Chmielnie odwiedziliśmy niety-
powe muzeum, w którym mogliśmy
zarówno obejrzeć pracę garncarza, jak
i spróbować sztuki lepienia garnków.
Byliśmy także w sercu warsztatu 
garncarskiego. Jest to pomieszczenie, 
w którym mieści się piec do wypalania
ceramiki. Tam kończy się ciężka praca
garncarza, kiedy po drugim wypalaniu
naczynia wyjmuje się z pieca, można
wtedy już tylko podziwiać efekt jego
pracy. 

Po wizycie w pracowni ceramiki
udaliśmy się do „Skansenu u Słodkie-

go”, gdzie wysłuchaliśmy ciekawostek
związanych z Kaszubami i obejrzeliśmy
stary sprzęt gospodarstwa domowego
używanego dawniej. Były tam również
przesłodkie zwierzaki: alpaki i króliki. 

Dzień zakończyliśmy wizytą 
w Parku Edukacyjnym „Zoo – Egzotycz-
ne Kaszuby”. Znajduje się tam kilkadzie-
siąt egzotycznych gatunków zwierząt.
Podczas tej mogliśmy nie tylko oglądać
zwierzaki, ale również dowiedzieć się
wielu ciekawostek na ich temat, a nawet
dotknąć i zrobić sobie z nimi zdjęcie. 

Działanie zrealizowane w ramach
projektu „Dzieciak” (współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
RPOWZ 2014-2020). Więcej o projekcie
na stronie www.mgops.sianow.pl 
w zakładce „Projekty”.

Wycieczka na Kaszuby 
17 marca sianowscy seniorzy z Klubu
Senior+ uczestniczyli w spotkaniu 
z policjantami z Koszalina. 

Celem spotkania było uświadomie-
nie osobom starszym, jakimi metodami
posługują się przestępcy i jak ustrzec
się przed oszustwem i kradzieżą. 
Na podstawie przykładów podanych
przez funkcjonariuszkę sierż. Paulinę
Wiśniewską-Basiak, seniorzy dowie-
dzieli się jak nie stać się ofiarą oszustów
działających różnymi metodami.

Policja przekazała seniorom nie-
zbędną wiedzę, mającą na celu zwiększe-
nie bezpieczeństwa osób starszych oraz
uświadomienie, jak nie stać się ofiarą
przestępstw m.in. metodą „na wnuczka,
policjanta CBŚ” czy „na administratora”.
Zwróciła uwagę na to, że podawanie się
za krewnych, funkcjonariuszy Policji czy
pracowników różnych instytucji oraz
firm usługowych to najczęściej stosowa-
na metoda przez oszustów, których ofia-

rami padają z reguły osoby starsze lub
samotnie mieszkające. 

Dodatkowo funkcjonariuszka
odpowiadała na pytania uczestników
związane z tematyką spotkania, jak
również innymi problemami, jakie

nurtują ludzi starszych a mają bezpo-
średni wpływ na ich bezpieczeństwo. 

Klub Senior+ w Sianowie prowa-
dzony jest dzięki finansowaniu zapew-
nionemu przez Wojewoda Zachodnio-
pomorskiego oraz Gminę Sianów. 

Spotkania policji z podopiecznymi klubu Senior+

Bezpieczeństwo seniorów 

W sobotę, 19 marca, na orli-
ku w Sianowie odbył się
charytatywny turniej piłki
nożnej. Grano dla Wiktorka
Landyszkowskiego. 

Niespełna pięcioletni chłopiec
walczy z chorobą nowotworową. Mocno
wierzymy, że Wiktorek zwycięży w tej
walce.

Chcę podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się  do tego, aby
turniej się odbył. Wszystkim drużynom,

które wzięły udział w turnieju. Zwycię-
żyli Oldboje Gwardia Koszalin. Druży-
na Wiktorka zajęła mocne, trzecie
miejsce.  

Gorące podziękowania dla spon-
sorów: Robert Szczepaniuk – Alumax,
Sebastian Matyszczuk – Mateusz Drew,

Stanisław Kurek – Michal Goldfarb,
#StanislawZofiaPrzybysz – Wędliniar-
stwo naturalne, #PiotrZieliński, Wojtek
Drejski – HAPPY KIDS, Krzysztof
Rzeszutek, #PaulinaAndrzejKopiec Da
Grasso Koszalin, Piotr Motyl, #Toma-
szOgulewicz TomPak, #AndrzejNowi-

sielecki Lewiatan, #Biedronka Kosza-
lin

Wielkie podziękowania dla wszyst-
kich tych którzy byli i pomogli. Dla tych
którzy zrobili ciasta i dla wszystkich
ludzi o dobrych sercach, którzy dorzu-
cili pieniążka do puszki dla Wiktorka.

Zagrali, aby pomóc
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Czytamy… czytamy
W marcu w sianowskiej bibliotece był prowadzany cykl zajęć zachęcają-

cych naszych najmłodszych czytelników. Ich celem jest propagowanie

mody na czytanie książek. Na każdym spotkaniu wspólnie czytamy

książki. Poznaliśmy przygody Pinokia, Wróbelka Elemelka.

Zaprosiliśmy
wiosnę
25 marca, w sianowskiej 
bibliotece, odbył się werni-
saż Elżbiety Elly Żbikowskiej
„Zaproszenie wiosny”. 

W czasie wernisażu wręcz poczu-
liśmy zapach wiosny. Nasze zmysły
zostały zafascynowane wiosennymi
kolorami, zapachami. Elly w sposób
cudowny, ciepły opowiadała o swoich
obrazach. Nie zabrakło pięknych wier-
szy Czesława Miłosza, Marka Grechuty.
Wystawę można podziwiać do 10 kwiet-
nia w sianowskiej bibliotece. Zaprasza-
my!

25 marca, w sianowskiej bibliotece,
odbył się wykład połączony z wy-
stawą zdjęć o Stanisławie Walasie-
wicz. Wykład poprowadził Mikołaj
Pietruszka, który barwnie opowiadał
o naszej sportsmence, czym zacie-
kawił uczniów klasy 7a z SP nr 2 
w Sianowie.

Stanisława Walasiewicz, to
najszybsza kobieta okresu międzywo-

jennego. Urodziła się w Wierzchowni,
koło Górzna, gdy miała 17 miesięcy jej
rodzina wyemigrowała do Stanów Zjed-
noczonych. Sport był treścią jej całego
życia. W ciągu swojej długiej i niezwy-
kłej kariery w konkurencjach olimpij-
skich i nieolimpijskich ustanowiła 37
oficjalnych i 37 nieoficjalnych rekordów
świata, a w całej swojej karierze odnio-
sła ponad 5 tysięcy zwycięstw.

Sportowa opowieść 

Fot.  Marek Jackowski

Fot. Marek Jackowski

Marcowe dyskusje 
17 marca, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, rozmawialiśmy o książce Olgi Tokar-
czuk „Opowiadania bizarne”, która jest zbiorem opowiadań. 

Utwory są zaskakujące i nieprze-
widywalne, dzięki czemu inaczej spoj-
rzymy na otaczającą nas rzeczywistość.
Pochodzące z języka francuskiego słowo
„bizarre” znaczy: dziwny, zmienny, ale
też śmieszny i niezwykły. Taka właśnie
– zadziwiająca i wymykająca się wszel-
kim kategoriom – jest książka Olgi
Tokarczuk. 

Dziesięć opowiadań, a każde toczy
się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce
potopu szwedzkiego, współczesna
Szwajcaria, odległa Azja i miejsca
wyimaginowane. Czym jest poczucie
dziwności i skąd ono pochodzi? Czy
dziwność jest cechą świata, czy może
jest w nas? Zmienny rytm opowiadań
sprawia, że czytelnik ani przez chwilę
nie może być pewny tego, co wydarzy
się na kolejnej stronie. 

Olga Tokarczuk wytrąca nas ze
strefy komfortu, wskazując, że świat
staje się coraz bardziej niepojęty. Obec-

ne w opowiadaniach elementy groteski,
czarnego humoru, fantastyki i grozy
unaoczniają, że w naszej rzeczywistości

nic nie jest takim, jakim się wydaje. 
A dyskusja była przednia i mogłaby
trwać i trwać.
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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, 570 235 146

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

Seniorzy Victorii rundę jesienną za-
kończyli na 10. miejscu, w 16-zespo-
łowej grupie 3. Klasy Okręgowej ZZPN.
Po dwóch kolejkach rundy wiosennej są
już o dwie pozycje wyżej.

Zawodnicy wygrali oba tegoroczne
spotkania ligowe i pną się w górę tabeli!
12 marca 2022 r., pokonali na wyjeździe
Wybrzeże Biesiekierz 2:0 (1:0), po bram-
kach Michała Rokickiego i Kacpra Szcze-
paniuka, a w minioną sobotę, u siebie,
wyżej notowaną Iskrę Białogard 1:0 (1:0),
po golu Tomasza Majerczaka (18.).

Skład Victorii: Dawid Kalinowski 
– Krystian Gniadek, Maciej Gorgoń,
Fiodor Drewniak, Jacek Żuchowski (60.
Konrad Wagner), Michał Rokicki, Krystian
Jegliński, Tomasz Majerczak (90. Jakub

Szpak), Tobiasz Zacharewicz (75. Robert
Wiśniewski), Bartosz Kaźmierczak i Adam
Gołuchowski (82. Wojciech Drejski). 
W rezerwie pozostawali: Piotr Koza,
Bartłomiej Suchorski i Maciej Zochniak.

Poproszony o relację i komentarz 
po meczu w Sianowie, trener Marcin
Lisztwan, napisał:

– Pierwsza połowa to wyrównane za-
wody. Jedyna bramka w tej części meczu
padła z rzutu karnego, którego egzeku-
torem był Tomasz Majerczak.

W drugiej odsłonie pomimo, że to
Iskra goniła wynik, to więcej sytuacji
bramkowych stworzyła sobie Victoria.
Groźnie strzelali: T. Majerczak, Michał
Rokicki, Konrad Wagner czy Robert Wiś-
niewski. Najbliżej szczęścia był jednak

Adrian Gołuchowski, ale po jego strzale
piłka zatrzymała się na słupku. Najlepszej
okazji dla gości nie wykorzystał Marcin
Kurczak, który przegrał pojedynek z Da-
widem Kalinowskim.

Myślę, że rozegraliśmy niezły mecz. Za-
graliśmy konsekwentnie i byliśmy dobrze
zorganizowani. Stworzyliśmy sobie kilka
bardzo dobrych okazji do zdobycia bramek,
jednak ewidentnie brakowało skuteczności
i lepszych decyzji w polu karnym. Najważ-
niejsze, że nie kosztowało nas to utraty
punktów. Gratulacje dla chłopaków, bo
zostawili dużo zdrowia na boisku. Pewnie,
że są elementy do poprawy, ale nad tym
pracujemy spokojnie na treningach – pod-
sumował Marcin Lisztwan. Gratulujemy!

Ryszard Wątroba

Piłkarze pną się w górę tabeli

12 marca, w Drawsku Pomorskim,
odbyły się Mistrzostwa Makroregionu
Zachodniego i Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików.

Senpai Janusz Zielony wywalczył złoty
medal w kategorii kumite masters +35 lat
+85 kg. Jest to historyczny sukces 
i pierwszy medal dla BURU Klub Karate
Kyokushin.

W Mistrzostwach Makroregionu Za-
chodniego startują najlepsi zawodnicy 
z 5 województw: zachodniopomorskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego i lubuskiego.

W zawodach brało udział blisko 240
zawodników z 31 klubów, a sędzią
głównym zawodów był Shihan Andrzej
Drewniak.

Mistrz z sianowa 

11 marca na stadionie miejskim 
w Sianowie odbył się finał powiatu ko-
szalińskiego w turnieju „Z Podwórka na
Stadiony o Puchar Tymbarku”.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie
rywalizowała w kategorii U12. W tej
grupie grali także uczniowie z Dąbrowy,
Mielna, Konikowa i Polanowa. Chłopcy 
z Sianowa okazali się najlepsi i będą re-

prezentować nasz powiat podczas Finału
Wojewódzkiego, który tradycyjnie odbę-
dzie się w Szczecinku. SP2 w Sianowie
reprezentowali: Dominik Majkowicz, 
Robert Kidacki, Filip Starzecki, Gracjan
Chotkowski, Dawid Szczerbiak, Filip
Trocha, Filip Łojewski, Sebastian Szuplak 
i Natan Szawurski. Opiekunem grupy był
Piotr Starzecki.

Z podwórka na stadiony

Fot. Archiwum mArcinA lisztwAnA

Fot. AleksAnder Andrzejewski

5 marca w Polanowie, odbył się Finał
6. edycji Halowego Turnieju Piłkar-
skiego Sołectw i Osiedli Powiatu Kosza-
lińskiego o Puchar Starosty Koszaliń-
skiego – Mariana Hermanowicza.

W Turnieju w Polanowie, poszczególne
gminy reprezentowały: nieobecną Gminę
Będzino – drugi zespół z turnieju elimina-
cyjnego w Polanowie – sołectwo Ży-
dowo (Janusz Parszczyński), Gminę Bie-
siekierz – sołectwo Stare Bielice
(Krzysztof Kaźmierczak), Gminę Bobolice
– sołectwo Dargiń (Ireneusz Bednar-
czyk), Gminę Manowo – sołectwo Wy-
szebórz (Andrzej Barański), Gminę
Mielno – sołectwo Gąski Latarnia (Mał-
gorzata Reszke), Gminę Polanów – so-
łectwo Sowinko (Grzegorz Zabłocki),
Gminę Sianów – Sołectwo Kłos (Joanna
Urban) i Gminę Świeszyno – sołectwo
Niedalino (Ewa Miksza).

W uroczystości otwarcia Finału 6.
edycji Halowego Turnieju Piłkarskiego
Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego
o Puchar Starosty Koszalińskiego, uczest-
niczyli: wicestarosta koszaliński – Tomasz
Tesmer, przewodniczący Rady Miejskiej
w Polanowie – Józef Wilk, dyrektor Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty w Polanowie – Dariusz Kali-
nowski i kierownik Referatu Administracji

Obiektów Sportowych i Zieleni Miejskiej
w Polanowie – Tomasz Knitter (przedsta-
wiciele gospodarza imprezy) oraz prezes
Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów
w Koszalinie – Ewa Pęczak, skarbnik 
– Wiesława Pawłowska, członkini Za-
rządu – Danuta Polechońska i sekretarz
– Ryszard Wątroba (przedstawiciele or-
ganizatora imprezy).

Grano systemem „każdy z każdym”, raz

siedem minut. Spotkania sędziowali:
Grzegorz Purcel, Jerzy Szeląg i Kamil
Werner. Turniej zabezpieczała medycznie
Maja Wyrzykowska. Sekretariat turnieju
tworzyli: Grażyna Wątroba, Marcin Kas-
przycki i Tomasz Knitter. Imprezę prowa-
dził – podobnie jak pięć poprzednich fi-
nałów – Ryszard Wątroba.

Zwycięzcą finału 6. edycji Halowego
Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli

Powiatu Koszalińskiego o Puchar Sta-
rosty Koszalińskiego – zostało Sołectwo
Kłos! Podopieczni Roberta Urbana
(trener) i Łukasza Berkowskiego (kie-
rownik), grali w składzie: Marek Sochiński
– Łukasz Berkowski, Filip Lesisz, Mateusz
Ronowicz, Tomasz Rutkowski, Rajmund
Staciwa i Robert Urban.  

Drugie miejsce zajęło sołectwo So-
winko. Trzecie miejsce zaś sołectwo Nie-
dalino.

Najlepszym strzelcem turnieju został
Adam Nader (sołectwo Sowinko) – 10
bramek, najlepszym zawodnikiem – Łu-
kasz Berkowski (sołectwo Kłos), a najlep-
szym bramkarzem – Paweł Neumann (so-

łectwo Niedalino). Dwaj pierwsi otrzymali
piłki nożne, trzeci – rękawice bramkarskie.

Zwycięzcy imprezy otrzymali Puchar
Starosty Koszalińskiego – Mariana Her-
manowicza! Zespoły z miejsc II-VIII 
– okolicznościowe puchary! Trzy pierwsze
miejsca premiowane były bonami finan-
sowymi o wartości: 1000, 500 i 300 zł.

Organizator imprezy: Zarząd Powiato-
wego Forum Sołtysów w Koszalinie, ser-
decznie dziękuje: Burmistrzowi Polanowa
– Grzegorzowi Lipskiemu, Dyrektorowi
Zespołu Ekonomiczno-Administracyj-
nego Oświaty w Polanowie – Dariuszowi
Kalinowskiemu i Kierownikowi Referatu
Administracji Obiektów Sportowych 
i Zieleni Miejskiej w Polanowie – Toma-
szowi Knitterowi, któremu pomagał
Marcin Kasprzycki!

Dziękuje także Starostwu Powiato-
wemu w Koszalinie ze Starostą – Ma-
rianem Hermanowiczem i Wicestarostą 
– Tomaszem Tesmerem, Radzie Powiatu
Koszalińskiego, z Przewodniczącym 
– Zbigniewem Grabarkiem, Gminom: Bie-
siekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Po-
lanów, Sianów i Świeszyno z Burmist-
rzami i Wójtami, Radom Gmin 
z Przewodniczącymi oraz wymienionym
wyżej Sołectwom z Sołtysami.

Na osobne podziękowanie zasłużyli
także: Aleksander Andrzejewski – foto-
graf oraz pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Koszalinie, zaangażowani w pro-
mocję i przygotowanie polanowskiego
przedsięwzięcia!

Ryszard Wątroba

6. edycja Halowego Turnieju Piłkarskiego 

sołectwo kłos najlepsze


