
Składamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim autorom projek-
tów. Przede wszystkim za kreatyw-
ność i pomysłowość, za to że sprawy
sołectw i osiedli są Wam bliskie!
Budżet Obywatelski to narzędzie,
dzięki któremu razem z Wami
możemy realizować inwestycje
wybrane przez Was i dla Was.

Do 14 listopada trwa głosowa-
nie! To Wy zadecydujecie, które 
z poniższych zadań będą przez
samorząd w 2022 roku realizowane. 

Na www.sianow.pl /Budżet
Obywatelski znajdziecie opis każde-
go zadania wraz z wizualizacją
graficzną jego planowanej lokaliza-
cji! 

Nie zwlekajcie i głosujcie.
Wnioskodawcy potrzebują Waszych
głosów!

Powodzenia!

LISTA PROJEKTÓW
MIEJSKICH 
w III edycji BO:
1. Marek Brzozowski, Sianów 

– Zakup pralnicy dla strażaków 
– 93 926,37 zł,

2. Monika Jankowska, Beata
Gniadek, Katarzyna Pałęga – Monika
Jankowska – Plac zabaw – „SZKOL-
NY PARKUR” – 100 000,00 zł, 

3. Tomasz Przygudzki, Rozbu-
dowa Skate Parku przy boisku
„Orlik 2012” w Sianowie 
– 100 000,00 zł.

LISTA PROJEKTÓW 
SOŁECKICH 
w III edycji BO: 
1. Iwona Sikorska, Dąbrowa,

Siłownia pod chmurką – 64 000,00 zł,

2. Józef Hryckowian, Sieciemin
– Modernizacja zaplecza boiska
sportowego – 99 837,00 zł, 

3. Tomasz Sadowski, Węgorze-
wo Koszaliński, Staw wiejski 
– sercem wsi Węgorzewo 
– 100 000,00 zł, 

4. Anna Badowska, Maszkowo,
Oświetlenie drogi Maszkowo Kolo-
nia – 100 000,00 zł,

5. Grażyna Gabrysiak, Iwięci-
no, Budowa boiska na terenie Iwię-
cina – 100 000,00 zł, 

6. Halina Gnacińska, Skwie-
rzynka – Doświetlenie dróg gmin-

nych w sołectwie Skwierzynka 
– bezpieczne skrzyżowania 
– 100 000,00 zł, 

7. Natalia Gałęza – Karska, Biel-
kowo, Bezpieczne i aktywne dzieci 
– 87 100,00 zł, 

8. Marcin Jaruga, Sucha Kosza-
lińska, Boisko rekreacyjne do piłki
nożnej w Suchej Koszalińskiej
– 98 000,00 zł.

AgATA SzeWczyk, 

przewodnicząca komisji 

ds. Budżetu Obywatelskiego

Głosujemy – Budżet Obywatelski – warto!
Oto projekty miejskie i sołeckie zakwalifikowane pod głosowanie mieszkańców w III edycji Budżetu Obywatel-
skiego! Trzy propozycje zadań w Sianowie i osiem sołeckich. Wszystkie bardzo ciekawe i potrzebne mieszkańcom. 

Do 15 XI
Koniec głosowania 

w Budżecie Obywatelskim

11 XI
Święto Niepodległości

13 XI
Imieniny Miasta Sianów
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Potężna kwota trafi do sianow-
skiego samorządu na poprawę 
w sferze cyberbezpieczeństwa 
i wsparcia dla e-usług świadczo-
nych przez Urząd i podległe mu
jednostki.

415.560 zł przeznaczymy na
połączenie w jeden system naszych
instytucji, dalsze ułatwienia w elek-
tronicznej obsłudze klientów, zakup
niezbędnego sprzętu, w tym serwe-
rów oraz zabezpieczenie wszelkich
danych. 

Jeśli dodamy do tego program
zakupu komputerów dla uczniów 
z rodzin byłych pracowników PGR,
któremu patronuje odpowiedzialny
za samorządy sekretarz stanu 
w MSWiA Paweł Szefernaker 
– okaże się, że i mieszkańcy poszko-

dowani kiedyś przez zmiany syste-
mowe i mniejsze samorządy zauwa-

żane są przez Warszawę i centralny
program „Polska cyfrowa”.

Urząd pracuje w internecie

Głośno ostatnio o potężnych
środkach rozdysponowanych 
w ramach Rządowego Programu
„Polski Ład”. I choć tym razem
sianowski samorząd nie uzyskał
żadnego dofinansowania, to 
w samym Sianowie realizowana
będzie inwestycja najważniejsza
chyba z punktu widzenia mieszkań-
ców. O tym na konferencji prasowej
mówił Sekretarz Stanu w MSWiA
Paweł Szefernaker, Prezydent Mias-
ta Koszalina Piotr Jedliński oraz
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Maciej Berlicki.

A będzie to między innymi:
1. Rozbudowa sortowni odpa-

dów w zakresie sortowania odpadów
z selektywnej zbiórki (zakres dofi-
nansowania łącznie to suma 
14 milionów)

2. Rozbudowa instalacji do
biologicznego przetwarzania odpa-
dów (zakres dofinansowania łącz-
nie to suma 11,5 milionów).

Na te zadania zaplanowane
na terenie Składowiska Odpadów 

w Sianowie Miasto Koszalin otrzy-
mało dofinansowanie w kwocie 25,5
mln zł. 

Z punktu widzenia mieszkań-
ców Sianowa na uwagę zasługuję
dofinansowanie tej drugiej inwesty-
cji w ramach której w projekcie
złożonego wniosku na zostać zreali-
zowana rozbudowa istniejącej
kompostowni, projekt zakłada

zadaszenie dwóch kompostowni
tzn. kompostowni odpadów zmie-
szanych i kompostowni odpadów
zielonych. W założeniach projek-
tanta ma powstać jedna duży hala
w pełni zadaszona z pełnym syste-
mem filtrów antyodorowych. 

Jest nadzieja, że w końcu, po
wielu latach nacisków i toczącej się
w sądzie rozprawy przeciwko PGK

Koszalin, odory znikną, a przynaj-
mniej znacząco zostaną ograniczo-
ne. Teraz wszystko zależy od inwes-
tora, którym jest Miasto Koszalin. 

– Ze strony sianowskiego ratu-
sza deklarujemy pełną współpracę,
aby inwestycja została sprawnie 
i terminowo zrealizowana – zapew-
niał Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa.

Inwestycja na miarę świeżego powietrza

Ważne!

Nowy wzór
oświadczenia

Od wczoraj obowiązuje

nowy wzór oświadczenia

niezbędnego do udziału 

w programie „Granty PPGR 
– wsparcie rodzin pegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym”. 

Zgodnie z nim zmienił się

zakres objętych miejscowości.

Wcześniejszy obejmował: Osieki,

Kleszcze, Rzepkowo, Skibno,

Karnieszewice, Sowno oraz Kłos. 

Aktualnie do udziału 

w programie uprawnieni są

mieszkańcy całego obszaru

gminy Sianów spełniający warun-

ki określone w regulaminie. 
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Kilka dni temu w Sianowie
odbyła się bardzo ważna
konferencja, na której prze-

kazaliśmy, razem z sekretarzem stanu
w MSWiA Pawłem Szefernakerem
oraz prezydentem Koszalina Piotrem
Jedlińskim, bardzo ważną dla miesz-
kańców Sianowa informacje – już
niedługo mogą zniknąć odory ze skła-
dowiska odpadów!

A to dlatego, że w ramach progra-
mu Polski Ład Koszalin otrzymał dofi-
nansowanie w wys. 25,5 mln zł na
m.in. budowę hali do kompostownia
odpadów bio i zielonych. Ta inwestycja
może w znaczący lub całkowity
sposób zlikwidować to z czym Sianów
boryka się ponad 40 lat. 

Wychodzi więc na to, że w końcu
otwarty konflikt poparty aktywnością
mieszkańców, który doprowadził do
rozprawy w sądzie, przyniósł efekt.
Zadeklarowałem, że wystąpimy do
sądu o zawieszenie postępowania na
pół roku – taki jest czas ogłoszenia
przetargu na to przedsięwzięcie. Zade-
klarowałem również, że administra-
cyjnie dołożymy wszelkich starań aby
pomóc w przygotowaniu tej inwesty-
cji. 

Reszta jest już poza mną, poza
Gminą Sianów. Reszta to sprawne
działanie inwestora – czyli Miasta
Koszalin i Spółki PGK. Wiem, że szan-
se są ogromne, jednak rozumiem też
sceptyczne głosy mieszkańców po tej
informacji. Oni po prostu nie wierzą.
Ja mam nadzieję. Tyle lat byliśmy 
w pewien sposób zwodzeni, że przyj-
mujemy wszyscy zasadę niewiernego
Tomasza – „nie uwierzę, dopóki nie
zobaczę”. Liczę jednak na to, że szczę-
śliwie się rozczarujemy, a Sianów
stanie się jeszcze ciekawszym miejs-
cem do życia.

Czy w końcu
przestanie
śmierdzieć?

z ratusza

Przypomnijmy, że osiedle składać
się będzie z siedmiu budynków, 
w których 168 mieszkań zostanie
wykończonych w standardzie „pod
klucz”, a nie deweloperskim.

Obecnie nie jest jeszcze prowadzo-
ny nabór wniosków o przydział lokali.
W tej chwili nie są również ustalone
zasady i terminy przydziału mieszkań

w ramach programu. Orientacyjny
termin rozpoczęcia przydziału miesz-
kań to przełom 2022 i 2023 roku.

Warto jednak dodać, że będą to
mieszkania, w których czynsz będzie
ustalany razem ze spłatą kredytu, co
spowoduje, że po 30 latach najemca
stanie się właścicielem mieszkania.
Nie są to mieszkania socjalne czy

komunalne, a do ich wynajmu będą
potrzebne odpowiednie dochody. Prze-
widywany czynsz za jeden metr kwad-
ratowy mieszkania to znacznie ponad
20 zł (już ze spłatą kredytu). Jest to
więc korzystniejsze od kredytu banko-
wego, jednak dla najemców będzie to
znaczna kwota ich domowych budże-
tów. 

Pierwszeństwo w przydziale lokali
będą mieli mieszkańcy gminy i miasta
Sianów – a dopiero potem rozpatrywa-
ne będą wnioski osób spoza naszego
samorządu. Jednak przy takiej liczbie
mieszkań szanse są praktycznie dla
wszystkich chętnych.

�

Mieszkanie na plus

Budowa „Mieszkania Plus” w Sianowie trwa.       Zakończenie przewidziane jest na połowę
2023 roku, jednak postęp prac jest widoczny. 

W ramach zadania „Modernizacja
remizy OSP w Sierakowie Sławieńskim”
siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sierakowie wyposażono w nową
bramę z napędem elektrycznym. 

Przedsięwzięcie zrealizowano dzię-
ki środkom pozyskanym z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego w ramach
tegorocznego konkursu „Granty stra-
żackie”. Koszt zakupu i montażu nowej
bramy garażowej, wynoszący blisko 
10 tysięcy złotych, w całości został
pokryty z pozyskanej dotacji. Dodatko-
wo strażacy ochotnicy sami wykonali
niezbędne prace przygotowawcze i wy-
kończeniowe przy budynku remizy.

Celem realizacji przedsięwzięcia

było usprawnienie działań ratowni-
czych OSP w Sierakowie Sławieńskim
poprzez wymianę starej ręcznie otwie-
ranej bramy garażowej. Dotychczas
brak automatycznej bramy z napędem
elektrycznym stanowił istotną barierę
w działaniu strażaków ochotników 
i znacznie wydłużał czas reakcji na
zagrożenie życia lub zdrowia osób
poszkodowanych. 

Modernizacja remizy poprzez
zamontowanie nowej bramy garażowej
umożliwiła jednostce świadczenie
pomocy osobom potrzebującym 
w sposób szybszy i sprawniejszy, co
wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa wśród mieszkańców.

OSP SierakOWO SłaWieńSkie

Nowa brama w remizie 

W czwartek, 21 paździer-
nika, jury konkursowego
„Sianów kocha świat” wyło-
niło zwycięzców konkursu. 
Uczestnicy przesłali w tym roku

około 150 ciekawych zdjęć z wielu zakąt-
ków świata. Jury w składzie: Joanna
Krężelewska (dziennikarka Głosu
Koszalińskiego), Waldemar Kosowski
(fotograf) i Dawid Marcinkowski (Refe-
rat Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta

Sianów) przyznało trzy jednorodne
nagrody dla Agnieszki Kalickiej, Moniki
Pałac, Wandz Wawrzynowicz oraz
wyróżnienie dla Piotrka Kierzka.

Była to szósta i ostatnia edycja
konkursu. W nadchodzącym roku kon-
kurs fotograficzny odbędzie się w zmie-
nionej formule. Laureatów przedstawia-
my Państwu w opisach zdjęć. 

Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie dziękujemy i zachęcamy do
udziału w przyszłorocznym konkursie. 

�

Sianów kocha świat 

Wyróżnienie dla Piotrka Kierzka

Nagroda główna – Agnieszka Kalicka Nagroda główna – Monika Pałac Nagroda główna – Wanda Wawrzynowicz
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
uruchomił cykl spotkań z mieszkań-
cami, na których udzielana jest
pomoc przy wypełnianiu 
i składaniu obowiązkowych dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. 

Pierwsze spotkania odbyły się 
w świetlicach wiejskich w Sierakowie
Sławieńskim, Sownie w Ratajkach,
Węgorzewie Koszalińskim. Najbliższe
odbędzie się w Mokrym (4 listopada).

Realizując oczekiwania mieszkań-
ców gminy Sianów (w szczególności
osób starszych i o ograniczonej możli-
wości poruszania się) na spotkaniach
udzielane są informacje o możliwości
otrzymania przez mieszkańców gminy
Sianów dofinansowania na wymianę
źródeł ciepła z programu priorytetowe-

go „Czyste Powietrze” Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie.

CeNtRaLNa ewiDeNCja 
eMiSyjNOŚCi BuDyNków (CeeB)

Spotkania w terenie

Zgodnie z ustawą o wspieraniu

termomodernizacji i remontów

oraz centralnej ewidencji emisyj-

ności budynków, od dnia 1 lipca

2021 r. rozpoczął się proces skła-

dania przez właścicieli lub za-

rządców budynków/lokali, obo-

wiązkowych deklaracji do

Centralnej Ewidencji Emisyjności

Budynków, który ma na celu ze-

branie wszystkich danych doty-

czących źródeł ciepła i spalania

paliw w budynkach mieszkalnych

i niemieszkalnych. 

Od stycznia 2021 r. dzięki zaangażo-
waniu mieszkańców gminy Sianów
udało się zebrać już 1480 kilo-
gramów plastikowych nakrętek. 

Czerwone pojemniki w kształcie
serca mają na celu, przy współpracy
wszystkich mieszkańców gminy i mias-
ta, zebrać jak największą ilość plastiko-
wych nakrętek po różnorodnych opako-
waniach i przekazać je osobie
potrzebującej. Jest to projekt, który ma
podwójne znaczenie – z jednej strony
wspomaga recykling w gminie Sianów,

uczy selektywnego gromadzenia odpa-
dów oraz umożliwia mieszkańcom 
w świadomy i łatwy sposób pozbycie się
zbędnych nakrętek, jednocześnie poma-
gając potrzebującym.

Dlatego zachęcamy Państwa
serdecznie do dalszego zbierania i wrzu-
cania nakrętek do naszych ,,Sianow-
skich serduszek”. Zebrane nakrętki
zostały sprzedane firmie recyklingowej
i przerobione na surowiec wtórny. 

Dochód z ich sprzedaży został prze-
znaczony na pomoc trzyletniemu

Adasiowi, małemu mieszkańcowi
naszej gminy, który na co dzień boryka
się z problemami zdrowotnymi. Adaś
przeszedł niedawno pierwszą operację
oczka, która przebiegła pomyślnie.
Przed nim jeszcze wiele wizyt u neuro-
loga, logopedy i psychologa oraz opera-
cja drugiego oczka, które dadzą mu
szansę na normalne życie i prawidłowy
rozwój. 

Nadal więc bardzo serdecznie
zachęcamy wszystkich mieszkańców
gminy Sianów aby przy wyrzucaniu
plastikowych butelek odkładali nakręt-
ki i pomagali w napełnieniu „Sianow-
skich serduszek”, jednocześnie poma-
gając małemu Adasiowi. 

Sianowskie serca
Rozpoczął się więc sezon grzewczy, a co za tym idzie palenie w komin-
kach, piecach czy korzystanie z grzewczych urządzeń gazowych. Nie-
stety, co roku, wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, śmiercionośny
czad zbiera swoje tragiczne żniwo.

Czym jest czad?
Czad (tlenek węgla) jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem,

który dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie wchłaniany
jest do krwiobiegu. Uniemożliwia on prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Głównym źródłem zatruć
tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów komi-
nowych (wentylacyjnych i domowych).

Co zrobić, aby być bezpiecznym?
Stosując następujące zasady:
– zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
– stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
– nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
– z pomocą specjalistów dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń

grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
– nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach jeżeli nie są wentylowane,
– zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina,

to bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowało. Błędem jest
instalowanie czujek przy oknie i kratkach, czy też przewodach wentylacyjnych.

Apelujemy do mieszkańców gminy Sianów o wietrzenie pomieszczeń, 
a także regularne kontrolowanie instalacji grzewczych oraz ciągów wentyla-
cyjnych i kominowych. 

UWAGA NA CZAD!

Od 1 kwietnia do 30 września trwał
Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań 2021. Jest to badanie sta-
tystyczne realizowane raz na 10 lat 
w niemal każdym kraju na świecie,
zgodnie z zaleceniami i standardami
organizacji międzynarodowych, 
takich jak UE i ONZ.

Spis powszechny to najważniejsze
badanie i źródło danych, które pozwala
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteś-
my” i „jak żyjemy”. Spis powszechny
obejmuje całą populację ludności 
i mieszkań danego kraju.

Udział w tegorocznym Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań był obowiązkowy. Jest to związane

ze strategicznym znaczeniem tego bada-
nia dla funkcjonowania systemów infor-
macyjnych państwa, lokalnych samorzą-
dów oraz biznesu. Uzyskane podczas
spisu powszechnego dane są opracowy-
wane i przedstawiane w postaci agrega-
tów danych o różnych przekrojach i na
różnych poziomach podziału terytorial-
nego i administracyjnego kraju. Na ich
podstawie rząd podejmuje najważniejsze
decyzje gospodarcze i społeczne na kolej-
ne lata. W przypadku wielu cech demo-
graficzno-społecznych, jak np. wyznanie,
narodowość czy stopień niepełnospraw-
ności, spisy powszechne są dla państwa
jedynym źródłem danych.

Wyniki spisów powszechnym
umożliwiają również dokonywanie
porównań międzynarodowych. W przy-
padku krajów należących do Unii Euro-
pejskiej, dane statystyczne zbierane
podczas spisów powszechnych mają
bezpośrednie przełożenie na wysokość
dotacji unijnych oraz liczbę miejsc 
w Parlamencie Europejskim.

Spisy powszechne w niepodległej

Polsce przeprowadzane są od 1921 r. 
Z wynikami tych badań można zapo-
znać się na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego: https://stat.gov.pl/
spisy-pow szechne/narodowe-spisy-
powszechne/.

Pierwsze wyniki zakończonego
właśnie Narodowego Spisu Powszech-
nego 2021 zostaną opublikowane już 
w styczniu 2022 r.

DziękujeMy za twój uDział!

Spisałeś się… dla Polski

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz całe Gminne Biuro Spisowe 
w Sianowie dziękuje wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieu-
stanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powi-
nien wziąć udział w spisie powszechnym.
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F
estiwalowe spotkania rozpo-
częliśmy Konkursem Krótkich
Filmów KOKOFY, na który

wpłynęło 70 filmów, a jury pod prze-
wodnictwem Sławomira Fabickiego, 
w składzie: Joanna Krężelewska, Marek
Jackowski i Łukasz Waberski, wydało
następujący werdykt: I miejsce („Janek”)
– Anna Koczyk z Gdańska, II miejsce
(„Green house”) – Michał Lejczak z Jele-
niej Góry, III miejsce („Freckles pieprzy-
ki”) – Piotr Pluta z Warszawy. 

Wyróżnienia: „Bait” – Jakub Dolny
z Wtelna, „Pamiątka od żony” – Tomasz
Wiśniewski z Białegostoku, „Potwór 
z szafy” – Luiza Grechuta z Lublina.

Tego dnia była też okazja na wzię-
cie udziału w spektaklu Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego w sztuce pn.
„Żeby umarło przede mną”, który poru-
szył czułe struny naszych widzów.

W sobotę rozpoczęliśmy galą
wręczania nagród, które uświetnił
występ zespołu wokalnego Centrum

Kultury w Sianowie, prowadzonym
przez Zosię Karbowiak. 

Przewodniczący jury, Sławomir
Fabicki, znany i ceniony polski reżyser,
w drugim dniu festiwalu miał spotkanie
z publicznością w ramach cyklu Spot-
kaniu z Reżyserem, a następnie odbyła
się projekcja filmu pod jego reżyserią
naszego gościa pt. „Miłość”.

Ważnym wydarzeniem okazał się
wernisaż prac artystów ludowych 
z Białego Dunajca – Marii Dudek i Stani-
sława Bąka z Hałuszowej, którzy poka-
zali nam cudowny świat sztuki ludowej

i przenieśli nas na chwilę w swoje
rodzinne strony.

W ramach festiwalu odbyły się
premiery i szereg projekcji dobrego
polskiego kina – łącznie 9 pokazów
filmowych, w tym „Śniegu już nigdy nie
będzie” – reż. M. Szumowska, „Magnez-
ja” – reż. M.Bochniak i „Polański, Horo-
witz. Hometown” – reż. M Rakowicz. 

8. Folk Film Festiwal był wyjątko-
wy, pokazał nam jak potrzebne jest to
wydarzenie artystyczne dla wszystkich
przybyłych, szczególnie widzów, artys-
tów czy uczestników konkursów. Jego

interdyscyplinarność wyróżnia go na
tle innych festiwalów. Dlatego brawa
dla każdego, dajecie nam energię do
działania na kolejne edycje. 

Dziękujemy Wam za liczne przy-
bycie i do zobaczenia za rok. Niech żyje
film! ck

8. Folk Film Festiwal za nami
8. edycja Folk Film Festiwal w sianowie odbyła się w dniach 1-3 października. to już kolejna 
odsłona festiwalu w czasie pandemii.

historyczna gra
10 października, po raz drugi w tym roku, sianów zamienił

się w planszę historycznej rozgrywki. za sprawą gry miejskiej
„o wolność i chleb! Poznański czerwiec 1956” przypomnie-
liśmy o pierwszym, antykomunistycznym zrywie w Polsce od-
dając jednocześnie hołd bohaterom zdarzeń sprzed 65 lat.

Wydarzenie zorganizowano zostało jako część zadania pub-

licznego pt.: „Podążaj śladem historii”, finansowanego ze
środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Cen-
trum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021
– 2030.

Przy realizacji gry wsparli nas: SHF „Przedmoście Piła”, Sto-
warzyszenie Parva Patria, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej REGA, Studio Historyczne Huzar oraz Grupa Polskie 
Sokoły. Dziękujemy, że byliście z nami!

wystawa artystów
luDowych

W naszej Galerii Zorza cały czas

trwa wystawa Marii Dudek i Sta-

nisława Bąk – twórców ludowych

z Podhala. To piękna wystawa ob-

razów malowanych na szkle,

płótnie i papierze, które można

nie tylko obejrzeć, ale także kupić

obraz. Zapytajcie o taką możli-

wość w kasie kina. Może to bę-

dzie fantastyczny prezent dla naj-

bliższej osoby, a może wspaniała

dekoracja naszego domu?
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XX Powiatowe Forum Sołt   
Sobota, 23 października, stała pod zna-
kiem spotkania, a także wymiany 
doświadczeń w pracy na rzecz lokalnych
społeczności. Wszystko za sprawą 
jubileuszowego XX Powiatowego Forum
Sołtysów. 

Wydarzenie organizowane przez
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołty-
sów w Koszalinie tym razem gościło 
w sianowskim Kinie Zorza. Wzięło w nim
udział niemal 60 sołtysów oraz przedsta-
wiciele władz gmin przynależnych do orga-
nizacji, a także Powiatu Koszalińskiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
wicestarosta powiatu koszalińskiego
Tomasz Tesmer, burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki, wójt gminy Świe-
szyna Ewa Korczak, burmistrz Polanowa
Grzegorz Lipski, a także wójt Biesiekierza
Andrzej Leśniewicz. Spotkanie było idealną
okazją do zaprezentowania naszym sąsia-
dom osiągnięć, a także planów Gminy
Sianów na przyszłość. 

W trakcie wydarzenia obok rozmów
merytorycznych dotyczących społeczności
lokalnych, nie zabrakło także wrażeń arty-
stycznych, o które zadbali niezawodni jak
zawsze podopieczni zajęć artystycznych
prowadzonych w Centrum Kultury 
w Sianowie przez Tomasza i Zosię Karbo-
wiak. Burzę oklasków zebrał występ wokal-
ny Julii Tesmer i Mai Cieślak, a także adep-
tów zajęć perkusyjnych. Swój kunszt
muzyczny zaprezentowali sami nauczycie-
le, którzy wykonali utwory z repertuaru
artystów polskich i zagranicznych. 

DawiD Marcinkowski 
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Podczas zajęć uczestniczki wykony-
wały niepowtarzalne stroiki okolicz-
nościowe, związane ze zbliżającymi
dniem Wszystkich Świętych. 

Celem warsztatów było zainspiro-
wanie uczestników do kreatywnego
tworzenia stroików okolicznościo-
wych. Zdobyta wiedza oraz umiejętno-
ści pozwolą na wykonywanie samo-

dzielnych kompozycji w domu z mate-
riałów dostępnych we własnym ogro-
dzie, a co za tym idzie oszczędność 
i satysfakcję. 

Stroiki wykonywane były z ży-
wych gałązek krzewów i drzew igla-
stych. Wykorzystane zostały również
sztuczne kwiaty i liście. W rezultacie
powstały oryginalne i efektowne stroi-

ki, które zostaną złożone przez uczest-
niczki na grobach najbliższych.

Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach projektu Sianowski Klub
Integracji Społecznej (projekt jest
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej – RPOWZ).

TeksT i foT. 

alicJa anDrzeJczyk

Jesienne melancholie, czyli warsztaty
florystyczne

Grupa trzydziestu seniorów z gminy
Sianów uczestniczy w szkoleniu 
z obsługi komputera i korzystania 
z Internetu. 

Za nimi już większość z zaplano-
wanych zajęć, a chęci rozwijania swoich
umiejętności cyfrowych i poznawania
nowych zagadnień wśród uczestników
nie maleją. 

Szkolenia są realizowane w ra-
mach projektu pn. „Aktywny E-senior”,
na który Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Sianowskiej pozyskało dofinansowanie
z programu „Aktywni+”. Dotychczas
seniorzy zapoznali się z takimi zagad-
nieniami jak podstawa obsługi sprzętu
komputerowego, umiejętność korzysta-

nia z zasobów Internetu oraz poczty
elektronicznej, bankowość internetowa,
czy możliwość wykorzystania sieci 
w zakresie tematów dotyczących zdro-
wia oraz rozwijania swoich pasji i zain-
teresowań.

W ramach projektu zaplanowano
dla seniorów dodatkowo możliwość
wysłuchania prelekcji motywującej
osoby starsze do korzystania z dobro-
dziejstw elektroniki i Internetu przy
szczególnym uwzględnieniu bezpie-
czeństwa w wirtualnym świecie.

Projekt „Aktywny E-senior” dofi-
nansowany ze środków programu wielo-
letniego na rzecz Osób Starszych „Aktyw-
ni+” na lata 2021-2025, Edycja 2021.

Komputer bez tajemnic

W pobliżu muszli koncertowej 
w Parku im. Powstańców Warszaw-
skich w Sianowie zakwitną na wiosnę
kolorowe krokusy i żółte żonkile. Półto-
ra tysiąca małych dołeczków w ziemi,
układających się w kształty kół, sianow-
skie dzieciaki z Przedszkola Gminnego
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 wypełniły
cebulkami. 

To duża część parku, która na wios-

nę ukwieci trawniki przy ścieżkach 
i alejkach. To była ciekawa zabawa,
lekcja przyrody i okazja do spotkania 
z burmistrzem. Każde dziecko otrzyma-
ło kilka cebulkę do posadzenia. Cebulki
kwiatów to tylko jeden z elementów
działań, w ramach których Sianów
„zmienia się”. Zielonej rewitalizacji
podlegają również inne obszary na tere-
nie miasta.

Zakwitną wiosną

sianowska akademia seniora 

Kolejne spotKanie 
Dzięki uprzejmości nadleśnictwa kar-

nieszewice oraz Gminy sianów seniorzy

spotkali się w karnieszewickim arbore-

tum, które od niedawna jest ogrodem

botanicznym. Jak zawsze radosna 

atmosfera i frekwencja dopisała…

chyba to nie ostatnie takie spotkanie 

w tym roku. olbrzymie podziękowanie

dla zaangażowanych za pomoc i wspar-

cie w organizacji.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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Wokół nas

Zastanawiamy się nad tym, co
można robić w długie jesienne popołud-
nia? Ciekawą aktywnością może być
rozwinięcie swoich umiejętności
podczas wspólnych gier planszowych.
Gry planszowe to jedna z popularniej-
szych rozrywek, po którą sięgają dzieci,
dorośli i całe rodziny. Stają się bardzo
interesującą alternatywą dla kompute-
rów, smartfonów i tabletów. To najlep-
sza forma nauki poprzez zabawę oraz

okazja do wspólnego spędzania czasu
wolnego. Rozwijają logiczne myślenie,
uczą podejmowania decyzji, a także
brania za nie odpowiedzialności. To
świetna lekcja planowania, przewidy-
wania oraz relacji przyczynowo-skut-
kowych. Poza tym najlepsza forma
współzawodnictwa, bo trzeba się
nauczyć przegrywać i wygrywać.

TeksT i foT. 

Monika snochowska

PWD KarnieszeWice

Sposoby na jesienną nudę 
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Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja
przekonująca do czytania poprzez
promocję lokalnych bibliotek 
jako najbliższych miejsc spotkań 
z kulturą, z różnorodnymi zasobami 
i bezpłatną ofertą dla społeczności,
sprzyjających wymianie idei i inte-
gracji.

Centrum Edukacji Obywatelskiej
akcję zainicjowało i rozwija pod patro-
natem Biblioteki Narodowej, z udzia-
łem współorganizatorów – Fundacji
ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, a także licznych part-
nerów i patronów.

Noc Bibliotek to wielkie święto
bibliotek i czytania – ogólnopolska
akcja w niekonwencjonalny sposób
zachęcająca do korzystania z zasobów
bibliotek jako najbardziej otwartych 
i dostępnych instytucji kultury z ofertą
dla osób w każdym wieku, miejsc
wspólnych, łączących ludzi, lokalnych
centrów żywej kultury i edukacji. Tak
było i w tym roku 9 października 2021
roku we wszystkich filiach bibliotecz-
nych odbyła się wymieniona akcja, było
mnóstwo magii, i przede wszystkim
czytania.

TeksT i foT.: Ck

Czytanie wzmacnia

Jest autorką popularnych, nagra-
dzanych książek dla dzieci, młodzieży
i dla dorosłych (m. in. Nagroda Główna
Polskiej Sekcji Ibby, Międzynarodowy
Biały Kruk – the White Raven, Złota
Lista Lektur Fundacji ABC XXI Cała
Polska Czyta Dzieciom, nagroda głów-

na w konkursie Świat Przyjazny
Dziecku). Laureatka Żyrafki za cało-
kształt twórczości – nagrody jury
młodzieżowego przyznawanej na
Festiwalu Mia100 Gwiazd. Było 
o książce „Wszystkie kolory świata”,
która porusza niesamowicie ważne 

w dzisiejszych czasach tematy hejtu 
i braku tolerancji sprawiają, że nieu-
stannie czujemy się oceniani. Pani
Fabicka przybliżyła opowiadanie 
z tomu NieObcy temat szczególnie
ważny w obecnej sytuacji w kraju,
kiedy tak dużo mówi się o Obcym,
Innym. Było też o Grażynce bohaterce
książki „Plaża w słoiku po kiszonych
ogórkach”, która przechodzi bunt
statecznej żony i matki. Joanna Fabic-
ka opowiadała o Grażynie, którą 
uczyniła bohaterką swej powieści, 
a w której humor miesza się ze wzru-
szeniem, bo pod powłoczką zabaw-
nych sytuacji i dialogów kryją się

problemy wielu kobiet, rodzin, związ-
ków, które po wielu latach bycia 
ze sobą uświadamiają sobie, że teraz
to najbardziej łączy je wspólny kredyt,
a nie namiętność. I było też o Jadzi 
z książki „Idę w tango: romans histe-
ryczny”. 

Spotkanie było wspaniałą zachętą
do przeczytania wszystkich książek
autorki. Joanna Fabicka jest osobą
bardzo energiczną, sympatyczną,
mającą w sobie mnóstwo pozytywnej
energii, mającą doskonały kontakt 
z czytelnikiem. Spotkanie fantastycz-
ne, które na długo pozostanie w naszej
pamięci.

Jesień szaleje za oknem, ale w bib-
liotece czeka na Państwa zawsze
lato. Dlatego przygotowaliśmy lite-
racką jesienną ucztę w sianowskiej
bibliotece – cykl spotkań z pisa-
rzami. 

27 października zaprasiliśmy do
sianowskiej biblioteki na spotkanie 
z Joanną Jagiełło – polską pisarką, znaną
szczególnie z autorstwa powieści dla
młodzieży, a także utworów poetyckich
i opowiadań pisanych zarówno dla
najmłodszych czytelników, jak również
tych znacznie starszych. Sławę przynio-

sła jej wydana w 2011 roku znakomita
książka pod tytułem „Kawa z kardamo-
nem”. 

3 listopada 2021 roku na czytelni-
ków czeka prawdziwa gratka – spotka-
nie z Wojciechem Chmielarzem, auto-
rem kryminałów, dziennikarzem,
laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru
(2015) i Wielkiego Kalibru Czytelników
(2019), ośmiokrotnie nominowany do
tej nagrody. Autorem cyklu powieści 
o komisarzu Jakubie Mortce: Podpalacz
(2012), Farma lalek (2013), Przejęcie
(2014), Osiedle marzeń (2016), Cienie

(2018) i cyklu gliwickiego: Wampir
(2015), Zombie (2017) i Wilkołak (2021),
postapokaliptycznej powieści Królowa
głodu(2014) oraz thrillera psychologicz-
nego Żmijowisko (2018), wyróżnionego
tytułem bestsellera Lubimyczytać.pl, za
który otrzymał także nagrodę Złotego
Pocisku i Grand Prix Warszawskiego
Festiwalu Kryminalnego. Powieść zosta-
ła zekranizowana dla Canal+. 

17 listopada, o godzinie 11, zapra-
szamy na spotkanie z Pauliną Hendel,
autorką postapokaliptycznej trylogii
dla młodzieży „Zapomniana księga”. Od

najwcześniejszych lat ma słabość do
literatury fantastycznej. Pasjonuje się
wierzeniami ludowymi oraz słowiań-
ską demonologią, co znajduje odzwier-
ciedlenie w jej twórczości. Owocem tej
pasji jest jej nowy cykl „Żniwiarz”.
Serdecznie zapraszamy do sianowskiej
biblioteki.

Nasi Czytelnicy mieli już okazję
spotkać się z młodym obiecującym pisa-
rzem Hubertem Okonowiczem, auto-
rem książek „Katedralne mgły” i „Uwol-
nić ołówki”, Ewą Chotomską – świetną
pisarką i scenarzystką, znaną przede
wszystkim jako autorka książek dla
dzieci, a także z Jakubem Żulczykiem,
autorem miedzy innymi „Wzgórza
psów”, „Ślepnąc od świateł”. 

Literacka jesień w bibliotece

Spotkanie z pisarką
W ramach 8. Folk Film Festiwal 30 i 31 września w sianowskiej bibliotece 
odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Fabicką – pisarką i scenarzystką, 
dyplomowaną mediatorką rodzinną i psychoterapeutką związaną z Komitetem
Ochrony Praw Dziecka. 
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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

Piłkarki sianowskiej Victorii SP 2 wy-
grały spotkanie w rozgrywkach IV ligi
kobiet z Energetykiem Junior Gry-
fino. Mecz był ważny w kontekście
powrotu na III-ligowe boiska.
Obecna IV liga składa się z zespołów
dwóch województw: lubuskiego 
i zachodniopomorskiego. Najlepsze
zespoły z tych województw po za-
kończonych rozgrywkach uzyskają
awans do III ligi.

Pierwsza połowa meczu rozgrywanego
w Gryfinie była wyrównana i nie przy-
niosła żadnemu  zespołowi korzyści
bramkowych.

Drugą połowę lepiej zaczęły piłkarki 
z Gryfina i już w 47. minucie mogły
strzelić bramkę. Na szczęście dla zespołu

z Sianowa piłka po uderzeniu jednej 
z dziewczyn przeleciała tuż obok bramki.
Oba zespoły w tej połowie grały dość
agresywnie i próbowały zmienić wynik
spotkania na swoją korzyść. W 68. mi-
nucie pięknym uderzeniem z rzutu wol-
nego z 30 metrów popisała się Marta Fil,
ale lecącą w okienko bramki gospodyń
wspaniałą robinsonadą obroniła bram-
karka Energetyka. W 69. minucie było już
1:0 dla Victorii SP 2 Sianów. Rzut rożny
egzekwowany przez Martę Fil wykoń-
czyła niezawodna, najlepsza strzelczyni
sianowskiego zespołu Malwina Grzelak.
Niestety, niedługo dziewczyny cieszyły
się prowadzeniem, bo już w 70. minucie
Wiktoria Drelinkiewicz wyrównała na
1:1. W 76. minucie piłkarki Energetyka

mogły prowadzić 2:1, ale zmarnowały
rzut karny podyktowany za przypadkową
rękę. W 82. minucie ładną akcją lewą
stroną boiska popisała się Monika Gar-
bicz, a jej podanie wykończyła Marta Fil 
i sianowianki objęły prowadzenie 2:1.
Pomimo wielu prób obu zespołów w koń-
cowych minutach meczu wynik spotkania
nie uległ zmianie. 

Skład Victorii SP 2 Sianów: Klaudia
Majerczak, Amelia Babirecka, Malwina
Grzelak, Monika Garbicz, Natalia Mazur-
czak, Joanna Sikorska, Marta Fil, Iwona
Grub-Malinowska ( 46 Aleksandra Mało-
lepszy), Eliza Cichoń, Pola Pasik, Wiktoria
Huda.

teKSt i fot.: JędRzeJ BielecKi

VictoRia sp 2 sianÓw

cenne zwycięstwo piłkarek

na początku października
w sianowie odbył się ogól-
nopolski festiwal badmin-
tona – otwarte Grand prix
Juniorów i młodzików 
w badmintonie. Udział wzięło
47 klubów z całej polski. 

To święto badmintona staje się już tra-
dycją w naszym regionie. Turniej tym
razem odbył się z udziałem publiczności.
To już trzeci  ogólnopolski festiwal, który
cieszy się ogromnym zainteresowaniem
najlepszych zawodników z całej Polski.
Rywalizować można we wszystkich kate-
goriach wiekowych od najmłodszych do
najstarszych. Dla każdego uczestnika
były zapewnione upominki, nagrody rze-
czowe. 

Przepyszne ciasta oraz słodkości umi-
lały każdą chwilę turnieju, do tego niesa-
mowite lody z Pracowni Lodów w Kosza-

linie, chleb własnego wypieku , smalec
własnej roboty. 

Sukces odnotowaliśmy w U-19, w grze
podwójnej juniorek, mieszanej oraz poje-
dynczej: 

Martyna Kowalczyk/Daria Zimnol
UKS PLESBAD Pszczyna zajęły 2.
miejsce w grze podwójnej. Martyna doło-
żyła jeszcze brązowy krążek w grze mie-
szanej w parze z Piotrem Tomaszewskim

(UKS 12 Wschodnia Kielce); Dominika
Gajda/Dawid Perkowski (Białystok) za-
jęli miejsce 5/8 w grze mieszanej; Kinga
Szuster/Karol Kufta 9/16 w grze mie-
szanej. Dominika Gajda zdobyła także
brązowy medal w grze pojedynczej. 

Udział w turnieju głównym Grand Prix
zanotowali w młodzikach U-15: Maciej
Wiorek/Piotr Lis, Mikołaj
Maliszewski/Igor Korczyk, Norbert Ka-
czorowski/Paweł Oberzig (Bliza Włady-
sławowo). 

W grze mieszanej: Piotr Lis/ Natalia
Vresswijk (LUKS Krokus Góralice), Nor-
bert Kaczorowski/Anna Lange (KS Bad-
minton School Gdynia) – wszyscy pla-
sując się na miejscach 9/16.

Do turnieju zakwalifikowali się jeszcze
Sofia Semkło i Marcel Opala. 

W Ogólnopolskim Festiwalu Badmin-
tona – Grand Prix, który odbywał się
równocześnie na dwóch halach sporto-
wych (SP 2-GP, Festiwal Mistrzowski Lot
Komety w SP 1) wzięło udział 40 bad-
mintonistów z Komety. 

15 osób przygotowało imprezę tak
żeby nasi goście byli zadowoleni. Mamy
nadzieję, że tak było. 

Chcemy serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji święta badmintona. Rodzicom na-
szych zawodników za przepyszne ciasta. 

Realizacja turnieju była możliwa dzięki
wsparciu burmistrza Macieja Berlickiego,
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Sia-
nowie, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Banku Spółdziel-
czego w Sławnie, Zachodniopomorskiej
Federacji Sportu, Firmie Reklamowej
Linea, Profil Stal, Starosty Koszalińskiego,
wspaniale puchary „lotki” wykonał Glob-
Metal, Firmie Arka, Zachodniego Po-
morza, Firmie TOMPAK, MatyszDrew,
Nadleśnictwu Karnieszewice, Seka, prze-
pyszne lody ufundowała Pracownia
Lodów w Koszalinie,Teatru Bałtyckiego 
w Koszalinie, wodę ufundowali Anna 
i Marek Hoppe, firmie YONEX. 

Zadanie publiczne współfinansowane ze

środków budżetu gminy Sianów.

sianowsKi festiwal badmintona

Udany początek nowego sezonu po-
kazuje, że słowa wypowiedziane przez
Prezesa KS Darz Bór Karnieszewice 
– Zbigniewa Kuszlewicza, przed pierw-
szym meczem w rundzie jesiennej:
„Plany naszego klubu na nowy sezon są
bardzo ambitne. W poprzednim liczy-
liśmy na minimum trzecią lokatę. Za-
brakło do tego jednego punktu. Teraz
celujemy w jedną z dwóch czołowych
lokat, co zapewni nam udział w barażach
o awans do Lotto Superligi”, nie pozba-
wione były podstaw!

Przed spotkaniem z KS AZS AWFiS
BALTA Gdańsk III, rozegranym 16 paź-
dziernika, miała miejsce miła uroczystość
wręczenia prezesowi KS Darz Bór Kar-
nieszewice – Zbigniewowi Kuszlewi-
czowi, „Srebrnej odznaki Polskiego
Związku Tenisa Stołowego za zasługi dla
PZTS”. Gratulujemy!

Były też gratulacje dla Marcina Wo-
skowicza, za miejsce w najlepszej szes-

nastce 1. Turnieju Grand Prix Polski se-
niorów w Zielonej Górze. A także dla
Bartosza Szarmacha, którego córka 
Julia i syn Antoni, udanie zaprezento-
wali się w 1. Turnieju Grand Prix Polski
żaczek i żaków w Zielonej Górze. 
Przy okazji warto wspomnieć, że Julia
Szarmach – 41. w końcowej klasyfikacji
– była najmłodszą uczestniczką tur-
nieju.

Mecz z KS AZS AWFiS BALTA 
Gdańsk III, rozpoczął się od niespodzie-
wanego prowadzenia gości 2:0. Warto
przy tym dodać, że Wojciech Kowalski
punktował wcześniej w meczu z RAJBUD
Gorzovią Gorzów Wielkopolski i KS AZS
AWFiS BALTA Gdańsk II, a Adam Dudzicz
– z KAMIX ATS Małe Trójmiasto Rumia 
i KS AZS AWFiS BALTA Gdańsk II.

Od trzeciego do dziewiątego poje-
dynku – licząc je chronologicznie – punk-
towali już tylko zawodnicy gospodarzy.

Dla karnieszewiczan punktowali:

Marcin Woskowicz – 2,5 oraz Marcin
Marchlewski, Bartosz Szarmach i Karol
Szarmach – po 1, 5 pkt.   

Komentując to spotkanie, prezes KS
Darz Bór Karnieszewice – Zbigniew
Kuszlewicz, napisał: – (…) Trzeci z rzędu

wygrany mecz przyniósł nam punktową
zdobycz, która umocniła nas na drugim
miejscu w rankingu. Powiem szczerze,
że nie wszyscy zawodnicy są już 
w pełnej formie. Wierzę, że w niedługim
czasie to nastąpi. Jak dotychczas fanta-
stycznie spisuje się Marcin Woskowicz,
który na 6. pojedynków, uległ tylko 
w jednym! Tym samym uzyskał pozycję
lidera w naszej drużynie, ze skuteczno-
ścią 83%.

RySzaRd WątRoBa

Komplet zwycięstw 

trzeci mecz i trzecie zwycięstwo karnieszewiczan! 

Bracia B. i K. Szarmach Fot. Jacek WóJcik

30 października, o godz. 16,

czeka nas spotkanie wyjazdowe 

z liderem tabeli ZKS PALMIARNIA

Zielona Góra I.

13 listopada, o godz. 16
podejmiemy u siebie RAJBUD

Gorzovia Gorzów Wielkopolski.


