
P
rzypomnijmy że osiedle
składać się będzie z sied-
miu budynków, w których

będzie 168 mieszkań. Bardzo ważne
jest to, że nowo powstałe lokale
mieszkalne zostaną wykończone 
w standardzie „pod klucz”, a nie
deweloperskim.

W chwili obecnej nie jest jeszcze
prowadzony nabór wniosków o przy-
dział lokali. Na dzień dzisiejszy nie są
również ustalone zasady i terminy
przydziału mieszkań w ramach
programu. Orientacyjny termin
rozpoczęcia przydziału mieszkań 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. 

Przewidywany czynsz za jeden
metr kwadratowy mieszkania to
znacznie ponad 20 zł (już ze spłatą
kredytu). Jest to więc korzystniejsze
od kredytu bankowego, jednak dla
najemców będzie to znaczna kwota
ich domowych budżetów. 

– Pierwszeństwo w przydziale
lokali będą mieli mieszkańcy
Gminy i Miasta Sianów – a dopiero
potem rozpatrywane będą wnioski
osób spoza naszego samorządu.
Jednak przy takiej liczbie mieszkań
szanse są praktycznie dla wszyst-
kich chętnych.

Tak więc, póki co, bądźmy jesz-
cze cierpliwi – podkreśla burmistrz
Sianowa, Maciej Berlicki.

Mury idą do góry
Budowa „Mieszkania Plus” w Sianowie trwa. Choć zakończenie przewidziane jest na
połowę 2023 roku, to postęp prac jest widoczny. 
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Dzień Edukacji Narodowej

Sianowski Budżet Obywatelski 
w III edycji 2022 wynosi 200 tys. zł,
w tym 100 tys. zł z przeznacze-
niem na projekty realizowane 
w Sianowie oraz 100 tys. zł 
z przeznaczeniem na projekty 
sołeckie, realizowane na terenach
wiejskich. Maksymalna wartość
pojedynczego projektu nie może
przekroczyć 100 tys. zł.

Z Budżetu Obywatelskiego
mogą być finansowane zadania 
o charakterze inwestycyjnym,
należące do zadań własnych
gminy, które są możliwe do realiza-
cji w trakcie jednego roku budżeto-
wego.

Zadanie może zgłosić każdy
mieszkaniec Gminy i Miasta
Sianów, który stale zamieszkuje na
terenie Gminy i Miasta Sianów.

Budżet obywatelski to wyjąt-
kowa okazja do rzeczywistego 
i bezpośredniego współdecydowa-
nia o tym, na co zostanie wydana
część budżetu gminy. Daje on
możliwość zgłaszania i promowa-
nia własnych ciekawych pomysłów
na rzecz mieszkańców, przyczynia-
jąc się do poprawienia funkcjono-
wania nie tylko własnej okolicy, ale
i całej gminy – zachęca Maciej
Berlicki, burmistrz Sianowa.

W ramach Budżetu Obywatel-
skiego nie mogą być realizowane

zadania, które zakładają realizację
jedynie ich części, w tym sporzą-
dzenia wyłącznie projektu 
bądź planu przedsięwzięcia lub
zabezpieczają środki na wykona-
nie, bez uwzględnienia kosztów
projektu.

Mieszkaniec zgłaszający zada-
nie podaje szacunkowe koszty
brutto zadania z uwzględnieniem
wszystkich części składowych
zadania tj. opracowania dokumen-
tacji technicznej oraz kosztów
wykonania zadania inwestycyjne-
go (robót budowalnych, usług,
dostaw).

Koszty szacunkowe weryfiko-
wane są na podstawie zrealizowa-
nych przez Gminę wcześniejszych
przedsięwzięć inwestycyjnych,
doświadczenia zawodowego 
i wiedzy osób merytorycznych
będących członkami Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego.

O wygranej projektu decyduje
ilość ważnych głosów. Do realizacji
zostaną przeznaczone te projekty,
które uzyskają największą liczbę
głosów, aż do wyczerpania puli
środków finansowych w budżecie, 
z zastrzeżeniem iż każdego roku
budżetowego zrealizowane zostaną
minimum 2 projekty zadań (w tym
1 projekt zadania miejskiego 
i 1 projekt zadania sołeckiego). 

III edycja Budżetu OBywatelskIegO

Zadecydują mieszkańcy
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania można

pobrać w wersji elektronicznej ze strony

www.sianow.pl z zakładki Budżet Obywatelski lub

otrzymać w wersji papierowej w Biurze Obsługi

Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.
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Termin Etap konsultacji / realizacji Budżetu Obywatelskiego

3 września 2021 r. ogłoszenie harmonogramu przebiegu kolejnych etapów 
konsultacji i realizacji Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami 
Gminy i Miasta Sianów

3 września – 1) kampania informacyjna i promocyjna
- 1 października 2021 r. 2) termin zgłaszania projektów zadań do Budżetu  
do godz. 14.00 Obywatelskiego

7 września 2021 r. Zarządzenie Burmistrza ws. powołania Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego

4-13 października 2021 r. Ocena zgłoszonych projektów zadań przez Komisję
ds. Budżetu Obywatelskiego

14 października 2021 r. 1) sporządzenie 3 listy projektów + upublicznienie
2) zawiadomienie wnioskodawców o niedopuszczeniu 
projektów zadań pod głosowanie

do 19 października 2021 r. termin składania odwołań przez Wnioskodawców do Burmistrza
od oceny projektów zadań przez Komisję ds. Budżetu 
Obywatelskiego

do 26 października 2021 r. ustosunkowanie się Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
do złożonych odwołań

28 października 2021 r. rozstrzygnięcie odwołań przez Burmistrza + ewentualna zmiana
list poddanych pod głosowanie mieszkańców

29 października 2021r. upublicznienie 3 list (po odwołaniach)

29 października – głosowanie elektroniczne na projekty zadań 
14 listopada 2021 r. (lista projektów miejskich i lista projektów soleckich)

15 listopada 2021 r. upublicznienie wyników głosowania

od 3 stycznia do realizacja projektów zadań przez samorząd w 2022 roku,
31 grudnia 2022r. wybranych przez mieszkańców Gminy i Miasta Sianów 

w głosowaniu
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Po raz trzeci w sianowskim

samorządzie realizować

będziemy budżet obywatel-

ski. Dalej się go uczymy, dalej pomysły

ewoluują. Tym razem na jeden projekt

maksymalnie można przeznaczyć 

100 tys. zł (wcześniej było 60 tys. zł, 

75 tys. zł). Czy w przypadku gminy

Sianów ten sposób sprawdza się? 

Dwa poprzednie lata sprawiły, 

że odpowiedź jest prosta – tak. 

Tym razem ze zgłoszonych projektów

po raz kolejny potwierdzam, 

że warto będzie głosować w ramach

przysługującego mieszkańcom prawa.

A będzie na co – jest 7 projektów 

z terenów wiejskich i trzy z Sianowa.

Zapewne więc po raz kolejny więcej

głosów oddanych zostanie przez

mieszkańców sołectw. 

Czym jest więc nasz budżet

obywatelski? Zgłaszane projekty są

odpowiedzią na potrzeby mieszkań-

ców, których być może w każdym

elemencie z różnych powodów nie

realizujemy w ramach normalnych

działań samorządu (a przypomnę, 

że co roku realizujemy ponad 20 inwe-

stycji). Czasem jest to coś, co mi wyda-

je się, że może poczekać, czasem

całkiem nowy pomysł. 

To wszystko jednak nie zmienia

faktu, że już niedługo warto być 

czujnym i głosować. Zdarzyć się prze-

cież może, że projekt wygra 

lub przegra jednym czy dwoma głosa-

mi. Czy wtedy nie będzie trochę przy-

kro tym, którzy głosowanie po prostu

zlekceważyli?

Jaka będzie
aktywność?

z ratusza

W obiektyWie
W ramach poprawy estetyki w naszym mieście i upiększania prze-
strzeni publicznej pojawiły się w Sianowie nowe wieloletnie nasadze-
nie. Skwerek na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Ogrodową to jedno 
z wielu miejsc które zmienia się na lepsze.

Rozpoczęła się realizacja

nowej inwestycji 

w Sianowie – przebudowa

ul. Piastów.
Prace budowlane mają na celu

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszego miasta. Przebudowane
zostaną chodniki oraz wybudowana
zostanie ścieżka rowerowa. Dobrą infor-
macją dla mieszkańców przebudowy-

wanej ulicy jest to, że prace obejmą
również wyznaczenie miejsc postojo-
wych. 

Inwestycje realizuje Powiat Kosza-
liński przy współpracy z Gminę Sianów
i wsparciem finansowym 75 tys. zł. 

W związku z pracami budowla-
nymi nieuniknione są utrudnienia 
w najbliższym czasie, za które przepra-
szamy. 

Planowane zakończenie inwestycji
to koniec 2021 r.

Utrudnienia w ruchu 
Remizę OSP w Sianowie upiększył
wyjątkowy mural przedstawiający
strażaka w akcji gaśniczej. Autorem
imponującego malunku jest Cukin,
znany ze swoich niezwykłych street
art-owych prac.

Mural powstał w ramach projektu
„Zmalujmy mural”, na realizację które-
go dofinansowanie ze środków progra-
mu „Działaj lokalnie” pozyskała Ochot-
nicza Straż Pożarna w Sianowie. Przy
okazji tworzenia muralu, zorganizowa-
no warsztaty dla młodzieży ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sianowie, która

mogła ćwiczyć graficiarskie umiejętno-
ści pod okiem Cukina.

Realizacja projektu przyniosła
ożywienie przestrzeni publicznej mias-
ta Sianów, a dzięki lokalizacji remizy
tuż przy ruchliwej drodze krajowej 
nr 6, wiele osób może podziwiać orygi-
nalnie upiększoną siedzibę OSP.

Dofinansowano ze środków
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

�

Strażacki mural

Projekt dotyczy rozbudowy sieci
dróg rowerowych na terenie Gminy 
i Miasta Sianów poprzez budowę drogi
rowerowej oraz utworzone miejsc
bike&ride na 10 stanowisk wraz ze
stacją napraw rowerów w mieście
Sianów.

Celem projektu jest poprawa
wewnętrznej spójności transportowej
oraz zapewnienie transportu rowero-
wego umożliwiającego bezpieczny
dojazd do pracy mieszkańcom gminy
Sianów i obszaru Koszalińsko-Kołobrze-
sko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjo-
nalnego.

Inwestycja docelowo przyczyni się
do zmniejszenia natężenia ruchu drogo-
wego i hałasu oraz promowania ekolo-
gicznych środków transportu, redukcji
emisji CO2, ograniczenia spadku liczby
osób korzystających z transportu
publicznego oraz usprawnienia syste-
mu przesiadkowego gminy Sianów.

�

Nowa ścieżka rowerowa
Wzdłuż ulicy Strzeleckiej i Spółdzielczej powstanie ścieżka rowerowa o długości 450 metrów.
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Całkowity koszt 
zadania: 
585 224, 18 zł.

Kwota dofinansowania
ze środków UE: 
453 580, 00 zł. 

Wkład własny Gminy
Sianów: 
157 639,19 zł.
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Przewodnik po zreformowanym 
w 2020 r. programie „Czyste Powietrze”
to przydatne źródło informacji zarówno
dla pracowników gminnych konsulta-
cyjno-informacyjnych, eko-doradców,
jak i wnioskodawców zainteresowa-
nych dotacjami na wymianę tzw.
kopciuchów i ocieplenia domów.

Na czwartki z programem „Czyste
Powietrze” od 16 września 2021 r. zapra-
szają: Ministerstwo Klimatu i Środowis-
ka, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski
Alarm Smogowy.

Aby wziąć udział w webinarium
należy zarejestrować się na stronie:
https://app.livestorm.co/transmisjali-
ve/czyste-powietrze (rejestracja daje
możliwość zadawania pytań na czacie).
Choć liczba miejsc jest ograniczona, to
przewidziano także ogólnodostępną

transmisję spotkania (bez możliwości
zadawania pytań) na kanale NFOŚiGW

na YouTube (youtube.com/user/
nfosigw). 

Po n a d t o  k a ż d e  we b i n a r i u m
– tak jak pierwsza edycja Akademii 
– w ciągu tygodnia będzie dostępne do
ponownego obejrzenia również na
kanale NFOŚiGW na YouTube. Zapro-
szenia wraz z linkiem do rejestracji na
każde kolejne webinarium publikowa-
ne będą m.in. na stronie internetowej
i w mediach społecznościowych part-
nerów Akademii.

AkAdemii CzySTeGo PowieTrzA

Druga odsłona szkoleń
z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano
drugi cykl bezpłatnych webinariów #akademiaczystegopowietrza2021. 

Program „Czyste Powietrze: czystepowietrze.gov.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska: media@klimat.gov.pl 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
media@nfosigw.gov.pl 

Polski Alarm Smogowy: biuro@polskialarmsmogowy.pl

18 września, w ogrodzie Dziennego
Domu Seniora + w Sianowie, zarząd
Osiedla nr 1 w Sianowie „ Stare Miasto”,
wspólnie z klubem abstynenta „iskra” 
i Dziennym Domem Seniora + zorgani-
zował dla mieszkańców Osiedla nr 1
Dzień pieczonego ziemniaka. 

Podczas imprezy królował ziemniak pod
różnymi postaciami, m.in. pieczonego
ziemniaka z boczkiem i serem, ziemniaki
parowane z dodatkiem twarogu „Gzika” lub
z śledziem czy też frytek. 

Zarząd Osiedla nr 1 w Sianowie wraz

współorganizatorami dziękują sponsorowi
Firmie Europlant z Lasek Koszalińskich za
wsparcie naszej imprezy w postaci ziem-
niaków oraz broszur informacyjnych na
temat pochodzenia, hodowli, produkcji
ziemniaków. Dziękujemy też Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sianowie, która to od
wielu lat uczestnicz w naszej wspólnej im-
prezie oraz wszystkim tym, którzy włożyli
swój wkład do zorganizowania tak wspa-
niałej zabawy w tym trudnym czasie dla
nas wszystkich.

�

Dzień pieczOnegO zieMniaka

Grupa seniorów z gminy
Sianów zdecydowała się 
na dwudniową wycieczkę
edukacyjno-integrującą do
Torunia.
Wyjazd został zorganizowany 

w ramach realizowanego przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej
projektu „Aktywny E-senior”, dofinan-
sowanego z programu „Aktywni+”.

W ramach całkowicie bezpłatnej
wycieczki seniorzy odwiedzili wraz 
z przewodnikiem najważniejsze miejsca

– Krzywą Wieżę, Dom Mikołaja Koper-
nika i Centrum Popularyzacji Kosmosu,
czyli Planetarium. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję
wypróbować swoje umiejętności kuli-
narne przygotowując własnoręcznie
tradycyjne pierniki w ramach warszta-
tów w Żywym Muzeum Piernika. Senio-
rzy wzięli także aktywny udział w poka-
zie legend miejskich w Domu Legend
Toruńskich oraz przeżyli nowe emocje
i doznania, zamykając oczy i urucha-
miając wszystkie swoje inne zmysły 
w czasie wyjątkowego pobytu w Niewi-
dzialnym Domu.

Wspólny wyjazd zintegrował grupę
biorącą udział w projekcie oraz pobu-
dził uczestników do aktywności
społecznej i poznawania nowego.
Wycieczka stanowiła wstęp do dalszego
rozwoju seniorów, którzy rozpoczęli
cykl spotkań w ramach szkolenia 
z obsługi urządzeń cyfrowych i korzys-
tania z Internetu.

Seniorzy z wizytą w Toruniu

projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „aktywni+” na lata 2021-2025

Klub Seniora w Sianowie jest
miejscem spotkań mieszkańców 
w wieku 60. i więcej lat, nieaktyw-
nych zawodowo, którzy są zaintere-
sowani różnymi formami aktywności 
i integracji. 

Celem Klubu jest aktywizacja
społeczna, integracja, włączanie osób
starszych do społeczności lokalnej oraz
organizacja wspólnego spędzania czasu
wolnego przez seniorów.  Proponowane
zajęcia o charakterze społecznym, zdro-
wotnym, edukacyjnym, ekologicznym,
historycznym, kulturalnym czy sporto-
wym przyczyniają się do zwiększenia

aktywności uczestników, pomagają
utrzymać dobrą kondycję psychiczną 
i fizyczną, a także budować nowe relacje
osobowe. 

Ostatnio w ramach zajęć z plastyki
uczestnicy warsztatów udali się tworzyć
w plener, a że pogoda dopisał plaża 
w Łazach była najbardziej odpowied-
nim miejscem do pracy. Była to niesa-
mowita okazja do spontanicznej
konfrontacji twórcy z widzem dająca

uczestnikom wiele radości i mnóstwo
satysfakcji. Przyjęta formuła plenero-
wych zajęć na tyle się udała, że na
pewno zostanie niebawem powtórzona,
o ile pogoda na to pozwoli. 

Funkcjonowanie Klubu Senior+ 
w Sianowie możliwe jest dzięki wspar-
ciu Gminy Sianów i wojewody zachod-
niopomorskiego.

�
Milena SzczepańSka-zakrzewSka

KLUB AKTYWNEGO SENIORA
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działKoWcy też obchodzili śWięto plonóW 
11 września działkowcom w ogrodach im. Juliusza Słowackiego pogoda sprzyjała. Na dożynkach, wśród
uczestników wydarzenia, był także zaproszony burmistrza Gminy i Miasta Sianowa – Maciej Berlicki.

Zorganizowano dla każdego poczęstunek na świeżym powietrzy w postaci grilla. W centralnym miejscu ustawiono
ręcznie zdobiony chleb, który przyciągał wzrok uczestników. dzieci również znalazły dla siebie tego dnia atrakcje. Zadbano
o oddzielny stół z poczęstunkiem, kolorowankami oraz malowaniem twarzy. oprawą muzyczną zajęli się okoliczni miesz-
kańcy, zespół Top Boy oraz Kwiat Paproci – zespół pieśni ludowych z Wierciszewa.

Wdzięczni Wsi polsKiej 
29 sierpnia, w Bobolicach, odbyły się ogólnopolskie dożynki
„wdzięczni Polskiej wsi”, których inicjatorem od 2018 roku
jest premier Rzeczpospolitej Polskiej mateusz morawiecki. 

dożynki w Bobolicach rozpoczęły się o godzinie 12 mszą święta, którą celebrował
biskup edward dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Po niej nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości z udziałem przedstawicieli rządu, 
samorządów oraz organizacji rolniczych. W trakcie dożynek dziękowano rolnikom, 
sadownikom i ogrodnikom z regionu Pomorza Środkowego i całej Polski za ich poświe-
cenie i trud pracy na roli.

Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny oraz degustacje lokalnych potraw od
ponad 50 kół gospodyń wiejskich z regionu. Gminę sianów reprezentowały KGW „Krea-
tywnych mieszkańców z Wierciszewa” oraz KGW z iwięcina. ich stoiska odwiedził premier
mateusz morawiecki, wiceminister msWia Paweł szefernaker oraz lokalni włodarze
gmin i powiatu koszalińskiego.
smakowali pyszne dania 
i chwalili gospodynie za pielęg-
nowanie tradycji wiejskiej i ku-
linarne dziedzictwo.

Na stoiskach można było
skosztować m.in. ciasta, bigos,
pierogi, mięsiwa, sery, chleb 
ze smalcem, miód i gorące
barszcze. Było prawdziwie
sielsko i smacznie.

Wieczorem, choć w strugach
deszczu, to z udziałem radosnej
publiczności, wystąpiły zespoły
milano i Pectus rozgrzewając
zgromadzonych do zabawy 
i wspólnego świętowania.

W imieniu burmistrza Sianowa 
dziękujemy naszym gospodyniom 

z Iwięcina i Wierciszewa za przygotowanie
pięknych stanowisk wystawienniczych,

wspaniałą atmosferę i wspólną degustację
pysznych potraw – wykonanych własno-

ręcznie przez panie z pobliskich pól 
i lokalnych produktów.

Dziękujemy również pani sołtys i miesz-
kańcom Bielkowa za przygotowanie prze-
pięknego wieńca dożynkowego, który był 

naszym zdaniem najpiękniejszym wieńcem
ze wszystkich wystawionych podczas 

Święta Plonów. 

AGAtA szewczyk

Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożyn-
kowym od krzyża z centrum miejscowości do placu
dożynkowego, na którym odbyła się polowa msza
święta, po której burmistrz Maciej Berlicki wraz 
z sołtys Kłosu Aliną Rutkowską powitali wszyst-

kich przybyłych mieszkańców gminy Sianów oraz
gości – w tym posła Piotra Zientarskiego. 

Następnie rozpoczął się ceremoniał dożynko-
wy – który jest symbolem urodzaju i dostatku,
szacunku i oddania. To nieodłączny elementem

polskiej gościnności i dzi     
wiekiem. Chleb z tegoroc   
wali, starostowie dożynek    
ka Kłosu i Zbigniew Grzyw    
dożynek pana burmistr   

       
       

    
   

     
      

     
      

  
    

     
     
      

      

    
    

      

  

        
        
        

    

      
        

 
      

     
   

    
    
    

       
    

    
      

       
     

     
     

      
    

     
       

        
   

   
     

     
    

     
      

       
         

    
        

     
     

    
     

  

Dożynki Gminne w kłosie

Nazwa miejscowości zobowią
4 września, w sołectwie Kłos, odbyły się sianowskie dożynki gminne.



5działo sięWrzesień 2021 Rok XX nr 9 (306)

www.sianow.pl

dzieje się w MoKryM 
w sobotę, 11 września, w mokrym odbył się festyn 
historyczny, a także rajd pieszy. 

Uczestnicy Pieszego rajdu Historycznego Śladami skautów Wielkopolskich na szlaku
poznawali historię Powstania Wielkopolskiego, a przede wszystkim udziału w tym zrywie
najmłodszego pokolenia Polaków. Na punktach kontrolnych czekały zadania praktyczne
oraz lekcje żywej historii. Trasa rajdu wiodła przez malownicze pogranicze gmin sianów
oraz Polanów, między innymi przez Kościernicę oraz brzeg jeziora rekowo.

Pieszy rajd Historyczny Śladami skautów Wielkopolskich stanowił element zadania
publicznego „Podążaj śladem historii”, finansowanego ze środków otrzymanych od
Narodowego instytutu Wolności – centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
ze środków Programu Fundusz inicjatyw obywatelskich NoWeFio na lata 2021–2030.

Tego samego dnia, przy wsparciu Programu „społecznik”, udało się zrealizować wyda-
rzenie „Wsi spokojna. rodzinne spotkania z agrokulturą Pomorza Zachodniego”. W miejs-
cowości mokre niedaleko sianowa spotkali się pasjonaci historii, rękodzielnicy, miłośnicy
lokalnej kuchni a przede wszystkim mieszkańcy i goście regionu. Były pokazy i warsztaty,
interesujące dyskusje oraz, mimo zawirowań pogodowych, masa świetnej zabawy.

    
       

      
       

      

     
       

    
       

     

   ielenia się z drugim czło-
   cznych plonów przekazy-

  k: Joanna Jurgo mieszkan-
    wacz, na ręce gospodarza

  rza Macieja Berlickiego.

Włodarz gminy podziękował za trud pracy i prze-
kazał chleb do dzielenia się z mieszkańcami sołty-
som i radnym Gminy Sianów.

Po tradycyjnych obrzędach dożynkowych
rozpoczął się program artystyczny, który rozpo-
częły zespoły ludowe: Kwiat Paproci z Wierciszewa
i Rosiczki z Sieciemina, przeplatane występami
Teatru Muzycznego Variette Muza z Koszalina oraz
mini potyczki sołeckie.

Podczas dożynek w Kłosie rozstrzygnięto
szereg konkursów: „Aktywni Rolnicy w Gminie
Sianów” , w którym uhonorowano: Tadeusza
Kołaczka z Bielkowa, Łukasza Sochę z Karnieszewic
oraz Patrycję i Arkadiusza Popowskich z Sieciemi-
na.

Wyłoniono zwycięzców XXII edycji konkursu
na „Najbardziej zadbaną posesję”, „Najbardziej
zadbaną zagrodę rolną” i „Najpiękniejszą wieś”. 

„Najbardziej zadbana posesja”:

I miejsce – Krystyna i Jan Huba z Bielkowa
II miejsce – Mariola i Andrzej Przyczka z Kłosu
III miejsce – Urszula i Emil Glazer z Bielkowa.

„Najbardziej zadbana Zagroda Rolna”: 

I miejsce – Joanna Wieczorek z Trawicy,
II miejsce – Justyna i Zbigniew Gałęza z Biel-

kowa 
III miejsce – Agnieszka Hutman z Grabówka

W Konkursie na „Najpiękniejszą Wieś” 
wytypowano miejscowość Kłos. 

Największe emocje budził konkurs na
„Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, który jest
najważniejszym elementem i symbolem dożynek.
W tym roku mieszkanki 8. sołectw uplotły wieńce:
Bielkowo, Dąbrowa, Karnieszewice, Kłos, Ratajki,
Sieciemino, Sierakowo Sławieńskie i Swierzynka.
Wszystkie wieńce były dorodne, bogato zdobione 
i miały piękne kształty korony lub piramidy. 
Za najpiękniejszy uznano wieniec z miejscowości
Kłos, następnie z Bielkowo i Ratajek.

W ramach przygotowań do dożynek gmin-
nych w Kłosie Sołtys Alina Rutkowska ogłosiła
konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę dożynkową
przy gospodarstwie domowym”. W tym konkursie
przyznano ex aequo nagrodę dla posesji pod adre-
sem: Kłos 10a i Kłos 6, natomiast wyróżnienie otrzy-
mała posesja Kłos 4.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za włożony
trud w przygotowanie się do konkursów.

Uwieńczeniem Dożynek Gminnych w Kłosie
był występ zespołu muzyczneg MESAJAH, który
rozgrzał serca publiczności i był ucztą muzyczną
tego wieczoru. Na zakończenie i do późnych godzin
nocnych odbyła się zabawa z DJ Wojtkiem z Sianowa. 

Obchody dożynkowe były pięknym podzięko-
waniem za trud pracy na roli dla gospodarzy, ale
też wspaniałym wydarzeniem dla całej lokalnej
społeczności i mieszkańców Gminy Sianów, dlatego
składamy serdeczne podziękowania dla mieszkań-
ców Kłosu za przygotowanie i gościnę.

K.Grudzień-KuśKa

Zdjęcia: Waldemar KosoWsKi

   

  ązuje
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Placówki wsParcia dziennego

Koniec lata 
– tylko na rowerze

za nami kolejne spotkanie rowerowe
„Pod Pretekstem zakończenia Sezonu
rowerowego” w połączeniu z piknikiem
Wsi Spokojna.  

Trasa wiodła przez malownicze tereny
leśne szlakami rowerowymi w okolicach je-
ziora Rakowego oraz Rezerwatu Mrówki
Ćmawej. Mimo początkowej świetnej po-
gody uczestnicy po raz pierwszy w historii
spotkań zmokli. Jednak dzielnie i wytrwale
wszyscy dojechali do mety, gdzie czekała
na nich moc atrakcji i dobra zabawa. 

Szczególne podziękowania należą się
najmłodszym uczestnikom za wytrwałość,
ogrom siły w pokonywaniu trasy w trud-
nych warunkach.

SPacer nad morzem
14 września, korzystając z pięknej pogody, podopieczni Dziennego Domu Senior+

„Magnolia” pojechali do Sarbinowa. Wszystkie chętne osoby mogły skorzystać ze spa-
ceru promenadą, która stanowi jeden z piękniejszych obiektów spacerowych nad pol-
skim morzem. Spacer deptakiem, relaks dzięki możliwości skorzystania z ławeczek
przy samej plaży oraz zaczerpnięcie oddechu powietrzem bogatym w drogocenny
jod przyniosło dobre samopoczucie.

Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom Gminnego Programu Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych.

Wspaniały jubileusz złotych godów
obchodzili państwo Grażyna i Józef
Gabrysiakowie, mieszkańcy Iwięcina.
Uroczystość odbyła się 28 sierpnia, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sia-
nowie. 

Złota Para została uhonorowana
Medalami nadawanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.      

Gratulacje, słowa uznania i życze-

nia wspólnych, długich i szczęśliwych
lat w zdrowiu popłynęły do świętującej
pary. Spotkanie odbyło się w sympatycz-
nej, rodzinnej atmosferze, nie zabrakło
w tym dniu prawdziwych emocji, wzru-
szeń oraz wspomnień sprzed lat.   

Jubilaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy jubileuszowe, upominki, pięk-
ne kwiaty oraz zaproszenie na kolejne
jubileusze.

GRATULUJEMY

ZŁOTE GODY 

Wrzesień 
w placówce
Piękna, słoneczna pogoda na początku września zachę-
cała do aktywności na świeżym powietrzu. Spotykaliśmy
się na zabawach w parku, na placu zabaw i orliku.

Dla tych, którym ciężko odnaleźć się w szkolnej rutynie
spisaliśmy wskazówki: „Jak przetrwać pierwsze dni po waka-
cjach”.

Na zajęciach „Bezpieczni w sieci” rozmawialiśmy też 
o tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Wiele uśmiechu
towarzyszyło nam podczas zajęć, na których dzieci próbowały
rozpoznać owoce z zasłoniętymi oczami. Okazało się, że nie
jest to wcale takie łatwe. 

Spotkaliśmy się z Cukinem, czyli Tomaszem Żukiem
znanym z efektownych graffiti, które zdobią ściany wielu
budynków.  W naszym mieście, wykonał mural na budynku
OSP.  Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i dostaliśmy obra-
zek z autografem. 

Ci, którzy mają w sobie pierwiastek artysty mogli się speł-
nić na zajęciach plastycznych, na których robiliśmy „roślinne
litografie” tzn. rośliny o różnych kształtach odbite na kartkę.

Świętowaliśmy także „Dzień Kropki”. To świetna inicja-
tywa, która ma celu pobudzać kreatywność, pomysłowość,
zachęcać ich do tworzenia.

Dzieci serdecznie zapraszamy na zajęcia w placówce
wsparcia dziennego w Sianowie prowadzonej w ramach
projektu „Dzieciak” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020. �

Podziwiając piękno otaczającej
przyrody i szukając babiego lata zbie-
raliśmy kolorowe liście oraz owoce
drzew takich jak jarzębina, kasztan czy
dąb. Takimi darami wczesnej jesieni
wspólnie wykonaliśmy sylwetkę Pani
Jesień. 

Podczas niesprzyjającej aury
wolny czas spędzaliśmy na rozmowach
i zabawach stolikowych oraz na poga-
dankach o tym „Jak być kumplem i nie
dokuczać”. Zajęcia w PWD odbywają się
w ramach projektu „Dzieciak”, który
jest współfinansowany ze środków UE
w ramach RPOWZ. Więcej informacji
na stronie: www.mgops.sianow.pl
w zakładce „projekty”. �

Wychowankowie z placówek
wsparcia dziennego z terenu Miasta 
i Gminy Sianów aktywnie spędzili
tegoroczne wakacje.  

Lato długo rozpieszczało nas pięk-
ną pogodą, którą mogliśmy w pełni
wykorzystać. Całe wakacje obfitowały
w ogrom ciekawych wyjazdów eduka-
cyjnych. Dzieci mogły odwiedzić m.in.
Park Rozrywki w Nowęcinie, Sosnowe
Wzgórza w Sierakowie, Labirynty 
w Paprotach, Trójmiasto, Multikino,
Park Wodny i Wodną Dolinę w Koszali-
nie czy Park Rozrywki „Dziki Zachód” 
w Zieleniewie.

Uśmiechnięte twarze oraz pełne
przejęcia komentarze po każdym wyjeź-
dzie były potwierdzeniem dobrze
spędzonego wakacyjnego czasu. Wyjaz-
dy edukacyjne mają zawsze posmak

przygody. Nic więc dziwnego, że
wspomnienia o wyjazdach, są bardzo
trwałe i zapadają głęboko w pamięci na
długie lata.

Nadszedł wrzesień, a dla dzieci
skończyły się beztroskie dni. Czas zapa-
kować plecaki i ruszać do szkoły. Zanim
jednak głowy ponownie będą wypełniać
się wiedzą, choć na chwilę powróćmy
do wakacyjnych wspomnień.

�

Żegnaj lato na rok!

W poszukiwaniu jesieni 
W pierwszym dniu kalendarzowej i astrologicznej jesieni dzieci z placówki
wsparcia dziennego w Sianowie wyruszyły na pieszą wycieczkę do lasu. 

Pora na grzyby 
8 września, w Przytoku, odbyło się

„grzybobranie”, czyli spotkanie integra-
cyjne osób z niepełnosprawnościami.

Organizatorem spot-
kania był Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy
S p o ł e c z n e j / D z i e n n y,
Dom Seniora „Magnolia”
i Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Szansa” 
w Sianowie. Spacer po
lesie i kontakt z przyrodą
poprawia samopoczucie,
łączy aktywność fizyczną
na świeżym i czystym po-

wietrzem. Piękna pogoda zachęciła uczest-
ników do zbierania grzybów. Każdy znale-
ziony okaz sprawił wiele uśmiechu i radości.
Był to znakomity czas na relaks i wspólne
spotkanie.
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Instruktor Dawid Tokarczyk, wt.16:00 - 18:00, od 10lat,  aula SP1 

warsztaty rysunku i malarstwa

warsztaty teatralne

Instruktor Zosia Karbowiak, wt.15:00, czw. 15:00 ,od 7 lat, 

rok szkolny
 2021/2022

WARSZTATY
dla dzieci i młodzieży 

w CK Sianów
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna GiM Sianów, 

Plac pod Lipami 9 76-004 Sianów, tel. 94/342-04-96, biuro@cksianow.pl 

warsztaty gitarowe

warsztaty gry na perkusji

warsztaty gry na pianinie

warsztaty plastyczne

warsztaty taneczne

warsztaty  wokalne

Instruktor Zbigniew Dubiella, pt.15:00-17:00,od 7 lat

Instruktor Tomasz Karbowiak, pon. i czw.16:00-18:00

Instruktor Zosia Karbowiak, pon. 15:00, wt. 17:00, czw.17:00, od 7 lat, 

Instruktor Joanna Łyszyk, śr.17:00-18:30, od 6 lat,

Instruktor Anna Wojcieszek, czw. 16:30-18:30, od 10 lat, 

Instruktor Elżbieta Malczewska - Giemza, czw. godz. 17:00 , od 10 lat, 

*Organizator zastrzega sobie
prawo do zmian w ofercie.

SpotKanie z poetą
15 września 2021 roku w sianowskiej bibliotece, dzięki współpracy z wydaw-
nictwem KryWaj, odbyło się spotkanie z Jarosławem Wit Dłużniakiem. 

Jest on członkiem Stowarzyszenia autorów Polskich i warszawskiej grupy poetycko-
muzycznej „terra Poetica”. otrzymał kilka nagród i dyplomów w konkursach poetyckich
i turniejach jednego wiersza. Poezję uważa za jeden ze sposobów wyrażenia emocji, prze-
myśleń. Spotkanie połączone było z promocją najnowszego zbioru wierszy zatytułowa-
nego „Bez ram" (kryWaj, sierpień 2021 r.) CK
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CK Sianów zaPraSza

Spotkajmy się
obostrzenia epidemiczne są bardzo restrykcyjne, jednak dają

możliwość ćwiczeń i przygotowywania się do konkursów, wy-
stępów czy wydarzeń artystycznych. dlatego wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom oraz przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Sianów odbywają
się zgodnie z harmonogramem na rok szkolny 2021/2022.

W tym roku szkolnym oprócz znanych już z poprzednich lat
warsztatów: gitarowych, tanecznych, teatralnych, wokalnych, pia-
nina, perkusji, będą nowe warsztaty plastyczne dla dzieci od 6. lat
oraz warsztaty rysunku i malarstwa od 10. lat. 

Wszystkim uczestnikom życzymy rozwinięcia skrzydeł w poz-
nawaniu nowych pasji i przekraczania swoich możliwości, a ro-
dzicom dumy i radości z dzieci.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.cksianow.pl
i www.facebook.com/cksianow.

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Może czekają na cIEBIE?!

Rozpoczynamy nasze zwiedzanie od
murów obronnych (mają prawie 2,5 km)
i słynnej Baszty Kaszanej. Dlaczego taka
nazwa? Legenda głosi, że podczas oblę-
żenia miasta jeden z obrońców upuścił
miskę z gorącą kaszą na chyłkiem sztur-
mujących wrogów, poparzył jednego 
z nich i atak się nie powiódł. Pięknie tę
historię oddał koszaliński artysta Cukin,
którego mural możemy również podzi-
wiać w sianowskiej bibliotece.

Zwiedzanie wiodło „Szlakiem
Słonia” oglądając piękny rynek, płasko-
rzeźbę słynnego słonia, kościół z prze-
pięknym wnętrzem, a kończąc w Pała-
cu, gdzie mieści się Biblioteka 
i Muzeum. Pomimo, że biblioteka była
tego dnia zamknięta dla sianowskiego
DKK ją otworzono. Podczas zwiedzania
muzeum wiele eksponatów wzbudziło
w starszych uczestnikach nostalgiczne

wspomnienia lat 50.–80. ubiegłego
wieku.

Zwiedzanie Trzęsacza rozpoczęliś-
my w Muzeum multimedialnym, przy
ruinach kościoła aby dowiedzieć się 
o jego historii. Uzbrojeni w wiedzę
historyczną idziemy konfrontować ją 
z pozostałościami kościoła, nową rzeźbą
słynnej Zielenicy, piękną platformą
widokową i choć to koniec sezonu 
turystycznego z tłumami turystów. 
W drodze powrotnej, dojeżdżając do
Cerkwicy, zatrzymujemy się koło Studni
Ottona gdzie, jak głosi legenda biskup
Otton chrzcił mieszkańców Pomorza 
w latach 1124–1125. Teraz jazda do
domu, ale niespodziewanie wjechaliś-
my jeszcze do Kołobrzegu spojrzeć na
nasz Bałtyk z perspektywy mola i latar-
ni morskiej. Kolejna wyprawa to... duży
kaliber, ale o tym później. DKK

Śladami legend 
11 września Dyskusyjny Klub Książki ruszył na kolejną wyprawę, tym razem
do Trzęsacza. Po drodze członkowie zatrzymali się w Trzebiatowie. 
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„Przystanek biblioteka” 
–pod takim hasłem 
4 września, na dożynkach
gminnych w Kłosie, prowa-
dziliśmy animacje dla dzieci. 
Każdy znalazł coś dla siebie. Na

kolorowym stoisku ogromnym zainte-
resowaniem najmłodszych cieszyły się
m.in. interaktywne -zabawki oraz kącik
z kolorowankami, gromadzący wielu
młodych „artystów”. Akcja „Przystanek
biblioteka” ma promować działania
sianowskiej biblioteki wśród dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Sianów,
zachęcać do odwiedzania biblioteki,
gdzie nigdy nie jest nudno.

Oczywiście nie zabrakło czytania
„Moralności pani Dulskiej” w ramach
ogólnopolskiej akcji „Narodowego
czytania”. 

Narodowe Czytanie organizowane
jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Akcja została zainicjowana wspólną
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza. Głównym celem Narodowego
Czytania jest promocja czytelnictwa
jako podstawowej formy kontaktu 
z kulturą, propagowanie dzieł polskiej
literatury oraz wzmacnianie kulturo-
wej i narodowej wspólnoty Polaków
poprzez dobór kanonicznych utworów
oraz ich prezentację w atrakcyjnej opra-
wie artystycznej.

CK

Przystanek biblioteka? Oczywiście!
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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

Z rozpoczęciem września ruszył
sezon sportowy 2021/2022. 
Także tenisiści stołowi UKS Sucha 
Koszalińska rozpoczęli swoje starty
na zawodach. 

W tym miesiącu centrum imprez te-
nisa stołowego było w Sianowie, 
a dokładniej Szkoła nr 1 w Sianowie.
Tutaj odbył się już 5 września I WTK Ju-
niorów i Juniorek. W kolejny weekend
przeprowadzony był I WTK Młodzików i
Młodziczek. 

W młodzikach klub UKS Sucha Kosza-
lińska reprezentowali: Jakub Kuna, Mi-
kołaj Arendt, Maciej Plonder oraz Sebas-
tian Podhorodecki. W pierwszej ósemce
pingpongistów województwa zachodnio-
pomorskiego był Jakub. Zajął VII miejsce. 

Kolejne zawody, które odbyły się 
w Sianowie 19 września, to I WTK

Żaków i Żaczek. Tym razem startowali
młodsi reprezentanci UKS Sucha Kosza-
lińska: Dorota Plonder, Helena Gazicka
oraz Adam Wroński, Sebastian Podhoro-
decki i Maciej Plonder. Wszyscy zawod-
nicy zagrali bardzo dobrze. Sportowych
emocji i sukcesów było niemało. 
W pierwszej szóstce Żaków znaleźli się
wszyscy nasi podopieczni. Na IV miejscu
uplasował się Maciej Plonder, V miejsce
zajął Sebastian Podhorodecki, zaś VI 
– Adam Wroński. Dziewczynki uplasowały
się w pierwszej dziesiątce województwa. 

Takie są początki sezonu, trzymamy
kciuki za dalsze sportowe wyniki 
i zapraszamy chętnych do uprawiania tej
dyscypliny sportu na treningi do UKS
Sucha Koszalińska.

daniela GazicKa 

Fot. sebastian WrońsKi

WysTęPy zaWodnIkóW Uks
sUcha koszalIńska

sezon młodych tenisistów

W sezonie 2020/2021 
w III lidze kobiet Uks 
Victoria sP 2 sianów upla-
sowała się na dobrym szó-
stym miejscu. Miała niezły
skład i dobre zawodniczki.
niestety, niektóre z nich za-
pragnęły zmian. 

Z zespołu odeszło wiele doświadczo-
nych zawodniczek. Daria Zbrzeźniak ode-
szła do II-ligowego Marcusa Gdynia,
Wiktoria Robakowska do II-ligowej
Warty Gorzów Wlkp., Oktawia Ka-
szewska do III ligowego LFA Szczecin,
Oliwia Olszak wyjechała do Poznania,
Dagmara Petrus idzie na studia. Przestały
grać Karolina Kawałek, Wiktoria Ka-
szyńska, Wiktoria Studzińska, Anita
Czerwik, Katarzyna Rawłuszewicz i Kinga
Szymańska. Być może przestanie też grać
Agnieszka Pencherkiewicz z powodów
zawodowych. 

Działacze klubu w uzgodnieniu z tre-
nerami postanowili nie zgłaszać swoich
dziewczyn do III ligi i zgłosili zespół do
IV, w której za zgodą lekarza sportowego
i rodziców będą mogły występować
dziewczyny majce co najmniej 14 lat. 
W tej klasie wystartują zespoły z woje-
wództw zachodniopomorskiego i lubu-
skiego. Ponadto UKS Victoria SP 2
Sianów zgłosiła swój zespół do eliminacji
do Centralnej Ligi Juniorek U-15. 
W klubie jest wiele utalentowanych
dziewcząt, które grają w lidze młodzików
z chłopakami, grających w lidze orliczek
oraz szkolących się w grupie żaczek 
i skrzatów. Niestety ze względu na swój
młody wiek nie mogą one jeszcze grać 

w seniorkach. Klub poszukuje zawod-
niczki chętne do gry w UKS Victoria SP 2
Sianów poczynając od skrzatów, a koń-
cząc na seniorkach.

– Te młode dziewczyny w towarzy-
stwie kilku doświadczonych dziewczyn
jak Marta Fil, Malwina Grzelak, Klaudia
Majerczak, Joanna Sikorska (dawniej

Świąder) ograją się i z czasem będą
dobrymi zawodniczkami. Już teraz po-
trafią grać, ale brak im doświadczenia.
Do zespołu wróciła po wielu latach Agata
Malicka (dawniej Michalak) i bardzo na
nią liczymy – zapewnia Jędrzej Bielecki,
trener zespołu.

�

VIcTorIa sP 2 sIanóW 

zmiany warty

Marcin Woskowicz – tenisista stołowy
I-ligowego KS Darz Bór Karnieszewice –
zakończył 1. Grand Prix Polski seniorów
w najlepszej szesnastce w Polsce.

Na rozegrany od 17 do 19 września
2021 r., turniej Grand Prix Polski se-
niorów w Zielonej Górze, pojechał jako
zwycięzca I Wojewódzkiego Turnieju
Kwalifikacyjnego seniorów, rozegranego
12 września 2021 r. w Sianowie.

Jako 22. Zawodnik – w rankingu star-
towym – pierwsze w tym sezonie Grand
Prix Polski seniorów, rozpoczął od etapu

grupowego. Zajął 2. miejsce w swojej
grupie, awansując do turnieju głównego!
W 1/8, w walce o miejsca 9-12, przegrał
po bezprecedensowej walce z Adrianem
Więckiem (TTS Polonia Bytom) 3:4 
i ostatecznie podzielił lokaty 13-16. 
Gratulujemy bardzo udanego występu.

–Nasz zawodnik, zarazem reprezen-
tant województwa zachodniopomor-
skiego w ogólnopolskim turnieju kwalifi-
kacyjnym, znalazł się w czołowej
szesnastce w Polsce. Tym samym zdobył
kwalifikację do kolejnego OTK. Jest to

najwyższe indywidualne osiągnięcie 
Marcina w turnieju tej rangi. Mam na-
dzieję, że gratulacje płynące z różnych
stron, wpłyną mobilizująco na jego
formę, a efektywność gry, znajdzie od-
zwierciedlenie w kolejnych meczach I ligi
– skomentował występ prezes KS Darz
Bór Karnieszewice, Zbigniew Kuszlewicz.

Kolejny turniej z cyklu Grand Prix
Polski seniorów, odbędzie się w Gliwi-
cach pod koniec listopada bieżącego
roku.

RySzaRd WątRoBa

MarcIn WoskoWIcz W 1. Grand PrIx PolskI
Udany występ 

W dziesięciozespołowej grupie pół-
nocnej I ligi zawodnicy KS Darz Bór Kar-
nieszewice rozpoczną sezon z niewiel-
kimi zmianami kadrowymi. Klub pożegnał
tylko Michał Krzyżanowski – 42. za-
wodnik, na 147. sklasyfikowanych 
w „Rankingu łączonym”, który bronił
barw KS Darz Bór Karnieszewice od se-
zonu 2017/2018, awansując z nim rok
później do I ligi.

Czwarty zespół minionego sezonu, 
do nowych rozgrywek przystąpi zatem 

z jedną zmianą w 6-osobowej kadrze. 
W miejsce M. Krzyżanowskiego, grać bę-
dzie – wychowanek MKKS Ostródzianka
Ostróda – Karol Szarmach. To brat bliź-
niak Bartosza, lidera naszego zespołu 
w poprzednim sezonie, 6. zawodnika,
wspomnianego wyżej „Rankingu łączo-
nego”.

Przez wiele lat Karol Szarmach – za-
wodnik Superligi tenisa stołowego, na-
leżał do ścisłej czołówki krajowej w kate-
goriach juniorskich i młodzieżowych. 

W latach 2010 i 2011 – w parze 
z bratem Bartoszem – zdobywał brązowe
medale mistrzostw Polski w grze po-
dwójnej. Po kilku latach przerwy i grze za
granicą, wraca do naszych krajowych roz-
grywek. Powodzenia!

– Plany naszego klubu na nowy sezon
są bardzo ambitne. W poprzednim liczy-
liśmy na minimum trzecią lokatę. Za-
brakło do tego jednego punktu. Teraz ce-
lujemy w jedną z dwóch czołowych lokat,
co zapewni nam udział w barażach 
o awans do Lotto Superligi – stwierdził
prezes KS Darz Bór Karnieszewice, Zbig-
niew Kuszlewicz. 

RySzaRd WątRoBa

Trzeci sezon w I lidze!

Fot. Waldemar KosoWsKi

Bartosz Szarmach w tym sezonie będzie występował w jednej drużynie 
z bratem bliźniakiem – Karolem. Fot. Waldemar KosoWsKi


