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1 III
Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych

2 III
Otwarcie wystawy
Sztuka Wytchnienia 
w Galerii Zorza

8 III
Dzień Kobiet 
w Kinie Zorza

11 III
Dzień Sołtysa

Ponad 630 tys. złotych na zakup
komputerów otrzyma sianowski
samorząd! Pieniądze przeznaczono
dla mieszkańców dawnych 
terenów popegeerowskich. 

Złożony w grudniu ub. roku
wniosek Gminy Sianów w konkur-
sie „Granty PPGR – wsparcie rodzin
popegeerowskich w rozwoju” został
przez Centrum Projektów Polska
Cyfrowa, pozytywnie rozpatrzony!
Kwota udzielonego wsparcia 
w ramach projektu, w wysokości
635 300,00 zł, umożliwi zakup
ponad 250 urządzeń. 

Akceptacja wniosku zakończy-
ła pierwszy – aplikacyjny etap. Nale-
ży mieć na uwadze, że powyższa
informacja stanowi dopiero począ-
tek działań związanych z faktyczną
realizacją projektu. Kolejnymi

etapami będzie podpisanie umowy
pomiędzy Gminą Sianów, a Centrum
Projektów Polska Cyfrowa, wypłata

środków, a następnie wyłonienie
dostawcy urządzeń poprzez ogłosze-
nie zamówienia publicznego. Zwień-
czeniem projektu będzie podpisanie
umów i przekazanie sprzętu Benefi-
cjentom końcowym. 

W związku z dużym zaintereso-
waniem projektem, a w konsekwen-
cji przekroczenia kwoty przeznaczo-
nej na realizację projektu, Centrum
Projektów Polska Cyfrowa zmniej-
szyło kwotę dofinansowania na
zakup komputerów do 2 500,00 zł.

– Pandemia COVID-19 pokazała
wiele problemów, a jednym z nich
jest nauka zdalna na terenach pope-
geerowskich. Ujawniła ona deficyt
sprzętu komputerowego czy utrud-
nienia w dostępie do Internetu co
wpłynęło na realizację obowiązków
szkolnych przez dzieci. Projekt
„Granty PPGR” stawia za cel wyeli-
minowanie tych ograniczeń 
– podkreśla Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Komputerowe wsparcie 

Projekt „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju” dofinansowano
ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

4 lutego Sianowie podpi-
sana została umowa pomię-
dzy GDDKiA O/Szczecin, 
a wykonawcą węzła Sianów
Zachód (usytuowanym 
w Gorzebądzu). Jest duża
szansa, że do końca 2022
roku obwodnica Sianowa
będzie gotowa.

Ogromna w tym zasługa Pawła
Szefernakera, sekretarza stanu 
w MSWiA), Łukasza Lendnera
(dyrektora szczecińskiego oddziału
GDDKiA O/Szczecin). 

Mieliśmy też dziś okazję zoba-
czyć lokalizację węzła, jak i trwające
prace na obwodnicy Sianowa 
i Koszalina.

Kluczowy węzeł dla gminy

Podczas posiedzenia zespołu 
ds. zarządzania kryzysowego, które
odbyło się 28 lutego w Urzędzie 
w Sianowie podjęto decyzje 
o uruchomieniu w razie konieczno-
ści 100 miejsc dla uchodźców 
w świetlicach wiejskich na terenie
gminy. Będzie też zorganizowana
zbiórka darów, którą mają się zająć
samorządy. Lista potrzebnych
rzeczy znajduje się na stronie
www.sianow.pl. Gmina Sianów przy
wsparciu Fundacji Jesteśmy Razem 
z Sianowie zdecydowała, że od
poniedziałku uruchomi magazyn na
dary, który znajdować się będzie w
świetlicy przy ul. Słowackiego.

Podczas dzisiejszej wideokonfe-
rencji z samorządowcami, wojewo-

da zachodniopomorski Zbigniew
Bogucki apelował, żeby nie wysyłać
prywatnych transportów na polsko-
ukraińską granicę, bo doprowadza 
to do ogromnego chaosu i korków,
które opóźniają przekazanie pomo-
cy.

Bardzo ważne jest też, żeby
nawet jeśli ktoś pomógł uchodźcom
dostać się do Polski, żeby koniecznie
osoby te zgłosić. Każdy obywatel
Ukrainy, który przekroczył granicę
polską po 24 lutego, jest traktowany
jako uchodźca i otrzyma zakwatero-
wanie oraz wyżywienie. Wszelkie
informacje związane ze statusem
uchodźcy, procedurami i wszelką
pomocą, którą otoczeni zostaną
obywatele Ukrainy, którzy po 24

lutego przyjechali do naszego kraju,
można uzyskać pisząc na adres
poczty elektronicznej
ukraina@sianow.pl

Zapytania w sprawie pomocy
humanitarnej dla obywateli Ukrai-
ny można też kierować mailem na
ten sam adres.

Jak zapowiedział wojewoda,
w najbliższych dniach mają wyje-
chać z naszego województwa 
pierwsze tiry z pomocą humanitar-
ną. 

Co można przekazywać?
Odzież i okrycie, środki higieny

i czystości, żywność, podstawowe
środki medyczne (witaminy, środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
leki na kaszel i przeziębienie). 

Czego nie wysyłamy w ramach
pomocy humanitarnej?

Broń palna (w tym gazowa,
hukowa itp.); broń biała, hełmy,
elementy opancerzenia, umunduro-
wania; inny sprzęt militarny i para-
militarny; produkty, których wywóz
z terytorium RP wymaga koncesji
lub zezwolenia; inne produkty, które
nie stanowią pomocy humanitarnej.

Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy

Lista produktów i środków,

które mogą być przekazane po-

trzebującym na Ukrainie (w tym

oczekującym przed przejściami

granicznymi) znajduje się na

stronie internetowej samorządu

www.sianow.pl
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C
hoć mówiło się o szykowanym

ataku Rosji na Ukrainę 

od dłuższego czasu, to chyba jednak

większość z nas nie wierzyła, że to się

zdarzy. A jednak! 

Od prawie tygodnia patrzymy 

na obrazy z wojny, obrazy odwagi 

i bohaterstwa Ukraińców, bestialstwa

Rosjan. I to wszystko dzieje się 

u naszego sąsiada. 

Fakt, niektórzy próbują przypo-

minać jak trudna historia łączy nas 

z Ukrainą. Jednak to pojedyncze głosy

i w takiej chwili po prostu głupie.

Zwycięża w Polakach chęć pomocy,

chęć wsparcia. Tak w każdym z nas,

jak i w samorządowych, czy rządo-

wych działaniach. Po prostu zdajemy,

jako Polacy, egzamin z człowieczeń-

stwa.

Podobnie, za co dziękuję, jest 

w naszej gminie. Szybkie i spontanicz-

ne zbiórki czy to przez organizacje

pozarządowe, czy ochotników 

z OSP – to wszystko pokazuje, że

mamy otwarte serca. Gmina Sianów

wsparła dużymi kwotami 

Iwano-Frankiwsk – partnerskie miasto

Koszalina – i szpital w Radziłowie 

na Ukrainie. Równolegle szykujemy

się do możliwości przyjęcia uchodź-

ców. Dziękuję także tym, którzy indy-

widualnie już otworzyli swoje domy,

mieszkania i serca. 

Oby to wszystko trwało jak

najkrócej i skończyło się szczęśliwie

dla Ukrainy.

Koszmary
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Jeżeli nie segregujesz odpadów ko-
munalnych, to zapłacisz jak za zmie-
szane – także Twoi sąsiedzi, jeśli
mieszkasz w bloku lub domu wielo-
rodzinnym.

Jeszcze przed dwoma laty można
było wybrać, czy się chce segregować
śmieci czy nie. Niestety, w ostatnich
miesiącach obserwujemy, że nie wszys-
cy mieszkańcy wywiązują się z obo-
wiązku segregacji odpadów. Niezado-
walająco wygląda proces w przypadku
domków jednorodzinnych, podobnie

jest w budynkach wielorodzinnych,
gdzie jedna wiata śmietnikowa przypa-
da na kilkudziesięciu mieszkańców.

Przypominamy, że zgodnie z podpi-
sana umową na odbiór odpadów PGK
Koszalin każdy przypadek, czy to 
z gospodarstwa jednorodzinnego, czy
to z zabudowy wielorodzinnej doku-
mentuje (zdjęcia i notatki) jednocześnie
informując o zaistniałej nieprawidło-
wości Urząd Gminy i Miasta w Siano-
wie. Samorząd zobligowany jest do
wysłanie stosownego ostrzeżenia, będą-

cego apelem o poprawę segregacji 
i zmianę przyzwyczajeń. Jeżeli do tej
poprawy nie dojdzie za odbiór śmieci
nałożona zostanie trzykrotnie zwięk-
szona opłata. 

Zgodnie z ustawą, za brak segrega-
cji odpowiedzialność ponoszą wszyscy
mieszkańcy danej nieruchomości. 
W Gminie Sianów opłata za odbiór
śmieci niesegregowanych wynosi 75 zł
miesięcznie za jednego mieszkańca.

Przypominamy, że obowiązek
segregacji ciąży na każdym z nas.

Nie segregujesz? Zapłacisz więcej!

Naprawa dróg
gruntowych 
– zaczynamy!
Na przełomie wiosny Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie przystąpi do
równania dróg gruntowych, tzw.
gruntówek na terenie gminy Sianów.
Po zimie ich stan wymaga naprawy.
Prosimy jednak mieszkańców gminy
Sianów o trochę cierpliwości i wyro-
zumiałości. 

Wykonanie prac naprawczych na
drogach gruntowych możliwe jest wyłą-
czenie przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych. Wyrównanie na-
wierzchni dróg, na których znajdują się
kałuże i błoto, tylko zwielokrotni
problem. Wzruszenie takiej nawierzch-
ni oraz przemieszanie jej z zalegającymi
wodami opadowymi przyczyni się tylko
do utworzenia kolejnej warstwy błota.

Skuteczne wykonanie prac wyrów-
nujących nawierzchnię możliwe jest
dopiero po przeschnięciu drogi grunto-
wej. Tymczasem w wielu rejonach
gminy Sianów występuje glina, która
skutecznie uniemożliwia szybkie wsią-
kanie wód opadowych w grunt.

Teoretycznie, w przypadku dróg 
z zalegającymi warstwami błota, możli-
we jest wysypanie warstwy kruszywa,
które chwilowo poprawi przejezdność.
Ale jest to działanie tymczasowe – wysy-
pany w błoto tłuczeń bardzo szybko pod
naciskiem pojazdów wniknie w struk-
turę gruntu i po krótkim okresie
problem powróci. Dodatkowo takie
działanie wiąże się z ciągłym podnosze-
niem poziomu nawierzchni drogi 
i w efekcie zalewaniem wodami opado-
wymi posesji sąsiadujących z taką
drogą, co jest niedopuszczalne.

Kompleksowe równanie dróg
gruntowych planowane jest więc
niezwłocznie po osuszeniu się gruntu
przy sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych. Dodatkowo Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie planuje w tym
roku przeznaczyć kolejne środki na
wykonanie wymiany istniejących
nawierzchni gruntowych na nawierzch-
nię z tłucznia kamiennego (bez zmiany
kategorii drogi) oraz prowadzić równo-
legle inwestycje drogowe, zmieniające
drogi gruntowe w utwardzone.

Monika Kowalewska
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Kędzierzyn

Budujemy
kanalizację 
Trwają prace związane z budową
kanalizacji sanitarnej w Kędzie-
rzynie. W ramach inwestycji wybu-
dowane zostanie ponad 2 km sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-tłocznym wraz 
z trzema przepompowniami
ścieków. 

Zakończenie inwestycji zaplanowa-

no na II kw. 2022 r. 

Inwestycja realizowana jest 
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014-2020 Oś priory-
tetowa III – Ochrona Środowiska i adap-
tacja do zmian klimatu Działanie 3,6 
– Wsparcie rozwoju systemów oczysz-
czania ścieków. 

Koszt zadania to ponad 2 mln zł.

Budowa skorelowana jest z prowa-
dzoną jednocześnie przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Koszalinie przebudową
drogi powiatowej Koszalin – Skwierzyn-
ka – Kędzierzyn.

Trwają prace inwestycyjne na ul. Dębowej w Sianowie

Dziękujemy!

20 lutego, od czwartej rano do późnych

godzin wieczornych, wszystkie jednostki

OSP ciężko pracowały przy usuwaniu

skutków orkanu Eunice. Na dodatek,

ostatniej nocy strażacy OSP pracowali

przy gaszeniu dużego pożaru w Wierci-

szewie.

Działały i działają również służby Gmin-
nego Zakładu Komunalnego – w miarę
możliwości dostarczane są beczki z wodą 
i uruchamiane przy pomocy agregatu ujęcia
wody. Wszystko to dzieje się w miejscach,
gdzie brakuje prądu.

Za ciężką pracę wszyscy dziękujemy.

Do 28 lutego, jednostki
samorządu terytorialnego
mogły złożyć łącznie 5 wnio-
sków dotyczących planowa-
nych inwestycji m.in. w zakre-
sie budowy lub modernizacji
infrastruktury drogowej,
wodno-kanalizacyjnej, sporto-
wej, kulturalnej czy w kierun-
ku odnawialnych źródeł ener-
gii. 

Złożona przez Gminę
Sianów aplikacja, zawiera wiele kluczo-
wych z punktu widzenia mieszkańców
projektów. Przyszłość naszej społeczno-
ści stoi pod znakiem dalszego zrówno-
ważonego rozwoju i dążeniem do nowo-
czesności.  

Inwestycje planowane w ramach
dofinansowania:

– odnawialne źródła energii 
w Gminie Sianów 

– modernizacja infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sianów

– budowa oczyszczalni
ścieków na bazie przepom-
powni centralnej w Sianowie

– przebudowa 2,83 km
drogi łączącej Skibno z Wier-
ciszewem wraz z poboczem 
– projekt w ramach programu
skierowanego do gmin pope-
geerowskich

– modernizacja infra-
struktury wodno-kanalizacyj-
nej w Gminie Sianów – projekt

w ramach programu skierowanego do
gmin popegeerowskich.

Więcej szczegółów dotyczących 

planowanych inwestycji na stronie

www.sianow.pl

Polski Ład w gminie Sianów
Zakończył się nabór wniosków na dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład, a także III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład skierowanego do
gmin, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej. 
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W sobotę, 5 marca, odbędzie
się odbiór odpadów wielko-
gabarytowych sprzed nieru-
chomości. 

Odpady takie jak m.in. meble,
zużyty sprzęt AGD, elektroniczny i elek-
tryczny, przeterminowane leki, opony,
umywalki, zlewy, toalety ceramiczne,
drzwi (bez szyb), ramy okienne drew-
niane (bez szyb), plastikowe zabawki

typu zjeżdżalnia, mini huśtawka itp.,
dywany i wykładziny zwinięte 
w rolkach, wiaderka po farbach itp.
będą odbierane bezpośrednio sprzed
nieruchomości od godziny 6.30.

Przypominamy, iż podczas odbioru

odpadów wielkogabarytowych nIe

będą OdbIerane materiały, odpady

budowlane i remontowe tj. gruz, styro-

pian, szkło, azbest, ramy okienne plasti-

kowe, wanny, brodziki, kabiny prysznico-

we itp.

UWAGA! ZBióRKA GABARyTóW

Nakrętkowe
serca 
mieszkańców

To już kolejny rok i kolejna okazja
aby przyłączyć się do akcji zbierania
nakrętek.

Nakrętkowe serce jest projektem,
który ma podwójne znaczenie – z jednej
strony wspomaga recykling, uczy selek-
tywnego gromadzenia odpadów, umoż-
liwia mieszkańcom w świadomy i łatwy
sposób pozbycia się zbędnych nakrętek,
z drugiej strony pomaga potrzebującym. 

Codziennie każdy z nas pozbywa
się plastikowych nakrętek stanowią-
cych zamknięcie butelek, kartonów po
sokach, mleku, napojach i opakowa-
niach po najróżniejszych płynach. Częs-
to, świadomi ich przydatności odkłada-
my na bok bezużyteczne dla nas
nakrętki, ale kiedy nazbiera się ich
całkiem sporo, nie bardzo wiemy co 
z nimi zrobić – tymczasem ich zbieranie
może przybrać formę akcji charytatyw-
no-ekologicznej. 

W roku 2021 udało nam się zebrać
1479 kg nakrętek. Cały dochód ze sprze-
daży został przekazany na leczenie 
i rehabilitację Adasia podopiecznego
Sianowskiej Fundacji „Jesteśmy Razem”.

Dlatego chcielibyśmy serdecznie
podziękować wszystkim mieszkańcom
Gminy, którzy włączyli się w zbieranie
nakrętek i okazali serce. Jesteśmy
wdzięczni za zaangażowanie, które trak-
tujemy jako wyraz dobroci i chęci
niesienia pomocy potrzebującym. Poza
tym udowadniamy też, że nie są nam
obce działania proekologiczne. Zainicjo-
wana w naszej gminie akcja pokazuje,
że chętnie bierzemy udział w akcjach
charytatywnych. Taka inicjatywa ma
wiele zalet i nic nie kosztuje. 

Dziękujemy wszystkim za poświę-
cenie i zachęcamy do dalszego poma-
gania.

Marika Lewandowska

Od dnia 1 lipca 2021 r., rozpoczął
się proces składania przez właścicieli
lub zarządców budynków/lokali,
obowiązkowych deklaracji do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich
danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych i niemieszkalnych. Każdy budy-
nek, który posiada źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć:
• w formie elektronicznej, za

pośrednictwem strony: www.zone.

gunb.gov.pl (żeby to zrobić trzeba posia-
dać profil zaufany albo podpis elektro-
niczny),

• osobiście w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Sianowie,

• listownie, przesyłając deklarację
na adres: Urząd Gminy i Miasta 

w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30, 
76-004 Sianów.

Złożenie deklaracji jest obowiązko-

we.

Natomiast program „Czyste
Powietrze” daje możliwość właścicie-
lom, współwłaścicielom domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budyn-
k a c h  j e d n o r o d z i n nyc h  l o k a l i
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą złożenia wniosku o dofinan-
sowanie na wymianę źródła ciepła oraz
termomodernizację budynku za pośred-
nictwem Urzędu Gminy i Miasta 
w Sianowie, który będzie przekazywa-
ny do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie. 

W celu wykonania obowiązku
złożenia ww. deklaracji, otrzymania
informacji ws. programu „Czyste
Powietrze” oraz zapewnienia pomocy
mieszkańcom Gminy Sianów, w szcze-

gólności osobom o ograniczonej możli-
wości poruszania się, Urząd Gminy 
i Miasta w Sianowie uruchamia cykl
spotkań z mieszkańcami.

Najbliższe spotkania odbędą się na
świetlicach w godzinach od 12:00 do
15:00:

• w Skwierzynce 10 marca,
• w Osiekach 17 marca,
• w Kleszczach 24 marca,
• w Gorzebądzu 31 marca.

Dodatkowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Sianowie pod nr telefonu 94 34 69 510
lub 94 34 69 539, pisząc na adres poczty
elektronicznej: mwozniak@sianow.pl,
mlewandowska@sianow.pl lub osobi-
ście w siedzibie Urzędu.

Program „Czyste Powietrze” oraz Centralna ewidenCja emisyjnośCi budynków (Ceeb)

Spotkania z mieszkańcami 
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zaprasza zainteresowane osoby na spotkania, podczas których zostanie zaprezentowany program „Czyste Powietrze” 
oraz omówiony obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

15 lutego na wniosek komisji 

Społeczno-Oświatowej radni z gm.

Sianów udali się na wizytacje szkół

prowadzonych przez stowarzyszenia 

w Suchej Koszalińskiej i Iwięcinie. Do
wyjazdu skłoniły ich problemy z który-
mi boryka się Szkoła w Szczeglinie.
Postawiono sobie zatem pytanie jak

radzą sobie pozostałe szkoły społeczne.
W trakcie wizyt zwracano uwagę na
warunki nauczania, jakie wykonano
remonty, sukcesy, kadrę pracującą,

finanse, planowany rozwój szkoły oraz
jej demografię. Przeznaczono również
czas na dyskusję z dyrektorami i preze-
sami stowarzyszeń.

Po czterogodzinnej wizycie można
stwierdzić, że uczniowie uczą się 
w bardzo dobrych warunkach. Szkoły
posiadają nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, pracuje wykwalifikowana
kadra. Mimo że otrzymywane finanse
to 70% tego, co otrzymują pozostałe
szkoły prowadzone przez gminę i ponad
90% z tego idzie na płace, to placówki
radzą sobie dobrze. Szczególną uwagę
radni zwrócili na ogromne zaangażo-
wanie środowisk lokalnych w pozyski-
waniu dodatkowych źródeł dochodów,
które są przeznaczane na remonty, zaję-
cia pozalekcyjne oraz różne niezbędne
zakupy. W najbliższym czasie stowarzy-
szenia nie przewidują rezygnacji 
z prowadzenia szkół. Co prawda
największym zagrożeniem jest dla nich
niewielka liczba uczniów, od których
uzależniona jest dotacja, ale przyszłość
pod tym względem nie wydaje się
tragiczna.

Włodzimierz Zimnowłocki

Oświatowa komisja w terenie 

W lutym rozpoczął się proces realizacji projektu cyfryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie, a także jednostkach podległych – Centrum Kultury, Gminnym Zakładzie Ko-
munalnym, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Administracyjnej
Obsługi Oświaty i w szkołach – Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2.
W wyniku trwających prac, przeprowadzony został audyt cyberbezpieczeństwa, który
był kluczowym elementem, służącym analizie potrzeb poszczególnych jednostek. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja, która pozwoli na wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę niezbędnego sprzętu.  

Całkowity koszt zadania w Gminie Sianów: 415 516,00 zł

Kwota dofinansowania: 415 516,00 zł

Celem głównym projektu jest: wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych
oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfryzacja – wsparcie w pracy 
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Za nami
ferie
Podczas tegorocznych ferii nie za-
brakło atrakcyjnych form spędzania
czasu poza domem. Centrum Kultury
przygotowała bogatą ofertę. 
Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć
w warsztatach cyrkowych, warsz-
tatów z cyklu Pomysłowa Fabryka
oraz Pracowni Działań Twórczych.
Każdy uczestnik wyszedł z warsz-
tatów z wykonanym przez siebie
przedmiotem, który był wspaniałą
pamiątką.

Dziękujemy wszystkim za liczny
udział i zapraszamy za rok.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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Za nami już 4. edycja pluszakowej
akcji Stowarzyszenia Klubu Rodziny
Uszyjmy Radość. Jak co roku spotyka-
liśmy się w Centrum Kultury i Bibliote-
ka Publiczna Gminy i Miasta Sianów,
aby wspólnie i własnoręcznie uszyć
serduszka, którymi zostali obdarowani
w Walentynki podopieczni oraz
pracownicy Hospicjum im. św. Maksy-
miliana Kolbego w Koszalinie.

Pandemia sprawiła, że nie możemy
jak wcześniej odwiedzać i osobiście
wręczać wykonane serduszka, ale taka
sytuacja tylko jeszcze bardziej wzmoc-
niła nasze przekonanie, że trzeba „ser
ducha” dostarczyć. 

Dziękujemy wszystkim, którzy po
raz kolejny wsparli naszą inicjatywę 
i włączyli się we wspólne szycie rado-
ści.

Uszyjmy Radość 
Czy małym, pluszowym serduszkiem można sprawić komuś
przyjemność? Czy jeśli te serduszka zostały uszyte z serdecz-
nością i z wiarą, że obdarowana osoba na chwilę zapomni 
o rzeczywistości i tym małym gestem poczuje, że ktoś o niej
myśli? Co jeśli ktoś czeka na to serduszko?
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sOłtys rOku 2022 
Marszałek Województwa Zachodnio-

pomorskiego zaprasza aktywnych soł-
tysów działających na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego do
udziału w X edycji konkursu o tytuł „Soł-
tysa Roku” 2022.

W konkursie, jako kandydat do tytułu
„Sołtys Roku” może zostać zgłoszony
sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był
sołtysem co najmniej przez cały rok 2021.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandy-
data z obszaru województwa zachodnio-
pomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2022
mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy
sołectwa (co najmniej 10 osób), rady para-
fialne, organizacje pozarządowe i spo-
łeczne działające na wsi, stowarzyszenia
sołtysów oraz przedstawiciele władzy sa-
morządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącz-
nikami można składać osobiście lub prze-
słać w terminie do 8 kwietnia 2022 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego), na
adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin, Wydział Rolnictwa i Ry-
bactwa, z dopiskiem: KONKURS „SOŁTYS
ROKU” 2022.

W toku konkursu wyłonionych zostanie
3 laureatów, którzy otrzymają nagrody fi-
nansowe w wysokości po 6 000 zł brutto.

Odwiedzili schrOniskO
Uczestnicy Dziennego Domu Seniora „Magnolia” oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dzien-

nego i pracownicy MGOPS w Sianowie zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwie-
rzętom i postanowili wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” 
w Koszalinie. Zorganizowana została zbiórka karmy suchej i mokrej, przysmaków, żwirków,
kocyków, kołder i poduszek. Zbiórka jest dobrym przykładem uczenia przyjaznego sto-
sunku do zwierząt i wrażliwości wobec „braci mniejszych”. Ta akcja przypomina, że nie-
sienie pomocy potrzebującym zwierzakom, których domem jest schronisko to także nasz
obowiązek.

W wyniku porozumienia 23 jedno-
stek samorządowych wchodzących 
w skład Koszalińsko-Kołobrzesko-Biało-
gardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
(KKBOF) z dniem 11 lutego rozpoczęły
się prace nad opracowaniem Strategii
rozwoju ponadlokalnego na lata 2021 
– 2030. Projekt będzie polegał na opra-
cowaniu diagnostyczno-strategicznych
dokumentów:

– diagnozy dla obszaru KKBOF,
– raportu Diagnostyczno-Strate-

gicznego w zakresie mobilności,
– strategii KKBOF,
– planu Zrównoważonej Mobilno-

ści Miejskiej KKBOF, tj. SUMP KKBOF,

– strategii Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT), 

– prognozy oddziaływania na
środowisko,

Dokumenty będą diagnozowały
sytuację społeczną, gospodarczą i prze-
strzenną, wyznaczały cele rozwojowe 
i strategiczne obszaru, oraz kierunki
zmian w dostępności mobilnej badane-
go obszaru. 

Opracowywanie dokumentów
będzie odbywało się przy udziale
ekspertów, urzędników oraz wszystkich
chętnych mieszkańców obszaru KKBOF.
Szczególny nacisk położony będzie
właśnie na udział społeczności 

w konsultacjach i warsztatach towarzy-
szących pracom nad dokumentami.
Informacje o terminach konsultacji 
i spotkań będą zamieszczane z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem na oficjal-
nych stronach internetowych urzędów,
lokalnych portalach społecznościo-
wych, plakatach i w ogłoszeniach para-
fialnych. 

Prace ze względu na ich szeroki
zakres prowadzone są przez Konsor-
cjum firm: ResPublic sp. z o.o. – lider
konsorcjum, Fundację Kultury Prze-
strzeni „Zobaczyć na nowo", Komple-
ksowe usługi doradcze Maciej Gabory,
Instytut Badawczy IPC sp. z o.o.

KoSzalińSKo-KołobrzeSKo-białogarDzKi obSzar FunKcjonalny

Ruszyły prace nad strategią 

W poniedziałek, 7 lutego, wycho-
wankowie z Placówek Wsparcia Dzienne-
go mieli okazję wziąć udział w wyjeździe
edukacyjnym do centrum rodzinnej
rozrywki w Redzie. Na początku dzieci
udały się na warsztaty do Cukrowni,
gdzie zobaczyli jak ręcznie wyrabiane są
lizaki i cukierki z karmelu. Każdy 
z uczestników wyjazdu mógł własno-
ręcznie zrobić lizaka. Kolejnym punktem
wycieczki było zwiedzanie Gadolandu,
gdzie przewodnik bardzo ciekawie

opowiadał o wężach, jaszczurkach,
krokodylach, drzewołazach, pająkach 
i różnorodnych owadach. Po zwiedzaniu
Gadolandu nadszedł czas na wodne
szaleństwo. W krainie wodnych przygód
każdy z wychowanków znalazł atrakcję
idealną dla siebie. Oprócz kolorowych
basenów i zakręconych zjeżdżalni na
dzieci czekały także prawdziwe rekiny,
które pływały w ogromnym akwarium
rafowym i zrobiły na dzieciakach ogrom-
ne wrażenie. Jednak najwięcej frajdy

sprawiła dzieciom zabawa na najwięk-
szej atrakcji w Aquaparku – zjeżdżalni
AquaSpinner, czyli pierwszej w Europie
zjeżdżalni obrotowej. Wszyscy bawili się
świetnie, to był bardzo udany wyjazd!

Zajęcia Placówek Wsparcia Dzien-
nego są realizowane w ramach projektu
„Dzieciak”, który jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Regio-
nalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Wkrótce ruszą prace w ramach
programu „Wsparcie rozwoju usług
społecznych świadczonych w interesie
ogólnym”. Dzięki temu zostaną wyre-
montowane dwie placówki wsparcia
dziennego, w Sianowie przy ul. Słowac-
kiego 12 oraz Węgorzewie Koszalińskim.

Będą to miejsca, w których będzie
można uzyskać pomoc w zakresie opie-
ki oraz wychowywaniu dzieci.  

Zatrudniona kadra specjalistyczna,
zadba o rozwój państwa pociech 
i zapewni naukę w dobrych warunkach.
W ramach funkcjonowania placówek
wsparcia dziennego będą odbywać się
zajęcia dydaktyczne, warsztaty tema-
tyczne, wyjazdy edukacyjne oraz krajo-
znawcze. 
Więcej informacji o PWD na stronie:
www.mgops.sianow.pl w zakładce 
„Projekty”.

Program „Dzieciak” działa

Dzienny Dom Senior+ „magnolia” 

Świętowano Walentynki
W uczuciach nie liczy się metryka i nie jest to święto wyłącznie dla ludzi mło-
dych. Dzień Zakochanych kojarzy się z atmosferą ciepła, radości, bliskości,
miłości i dobrze spędzonego czasu. W DDS+ „Magnolia” przygotowania do
walentynek trwały wiele dni a podczas zajęć powstały piękne dekoracje,
ozdoby i kartki. Seniorzy bardzo miło spędzili ten czas, były konkursy, łamig-
łówki, pamiątkowe zdjęcia w fotobudce oraz wręczanie walentynek.

Fot. M. Rzeszutek

„Szansa” pełna miłości 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje (Antoine de Saint-Exupery)

Walentynki, zwane Świętem Zakochanych, to okazja do wyrażenia uczuć,
sympatii oraz sprawiania radości najbliższym. Uczestnicy „Szansy” wspólnie 
z pracownikami przygotowali zabawę taneczną przeplataną konkursami 
walentynkowymi. Wszyscy złożyli przysięgę, że będą dla siebie mili, życzliwi 
i wyrozumiali. Była okazja do wręczenia własnoręcznie wykonanych upomin-
ków-serduszek, maskotek będących wyrazem sympatii. Podczas całej za-
bawy uczestnicy tańczyli, świetnie się bawiąc. 
Aby jak najdłużej zachować tą uroczystość w pamięci skorzystali z fotobudki
i robili pamiątkowe zdjęcia.

Walentynkowe bukiety
Na ostatnich zajęciach florystyczno-bukieciarskich uczestniczki Sianow-
skiego Klubu Integracji Społecznej nauczyły się jak wykonać kryzę – dekora-
cyjną cześć bukietu. Można ją wypleść ze sznurka, z cienkiego ozdobnego
drutu, patyków, kory, drutu aluminiowego, siatki miedzianej, kartonu omota-
nego wstążką i z tysiąca innych oczywistych i zupełnie nieoczywistych mate-
riałów. Uczestniczki zajęć zapoznały się ze sposobem wykonania kryzy po
czym przystąpiły do jej wykonania. Zadanie nie było łatwe i wymagało kon-
centracji oraz cierpliwości. Później była znacznie przyjemniejsza część zajęć…
a mianowicie układanie bukietów kwiatowych.
Zajęcia odbywały się w ramach „Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej” 
– projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (RPOWZ
2014-2020).

Tekst i fot. Alicja Andrzejczyk
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Jak co roku w każdej filii bib-
liotecznej przygotowywane
są warsztaty feryjne dla
dzieci i młodzieży, oferta jest
zawsze bogata i każdy może
znaleźć coś dla siebie. 

W filii bibliotecznej w Karniesze-
wicach zajęciom towarzyszyła książka,
która inspiruje do powstawania
opowiadań i ilustracji oraz zabaw inte-
gracyjnych. 

W filii bibliotecznej w Wiercisze-
wie zajęcia feryjne odbywały się pod
hasłem ,,Biblioteka na Ciebie czeka”.

Uczestnicy bardzo chętnie brali udział
we wszystkich zajęciach przygotowa-
nych dla nich, grach i zabawach rucho-
wych, grach planszowych oraz grach
komputerowych, nie zapominali też 
o wypożyczaniu książek. 

„Ferie z książką” pod takim hasłem
dzieci z Sieciemina spędzały ferie 

w bibliotece. Tradycyjnie zajęcia rozpo-
częły się od pogadanki na temat bezpie-
czeństwa podczas wypoczynku zimo-
wego. Omawiano również trudną
sytuację ptaków, które zimują w na-
szych okolicach. Powstały lapbooki oraz
książeczki przestrzenne. 

„Ferie w bibliotece” – pod takim

hasłem odbywały się zajęcia feryjne 
w filii bibliotecznej w Osiekach, gdzie
uczestnicy miło i wesoło spędzali wolny
czas od nauki. Brali udział w różnych
zajęciach: plastycznych zabawach,
grach planszowych i komputerowych. 

Pełne atrakcji były przygotowane
zajęcia w punkcie bibliotecznym 
w Skibnie i bibliotece w Węgorzewie.
Nie brakowało edukacyjnych łamigłó-
wek, rebusów, spotkań z książką czy
zajęć plastycznych. 

Tekst i fot. Monika Olszak

Zimowe hece w bibliotece

We wtorek, 9 lutego, obchodziliśmy
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 

Wydarzenie to organizowane jest z ini-
cjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. 
Początkowo dzień ten świętowały jedynie
państwa europejskie, ale już od lat DBI
przekracza granice Europy angażując 
państwa z całego świata. W sianowskiej
bibliotece ten dzień zapoczątkował Tydzień

Bezpiecznego Internetu. Przez cały tydzień
organizowaliśmy zajęcia, na których 
młodzież dowiedziała się jakie pułapki cze-
kają na nich w Internecie, otrzymali prak-
tyczne porady, jak bezpiecznie poruszać się
w sieci. 

Na zakończenie warsztatów w sobotę
tworzyliśmy trójwymiarowe gry w pro-
gramie kodu Game lab.

Tydzień bezpiecznego inTerneTu

W lutym 2022 roku w sianowskiej
bibliotece jest prowadzany cykl warsz-
tatów pro czytelniczych dla najmłod-
szych czytelników. Ich celem jest
propagowanie mody na czytanie ksią-
żek. Na każdym spotkaniu wspólnie
czytane są książki. Młodzi czytelnicy
poznali przygody małego pingwina 
z książki „Zaczarowana zagroda”,

słonia w kratkę jako tytułowego boha-
tera książki „Elmer”. 

Po drodze, 14 lutego, były walen-
tynki, więc poznali bohaterów pięknej
książki o przyjaźni „Mysz, która chciała
być lwem”, a obecnie poznają przygody
przebojowego kota Alojzego, bohatera
„Alojzy@kot_w_podróży.com. 

Do zobaczenia w bibliotece.

Zachęcamy do czytania

15 lutego odbyło się spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Rozmawia-
liśmy o książce A. J. Finn „Kobieta 
w oknie”.

Anna Fox spędza dni pijąc za dużo
wina, oglądając stare filmy, wspomina-
jąc szczęśliwsze czasy… i szpiegując
sąsiadów. Pewnego wieczoru widzi coś,
czego nie powinna. Wie, co widziała? 
A może to tylko jej wyobraźnia? Kto jest
w niebezpieczeństwie? Kto jest niebez-
pieczny? W tym diabolicznie porywa-
jącym thrillerze nikt i nic nie jest tym,
czym się wydaje! Kobieta w oknie jest
inteligentną, wyrafinowaną powieścią
psychologiczną, która przypomina
najlepsze z dzieł Hitchcocka! On sam
od ręki kupiłby prawa do filmu! Powieść
czerpiąca z najlepszej klasyki literatury
i kina noir, która już na wiele tygodni
przed premierą wzbudzała emocje
wśród czytelników, dziennikarzy, recen-
zentów i o której napisano: „Nieodkła-
dalna.”

Tekst i fot. Monika Olszak

Kobieta w oknie

Szkoły podstawowe
prowadzone przez Gminę
Sianów – 14 – 25 luty zgła-
szanie dzieci zamieszka-
łych w obwodzie szkoły
(druk zgłoszenia). Szkoły
w pierwszej kolejności
przyjmują dzieci zamiesz-
kałe w obwodzie szkoły
(Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janka Bytnara w Sia-
nowie, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Bohaterów 8
Drezdeńskiej Dywizji
Piechoty w Sianowie,
Szkoła Podstawowa im.
Larysy Ewy Krause w Dąbrowie, Szkoła
Podstawowa w Suchej Koszalińskiej,
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra
Doby w Iwięcinie, Szkoła Podstawowa
w Szczeglinie.

Kandydaci zamieszkali poza obwo-
dem szkoły podlegają procedurze rekru-
tacji. 

Wypełnione wnioski rekrutacyjne
wraz załączonymi dokumentami 
w terminie od 1 do 15 marca rodzice

składają w wybranej placówce. Stosuje
się jednolity druk wniosku rekrutacyj-
nego do klasy pierwszej szkoły prowa-
dzonej przez Gminę Sianów. Druki
wniosków i złączników można pobrać
ze strony oswiata.sianow.bipstrona.pl
zakładka Aktualności.  

Rekrutacja do przedszkoli rozpo-
czyna się 4 maja, będziemy jeszcze
Państwu o tym przypominać. 

Kryteria wraz z liczbą punktów 

w drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego
do publicznych przed-
szkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szko-
łach podstawowych oraz
klas pierwszych szkół
podstawowych prowa-
dzonych przez Gminę
Sianów: 

– dziecko, którego
starsze rodzeństwo
będzie kontynuowało
naukę w tej szkole (1 pkt)
– oświadczenie o konty-
nuowaniu nauki w tej 

w szkole;
– dziecko, którego rodzeństwo

uczęszcza do placówki oświatowej na
terenie gminy Sianów (1 pkt) 

– oświadczenie o uczęszczaniu do
placówki oświatowej na terenie gminy
Sianów przez rodzeństwo

– dziecko, które wychowuje się 
w rodzinie objętej pomocą socjalną 
(1 pkt) – informacja z ośrodka pomocy
społecznej. 

Placówki oświatowe – rekrutacja 
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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

Dorota Grzejdak wróciła z dwoma
brązowymi medalami z Mistrzostw
Świata Seniorów (BWF World Senior
Championships). 

W drodze do medalu gry pojedynczej
Dorota w pierwszej rundzie miała wolny
los, następnie pokonała zawodniczkę 
z Finlandii, Estonii i Indii. W półfinale
singla nie podołała Angielce rozstawionej
z (1) Caroline Hale.

W grze podwójnej w parze z Ewą Mły-
narską w pierwszej rundzie miały wolny
los, następnie w walce o medal nasze
dziewczyny pokonały Szwedki, Francuzki
i Holenderki. 

W półfinale musiał uznać wyższość
Angielkom (1) Carolina Hale/Elizabeth
Austin.

Osiągnięty wynik wciąż potwierdza, 
że nasza zawodniczka jest cały czas 
w formie, z czego na pewno mogą być
dumni jej podopieczni. 

„Systematyczna praca to klucz do suk-
cesu” – zawsze odpowiada trenerka, za-
chęcając tym samym młodych adeptów
do chwycenia za rakietkę już od najmłod-
szych lat. 

– Chciałam serdecznie podziękować
licznym darczyńcom za wsparcie i możli-
wość wzięcia udziału w Mistrzostwach
Świata, szczególnie: burmistrzowi Gminy
i Miasta Sianów, Pracowni Lodów w Ko-
szalinie, firmie Gwint-Met Andrzej Przy-
tulski i Andrzej Bazyli, Elżbiecie ELLY 
Żbikowskiej, Grzegorzowi Maliszew-
skiemu – podziękowała medalistka. 

Przypomnijmy, że Dorota Grzejdak to
aktualna mistrzyni Polski Seniorów w ka-
tegorii 45+ w grze pojedynczej, złota 
w grze podwójnej 45+ oraz srebrna me-
dalistka w grze mieszanej 50+.

Utrzymująca się w znakomitej formie
Grzejdak zdobyła też mnóstwo medali
„Elity” Mistrzostw Polski, w tym złoto 
w mikście w 1998 r. (z Damianem Pła-
weckim).

Dorota jest na co dzień jest trenerką 
w UKS „Kometa” Sianów, gdzie prowadzi
zajęcia z grupami w różnych kategoriach
wiekowych.

Jeszcze raz serdeczne Gratulacje!
Wyjazd współfinansowany ze środków

publicznych gminy i miasta Sianów.
Trener Robert Kowalczyk

mIstrzostWa ŚWIata senIoróW W BadmIntonIe W HIszPanII

mistrzowska doroty 

Kilkanaście dni przygotowań, setki te-
lefonów, kilkanaście kilometrów w no-
gach, ale warto było. Fantastyczna atmo-
sfera, prawie 30 zawodników, 5 kategorii,
76 rozegranych meczy, 8 godzin zmagań
na kortach, większość rzeczy wylicyto-
wana, wielkie serca zawodników i ki-

biców. Wreszcie pełna puszka i prawie
żadnych monet (zebrana kwota to
5.167,36 zł). To wszystko dzięki Wam,
moi drodzy pasjonaci lotki. Wszystkim
serdecznie dziękuję za udział i niezapom-
niane emocje. Gra na najwyższym po-
ziomie, prawdziwa walka nie tylko na

korcie, ale również podczas licytacji po-
woduje, że warto to kontynuować. W so-
botę wszyscy byli zwycięzcami i zasłużyli
na złoto. Brawo WY.

Najwyższe licytacje:
tort wielkoorkiestrowy – 580 zł; kosz

wędlin ZPM GRZYWACZ – 420 zł, ko-

szulka WOŚP – 210 zł, voucher na pizzę
ufundowany przez Gospodę Parkowa 
– 150 zł, kosze z niespodziankami – 330
zł i 250 zł, włoski szampan – 150 zł, wie-
szaki na medale i koszulki z MP Seniorów
w Sianowie – łącznie 350 zł.

DZIĘKUJEMY
Za pomoc w organizacji zawodów po-

dziękowania dla: Piotra Holza, Krzysztofa
Gorta, Radosława Szustera, Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Sianowie – z Dyrektor
Katarzyną Budnik, Centrum Kultury i Bib-

lioteka Publiczna Gminy i Miasta Sianów
– z Dyrektor Aleksandrą Kowalczyk, Ma-
riana Steltera i wszystkich innych, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli sprawnie
przeprowadzić turniej. POMAGAMY BO,
POMAGANIE JEST DZIECINNIE
PROSTE. SIEMA. Do zobaczenia za rok
na IX Wielkoorkiestrowym Turnieju Bad-
mintona w Sianowie.

VIII WIelkoorkIestroWy turnIej BadmIntona W sIanoWIe 

W szczytnym celu

Wszystkim zawodnikom, nieza-
leżnie od zajętego miejsca, ser-
decznie gratuluję i dziękuję za
udział w tak szczytnym turnieju
badmintona. Wszyscy zawodnicy
na podium otrzymali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez spon-
sorów m.in. firmę Media Vektor
głównego przedstawiciela firmy
Yonex na Polskę oraz grupę pas-
jonatów trenujących na co dzień
w SP 2 w Sianowie – podsu-
mował Marcin Grzywacz z Sia-
nowskiego Stowarzyszenia Bad-
mintona.

19 lutego licznie zgromadzeni kibice
I-ligowego DARZ BORU Karnieszewice,
przeżywali niesamowite emocje. 

Oglądając sześć pierwszych gier so-
botniego pojedynku pomiędzy gospoda-
rzami, drugimi w tabeli grupy północnej 
i liderującą PALMIARNIĄ Zielona 
Góra I, można było mieć nadzieję przy-
najmniej na podział punktów dla obu ze-
społów!

Przesada? Co prawda na pierwszym
stole Marcin Woskowicz (5. w rankingu
indywidualnym), przegrał 1:3 z  (3. w tym
rankingu) Mateuszem Zalewskim, ale na
stole drugim, Karol Szarmach (24.), po-
konał 3:0, Mateusza Żelengowskiego (9.).
Było zatem 1:1.

Na remis zagrały także dwie następne
pary. Bartosz Szarmach (16.), przegrał 2:3
z (2.) Łukaszem Wachowiakiem, a – i tu
sensacja! – Marcin Marchlewski (8.), po-
konał 3:1, (1.) Kamila Nalepę, który do tej

pory – w tym sezonie – przegrał tylko
jeden pojedynek w I lidze!

Na 1:1, zagrały też pary deblowe. 
B. Szarmach/K. Szarmach pokonali 3:0
parę M. Zalewski/M. Żelengowski, nato-
miast para M. Woskowicz/M. March-
lewski przegrała 1:3 z parą Ł. Wacho-
wiak/K. Nalepa.

Niestety! Cztery kolejne gry poje-
dyncze, padły łupem pretendujących do
LOTTO Superligi, tenisistów stołowych 
z Zielonej Góry! Mecz zakończył się zwy-
cięstwem gości 7:3. Dodać jednak trzeba,
że dwie z tych gier zielonogórzanie wy-
grali po pięciosetowej walce.

Dodać trzeba także, że sobotni rywale
karnieszewiczan, stracili – do tej pory 
– tylko jeden punkt w zremisowanym,
wyjazdowym meczu z AZS AWFIS BALTA
II Gdańsk!

Komentując sobotnie spotkanie, Prezes
KS Darz Bór – Zbigniew Kuszlewicz, na-
pisał: – Mecz z ZKS PALMIARNIA Zielona
Góra I zakończył się wynikiem 7:3 dla ze-
społu gości. Był moment, kiedy prowadzi-
liśmy 3:2, jednak dalsze losy meczu, poto-
czyły się dla nas pechowo. (…) Na trzy
pięciosetowe pojedynki wszystkie wygrali
zawodnicy Palmiarnii.

Obiektywnie oceniając mecz – „po

opadnięciu kurzu” – wielu obserwatorów
wyraziło opinię, że sprawiedliwym wyni-
kiem byłby remis. Na wyróżnienie zasłużył
Marcin Marchlewski, który w czterose-
towym pojedynku, pokonał lidera I ligi w
klasyfikacji indywidualnej – Kamila Nalepę.

Podziękowania należą się zawodnikom
obu zespołów za wspaniałe widowisko,
okraszone mnóstwem pięknych akcji, na
najwyższym poziomie.

Ryszard Wątroba

Postawili się pewniakowi do awansu!

Oba zespoły i „narybek” karnieszewiczan z trenerką oraz prezesem klubu
Fot. Kinga ŁosińsKa

9 kwietnia, zapraszamy na spot-
kanie do hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Suchej
Koszalińskiej. Będzie to mecz 
z KAMIX-em ATS MAŁE TRÓJ-
MIASTO Rumia. Początek o godz.
16.

Wcześniej, 12 marca, o godz. 16,
wyjazdowe spotkanie z RAJBUD-
em GORZOVIĄ Gorzów Wielko-
polski.


