
W związku z licznymi problemami
związanymi z utrzymaniem czystości 
i porządku w osłonach śmietnikowych
w zabudowie wielorodzinnej osiedlowej
oraz prowadzeniem w nich prawidłowej
zbiórki odpadów przez mieszkańców,
Gmina Sianów rozpoczęła pilotażowy
projekt „Wyposażenie nieruchomości 
w zabudowie wielorodzinnej na terenie
osiedla Słowackiego 13-14 i 17 w Sia-
nowie w pojemniki półpodziemne na od-
pady komunalne segregowane oraz
zmieszane”.

W ramach inwestycji zakupione i za-
montowane zostały pojemniki półpo-
dziemne na odpady komunalne segre-
gowane oraz zmieszane w łącznej ilości
12 sztuk. 

Pojemniki półpodziemne zamonto-
wane zostały w tzw. EKOpunkty, który
składa się z 6 pojemników na następu-
jące rodzaje odpadów:

• zmieszane o poj. 5 m3 – 1 szt. 
• papier o poj. 5 m3 – 1 szt.
• metale i tworzywa sztuczne 

o poj. 5 m3 – 2 szt. 
• szkło o poj. 3 m3 – 1 szt.
• biodegradowalne o poj. 3 m3 – 1 szt. 
W ramach inwestycji powstały dwa

EKOpunkty: przy blokach Słowackiego
13-14 i przy bloku Słowackiego 17.

Korzyści wynikające z inwestycji 
w pojemniki półpodziemne to przede
wszystkim:

• oszczędność terenu przeznaczo-
nego na gromadzenie odpadów;

• duża pojemność pojemników
zmniejsza koszty logistyczne; mniejsza
ilość odbiorów odpadów;

• łatwość utrzymania czystości w sto-
sunku do osłon śmietnikowych;

• brak dostępu do odpadów dla gry-
zoni np. szczurów;

• brak dostępu do odpadów osób trze-
cich np. niemożliwość wyciągania su-
rowców wtórnych oraz rozrzucania, mie-
szania odpadów w osłonach śmietniko-
wych;

• poprawiają estetykę otoczenia;
• zapewniają łatwy dostęp dla dzieci 

i niepełnosprawnych;

• zwiększone bezpieczeństwo dla
użytkowników.

Trwają dalsze prace przy EKOpun-
ktach związane z ułożeniem kostki bru-
kowej, aby zapewnić mieszkańcom
możliwość swobodnego korzystania 
z pojemników półpodziemnych. Prace
zakończone zostaną do końca roku.

W połowie grudnia została podpi-
sana umowa na dofinansowanie
kwotą 415 560 zł w ramach kon-
kursu grantowego Cyfrowa Gmina
– Cyfryzacja JST! 

Dzięki otrzymanej dotacji
możliwa będzie sprawna realizacja
głównych założeń projektu. Są to
zmiany obejmujące sprawniejszą
obsługę mieszkańców poprzez
wdrożenie w Urzędzie i jednostkach
podległych szeregu rozwiązań 

z zakresu usług elektronicznych.
Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta
Sianów oraz jednostek podległych,
jest bez wątpienia jednym z kluczo-
wych zadań, przed którym stoimy 
w najbliższej przyszłości. 

Ciągły postęp technologiczny
i nieoczekiwane wydarzenia, szcze-
gólnie takie, jak wciąż trwająca
pandemia COVID-19 pokazały
wyraźnie, że zmiany w codziennej
pracy Urzędu są konieczne. Ostatni
czas pokazał jak ważnym i coraz
bardziej nieodłącznym elementem
dla obywateli stają się usługi elek-
troniczne. �
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Uroczysta gala odbyła się 
3 grudnia w Teatrze Polskim 
w Warszawie. Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna Gminy 
i Miasta Sianów zajęła 5. miejsce 
w rankingu ogólnopolskim. Celem
rankingu Instytutu Książki 
i „Rzeczpospolitej” jest nagrodzenie
najlepszych bibliotek w Polsce,
doceniając w ten sposób zaangażo-
wanie samorządów, które uznały, 
że dobrze działająca biblioteka
publiczna jest najlepszym sposo-
bem zapewnienia wszystkim miesz-
kańcom bezpłatnego dostępu do
kultury, literatury, wiedzy i nowych
mediów. 

W 11. edycji rankingu udział

Biblioteka na piątkę
Rozstrzygnięto jedenastą edycję Rankingu Bibliotek, prowadzonego przez Instytut
Książki i Dziennik „Rzeczpospolita”. Jak zawsze sianowska placówka znalazła się 
w czołówce. 

wzięło 837 bibliotek z całej Polski.
Kandydatury weryfikowano 
na podstawie przesłanych zgłoszeń.
Ocenie w rankingu podlegały m.in.
wielkość księgozbioru biblioteki,
zakup nowości wydawniczych,
godziny otwarcia biblioteki dla
czytelników, udział dotacji podmio-
towej dla biblioteki w budżecie
gminy, dostęp do nowych mediów
czy wielkość księgozbioru, zakupio-
ne nowe książki. 

– Bardzo dziękujemy burmist-
rzowi Gminy i Miasta Sianów
Maciejowi Berlickiemu oraz
radnym Rady Miejskiej w Sianowie
za wspieranie kultury, czytelnictwa
w naszej gminie Bez wsparcia
władz gminy nie byłoby takich
sukcesów! Jednak za nasz sukces
najserdeczniej dziękujemy czytelni-
kom naszych bibliotek, dzięki,
którym czujemy się potrzebni 
i istniejemy – podsumował Aleksan-
dra Kowalczyk, dyrektor CKiBP 
w Sianowie.

�

Cyfryzacja coraz bliżej!

Nowy sposób segregacji



W połowie grudnia rozpoczęła się
realizacja zadania polegająca 
na przebudowie drogi gminnej, 
ul. Dębowej w Sianowie, która sta-
nowi łącznik komunikacyjny z drogą
wojewódzką nr 203 poprzez 
ul. Dworcową oraz z drogą krajową
DK nr 6 w Sianowie.

Ciężki ruch samochodowy, związa-
ny z przewozem materiałów budowla-
nych na budowę obwodnicy Koszalina
i Sianowa, doprowadził do znacznej
degradacji istniejącej nawierzchni bitu-
micznej. Zakres przebudowy obejmuje
przebudową nawierzchni ul. Dębowej
na całym odcinku, tj. o długości 1,028

km wraz z przyległymi do niej dwoma
ulicami o długości 0,048 km i 0,052 km. 

Ponadto zaprojektowano przebu-
dowę: 57 miejsc parkingowych, budowę
ścieżek rowerowych, pieszo-rowero-
wych oraz chodników jak również prze-
budowę pętli autobusowej.

Przebudowana droga usprawni
komunikację z pozostałą częścią miasta,
dojazd do Koszalina, Gdańska i w kie-
runku Darłowa oraz zapewni wyższy
poziom bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Inwestycja finansowana jest ze
środków własnych Gminy Sianów oraz
dofinansowania pochodzącego z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, a jej
zakończenie planowane jest na IV
kwartał 2022 roku.

Za powstałe utrudnienia komuni-
kacyjne przepraszamy.

�
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T
ak z roku na rok żyjemy 

i oceniamy co wydarzyło się

przez ostatnie 365 dni. Podsumowuje-

my prywatnie, ale też zawodowo. 

Jak więc wyglądał rok 2021 w naszej

gminie?

Oczywiście rok zdominowała

pandemia. Miała wpływ na oświatę,

administrację, kulturę, ale też na

zwykłe codzienne życie. Chyba wszys-

cy uczyliśmy się i dalej uczymy się 

z nią żyć. To też miało wpływ na domi-

nujące rozmowy, na podziały wśród

ludzi. I tak pewnie będziemy jeszcze

trwać.

Jednak ten rok był w gminie 

i mieście Sianów dobry. To kolejny już

czas zgodnej, ambitnej pracy urzędni-

ków, współpracy z radnymi, słuchania

głosów z zewnątrz. Pomimo obaw 

o finanse zrealizowaliśmy (lub jesteś-

my w trakcie) inwestycje za ok. 20 mln

zł. Część z nich widać, część jest zako-

pana w ziemi – to kanalizacje. Trafiliś-

my też w swobodniejszy czas z kilko-

ma wydarzeniami – jak otwarcie

Stadionu Miejskiego, Dni Ziemi

Sianowskiej czy Godzina W.

Dla mnie osobiście był to rok, 

w którym dostąpiłem zaszczytu 

powołania do Narodowej Rady Rozwo-

ju Rady ds. Samorządu Terytorialnego

przy Prezydencie RP. To wyraz uzna-

nia dla mojej pracy, ale przede wszyst-

kim docenienie pracy moich współ-

pracowników. 

To tak ogólnie – podsumowanie 

w kilku słowach roku 2021. 

Niech następny będzie dla nas i dobry

i szczęśliwy!

Mija 
kolejny rok

z ratusza

W obiektyWie

Świąteczne 
klimaty

Świąteczne ozdoby w sianowie już
się pojawiły. Nie jest ich dużo, ale
zdecydowanie mieszkańcy mogą po-
czuć świąteczną atmosferę. w tym
roku, również jak w roku poprzed-
nim, możemy cieszyć się widokiem
szopki bożonarodzeniowej.

W obiektyWie

budujemy nowy dom,
jeszcze jeden nowy
dom w... sianowie.

i to nie jeden, a siedem budynków,
które powstają w ramach programu
„Mieszkanie plus”. To 168 mieszkań,
które oddane do użytku, 
a więc przekazane najemcom, 
zostaną w połowie 2023 roku.

To już sianowska tradycja. Co roku 
w grudniu burmistrz Gminy i Miasta
Sianów Maciej Berlicki rozdaje
mieszkańcom kalendarze.

W tym roku nawet była kolejka,
zanim otworzyliśmy SIOP i zaczęliśmy
je rozdawać. Cieszy tak duże zaintere-
sowanie i utwierdza w przekonaniu że
mieszkańcy chcą mieć tego typu publi-

kację na ścianie. W tym roku motywem
przewodnim zdjęć autorstwa Waldema-
ra Kosowskiego są ludzie, wydarzenia 
i spotkanie, to coś czego nam w mijają-
cym roku brakowało najbardziej. Choć
w miarę możliwości udało się je zorga-
nizować. 

W tym roku zostało zamówione
1500 sztuk kalnedarzy. �

Szczęśliwy rok 
z kalendarzem 

Droga będzie jak nowa

Lubisz pomagać? Chcesz wziąć udział
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy? 

Zgłoś się jako wolontariusz 
do naszego sztabu w Sianowie! 

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat
nie martw się konto może założyć dla
Ciebie opiekun lub Rodzic. Poproś 
o pomoc osobę dorosłą, która Cię zare-
jestruje. Czekamy na Ciebie!! Siedziba
sianowskiego sztabu już powstała! 

Hasło przewodnie 30. Edycji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to
Przejrzyj na oczy! 

Dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci. 

Wzrok jest najważniejszym
zmysłem człowieka. Jakiekolwiek
problemy z nim związane wpływają na
ogólny rozwój i poznawanie świata,
dlatego tak istotne jest szybkie stwier-
dzenie ewentualnych nieprawidłowości
i podjęcie leczenia, a czynnikiem
niezbędnym do prawidłowej diagnozy
i wdrożenia terapii jest nowoczesny

sprzęt, który dzięki tej edycji będzie
zakupiony. 

Powoli będziemy rozkręcać nasz
sztab, obserwujcie nas będziemy 
o wszystkim informować! 

Niebawem na naszym fb pojawi się
e-skarbonka, a stacjonarnie w bibliotece
stanie skarbonka sztabowa, gdzie 
w godzinach pracy biblioteki będziecie
mogli wrzucać pieniążki!

Rejestracja odbywa się wyłącznie
online: za pośrednictwem strony
https://iwolontariusz.wosp.org.pl/

WOŚP czeka na Ciebie
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W obiektyWie

Dzięki sianow-
skim harcerzom
Światełko betle-
jemskie zawitało 
do naszego ratu-
sza.

W obiektyWie

ulica ogrodowa w sianowie
oficjalnie od 1 stycznia 2022
roku przestaje być drogą 
powiatową. po jej przebudo-
wie właścicielem stanie się
gmina. To kolejny przykład
bardzo dobrej współpracy 
na linii gmina – powiat. 
przebudowę sfinasowano 
z funduszu inwestycji lokal-
nych (1 mln zł) oraz z budżetu
gminy (150 tys. zł) i powiatu
(150 tys. zł). 

Kolejny etap przy budowie węzła Sianów Zachód.
GDDKiA wybrała wykonawcę prac, a jest nim konsorcjum
Polbud Polska oraz Colas. Koszt to 22,3 mln zł, a prace rozpocz-

ną się po okresie zimowym. Termin realizacji to 9 miesięcy,
więc jest duża szansa, że pełna obwodnica Sianowa zrealizo-
wana zostanie do końca 2022 r. �

Obwodnica jest coraz bliżej 

Budowa nowego Centrum Nauki 
w Sianowie, nazywanego potocznie
„Małym Kopernikiem”, to kolejna
inwestycja gminna w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Jej celem
jest podniesienie jakości przestrzeni
Placu pod Lipami.

Budynek zostanie wybudowany
wzdłuż historycznej linii zabudowy,
nawiązując charakterem do istniejącej
bramy, prowadzącej do parku. Ma
stanowić formę łączącą przestrzeń miej-
scowego rynku z Placem pod Lipami,
jednocześnie stanowiąc współczesną
interpretację istniejącej zabudowy.

W centrum znajdować się będzie

strefa „odkrywania wiedzy aktywnej”
oraz laboratoria, w których odbywać
się będą zajęcia w ramach uniwersyte-

tów dla dzieci i uniwersytetów trzeciego
wieku.

�

„Mały Kopernik” w Sianowie

Zima znowu
zaskoczyła…
Tak wyglądała droga krajowa nr 6 w Sianowie 3 grudnia. Inne,
wojewódzkie, powiatowe i gminne podobnie. Pierwsza śnie-
życa... Ślisko i pełno śniegu (spadło ok. 15 cm – to nie zdarzyło
się od lat). 

Większość z nas docierała spóźniona do pracy, szkół. Sprzęt gminny pracował
od 5 rano, na nasze zlecenie pracował też inny sprzęt. 

Dotarliśmy wszędzie, niestety, w trakcie opadów odśnieżanie to trochę robota
głupiego. Zgodnie z obowiązującymi normami czas reakcji służb porządkowych
na drogach gminnych to 48 godzin od momentu ustania opadów... 

My tyle oczywiście tyle nie czekamy. 

W związku ze zdarzeniem kontak-
tu zwierząt domowych z wilkami 
w leśnictwie Sianów, prosimy miesz-
kańców gminy z terenów przylegają-
cych do lasów o zachowanie ostrożno-
ści. Wilki zamieszkują lasy sianowskie
od kilku lat i są gatunkiem chronionym.
Od ok. pięciu lat migrują pomiędzy lasa-
mi w okolicach Polanów aż po Górę
Chełmską. Stąd też widać je w naszej,
bogatej w lasy gminie.

Apelujemy w szczególności do
właścicieli psów o nadzór nad zwie-
rzętami, zamykanie ich na noc 
w budynkach lub na posesjach. Przy-
pominamy, że spacery z naszymi pupi-
lami w lesie są dozwolone wyłącznie
na smyczy.

Warto pamiętać las to dom dzikich
zwierząt m.in. takich jak sarny, zające,
dziki, lisy a teraz też wilki. My bądźmy
tam gośćmi. �

Las to dom wilków

Powstała wirtualna galeria prac
uczniów z sianowskich szkół 
podstawowych.

Prace wpłynęły na konkurs patriotyczny,
zorganizowany w listopadzie w ramach
projektu „Podążaj śladem historii”, który
dotyczył tematyki niepodległościowej,
zrywów patriotycznych bohaterów walczą-
cych o wolną Polskę.

Rozstrzygnięcie odbyło się 21 grudnia.
W tym celu została powołana specjalna ko-
misja, w skład której weszli: przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Sianowie, pracownicy
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Sianowie oraz przedstawiciele realizatora
projektu. 

Poznaliśmy laureatów konkursu i we
współpracy ze szkołami (za ich pośrednic-
twem), przekazaliśmy listy gratulacyjne
wraz z atrakcyjnymi nagrodami. 

Zapraszamy do zwiedzania i poznawania
wirtualnej galerii prac sianowskich pat-
riotów!

wirTualNa galeria prac uczNiów
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Mikołaj w mundurze 
z okazji „Mikołajek” sianowscy funkcjonariusze policji i straży Miejskiej wraz z Mikołajem 

wybrali się do najmłodszych dzieci z kilku placówek oświatowych na terenie naszej gminy.
podczas odwiedzin funkcjonariusze przekazali cenne informacje odnosząc się do bezpieczeń-
stwa podczas zimowej zabawy, a także jak postępować w sytuacjach bezpośredniego zagro-

żenia. korzystając z okazji mundurowi obdarowali dzieci słodkim upominkiem 
co wywołało wiele uśmiechów na twarzach najmłodszych.

17 grudnia rozpoczęła się coroczna, 16. edycja
akcji charytatywnej „Dziewczynki z zapałkami”! 
Z powodu panujących obostrzeń rozpoczęła się nieco
inaczej. Dziewczynki kwestowały na terenie swoich
szkół. Zaś w dniach 20-21 grudnia, za zgodą rodziców,
wolontariuszki wzięły udział w akcji na terenie miasta.
To jest już tradycja w naszym przedświątecznym
okresie! Mieszkańcy Sianowa co roku pokazują, że
nie są obojętni na potrzeby innych i co roku wspierają
akcję. Dziękujemy Wam bardzo za pomoc! W akcji
wzięło udział 13 dziewcząt.

Nad bezpieczeństwem wolontariuszek czuwali
strażacy z OSP w Sianowie, policja i Straż Miejska 
z Sianowa. Dziękujemy!

W tym roku naszej pomocy potrzebował 29-letni
Marcin Musiał, od urodzenia niepełnosprawny w stopniu

znacznym (czterokończynowe porażenie mózgowe).
Porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Całodo-
bową opiekę nad Marcinem sprawuje jego ojciec 
– Bogusław Musiał. Marcin z tatą mieszkają w Sianowie,
w pomieszczeniu zaadaptowanym z budynku gospo-
darczego. Warunki mieszkaniowe są bardzo trudne,
mieszkanie jest ciasne i nie jest dostosowane do potrzeb
osoby z niepełnosprawnością. Przeprowadzona zbiórka
umożliwi remont mieszkania i wprowadzenie udogod-
nień w codziennym funkcjonowaniu Marcina.

6 387,32 zł – to kwota, 
jaką udało się zebrać w tym roku.

Za wspaniałą akcję, wparcie, pomoc oraz okazane
serca, serdecznie wszystkim dziękujemy.

Urszula Krawiecka 
FOT. WalDEMaR KOSOWSKi

gruDNiowa TraDycja 
– „DziewczyNki z zapałkaMi”

Po raz pierwszy biegacze zagościli 
w sianowskim kinie „Zorza”. Rozpoczęliśmy
je nostalgicznie – od pożegnania legendarne-
go biegacza Włodzimierza Głowackiego,
który w wieku 84 lat odszedł od nas. Pamięć
po Włodku nigdy nie przeminie, a biegacze
oddali mu hołd minutą ciszy.

Następnie na scenie zaprezentowała się
Szkoła Tańca Pasja, w show tanecznym tango
– Roxanne.

Kolejnym punktem dnia było nagradza-
nie najlepszych zawodników i zawodniczej
IV sezonu RUNkingu. Wręczanie nagród
rozpoczęliśmy od biegaczy i biegaczek od
miejsca 10 do 6:

Miejsce dziesiąte zajęła Karolina Grun-
wald i Adrian Kępka, dziewiąte zajęli: Karo-
lina Gołek i Kamil Hołub, miejsce ósme 
– Aleksandra Hiszczyńska i Piotr Gawron,

Biegiem do Sianowa
11 grudnia Sianów stał się regionalną stolicą biegaczy – odbyła się IV Gala Biegaczy RUNking.



miejsce siódme – Małgorzata Krzewiń-
ska i Jan Zwoliński, miejsce szóste 
– Alicja Dąbrowska i Łukasz Hubert. 

Potem przyszedł czas na drugie
wejście Studia Tańca Pasja. Pary taneczne
zaprezentowały się w trzech tańcach laty-
noamerykańskich: samba, cha cha i jive.
I wróciliśmy do nagradzania, tym razem
wręczyliśmy nagrody dla zawodników od
miejsca 5 do 1. 

Miejsce piąte zajęli Małgorzata
Krynicka-Grzyb i Tomasz Pick, miejsce
czwarte – Weronika Spolska i Miłosz
Szkołuda, miejsce trzecie – Sabina Szko-
łuda i Paweł Kozieł, miejsce drugie 
– Beata Maziec i Michał Waleński. 

Miejsce pierwsze zajęła Olga Zatoń
– najlepsza w całym sezonie, triumfowała
w: Koszaliński Bieg Górski 15 km, Półma-

ratonie Pętli Tatrzańskiej, Extremalnym
Biegu Godzinnym oraz Biegu Ziemniaka.

Miejsce pierwsze zajął Kostiantyn
Pyshniak, który był zdecydowanie najlep-
szym biegaczem minionego sezonu.
Kostiantyn triumfował, aż dziewięcio-
krotnie. Pyshniak wygrał Bieg Górski 
na 15 km, Orlą Pięść Półmaraton Pętli
Tatrzańskiej, Sianowską 5, Letnią Milę
Biegową, Extremalny Bieg Godzinny, Bieg
Żołnierzy Wykętych, Kierunek Polanów.

Pierwszą część sobotniego święta
zakończył występ solo w wykonaniu Poli
Stankiewicz oraz duetu Pola Bielińska 
i Lili Łazińska. Warto wspomnieć, że dla
całej trójki był to pierwszy występ 
w życiu, co nas niezwykle cieszy, że już
na zawsze pozostaniemy częścią ich histo-
rii.

Następnie od 16:30 bawiliśmy się na
after party w domu gościnnym Rutikal.
Uczestnicy bawili się świetnie. Ponadto 
o 19 odbył się quiz z ekstra nagrodami,
gdzie główną nagrodą był pobyt trzydnio-
wy w Bułgarii.

Tekst i fot. Artur Rutkowski
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Mikołaj w Zorzy 
Do kina zorza przybył Mikołaj. Na zakończenie spektaklu teatralnego bałtyckiego Teatru

Dramatycznego „calineczka” przybył Mikołaj ze słodkim poczęstunkiem dla każdego widza.
cóż to była za bajka! brawo dla aktorów bTD! i wspaniałe spotkanie z Mikołajem.

FOT. WalDEMaR KOSOWSKi

Biegiem do Sianowa
11 grudnia Sianów stał się regionalną stolicą biegaczy – odbyła się IV Gala Biegaczy RUNking.

Imprezę zorganizowali:

Pomorze Zachodnie, Stowarzyszenie
Kierunek Polanów, RUNking.info,
Sportowiec.info, Studio Tańca Pasja

Sponsorzy:

Gmina Sianów, Aleks Fotografia, Strefa
3L - więcej niż trening, Kuźnia Masażu
Sławomir Perchel, Stylowo – Polanów,
AutoSpa Koszalin, IQ consulting, 
Poradnia dietetyczna Marta Pawelec,
Jubiler Antracyt Koszalin, Restauracja
Lotos Koszalin, Herkules Tomek 
Marczak, Koszalińskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej, Polar,
Diety od Brokuła



6 Grudzień 2021 Rok XX nr 12 (309)
www.sianow.plWokół nas

MGOPS infOrMuje

Zmiana
świadczenia
pielęgnacyjnego

Dział Świadczeń Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej infor-
muje, że zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 27 października 2021 r. (Dz. U. 
z 8.11.2021 r. poz. 1021) nastąpi zmiana
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. 

Zmiana decyzji w części dotyczącej
wysokości świadczenia dla osób, które
mają już przyznane prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego nastąpi z urzędu 
i nie wymaga składania w tej sprawie
dodatkowych wniosków.

Od 1 stycznia 2022 r. wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego 
będzie wynosić 2.119,00 zł.

W obiektyWie

Święto osób 
z niepełnosprawno-
ściami 

uczestnicy zajęć w Środowiskowym
Domu samopomocy „szansa” 
w sianowie obchodzili Dzień osób
Niepełnosprawnych. z tej okazji 
zespól pracowników Mgops i ŚDs
przygotował wiele atrakcji. Święto-
wanie rozpoczęliśmy od seansu 
w kinie „zorza”. Film „To musi być
miłość” wprowadził wszystkich 
w dobry humor i przypomniał jak
ważna jest rodzina, miłość i przyjaźń.
Następnie był poczęstunek i niespo-
dzianka w postaci tortu i słodkiego
prezentu.

W Dziennym Domu Senior+ „Mag-
nolia” zapachniało choinką oraz 
klimatem Świąt Bożego Narodzenia. 

Seniorzy przy kolędach ozdobili
drzewko. Z radością, wzruszeniem 
i tęsknotą wspominali tradycje z dzie-

ciństwa. Z pamięci powracały opowieści
o tym jak wyglądały dawne choinki,
jaka była moda i tradycja ich „ubiera-
nia”. Wszyscy zgodnie przypominali, że
były to przede wszystkim ozdoby włas-
noręcznie robione, do tego świeczki na

specjalnych uchwytach, cukierki, jabł-
ka, orzechy i pierniki. Większość ozdób
było dodatkową atrakcją i pokusą dla
dzieci, które chętnie korzystały ze
smakołyków zdobiących drzewko.

�

Zapachniało świętami 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie informuje, 
iż od 1 stycznia 2022 r. przejmuje do
realizacji zadania dotyczące usta-
lenia prawa i wypłaty stypendiów 
i zasiłków szkolnych. 

Dotychczas zadanie to realizował
Zespół Administracyjnej Obsługi Oświa-
ty w Sianowie (dokumenty osób upraw-
nionych do kontynuacji świadczeń
zostaną przekazane zgodnie z klauzulą
informacyjną dot. przetwarzania

danych osobowych w przypadku pozy-
skiwania danych w sposób inny, niż od
osoby, której dane dotyczą). Zgodnie 
z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych, dalej
RODO) klauzula ta będzie dostępna na
stronie: www.mgops.sianow.pl 

Przejęcie zadania nie będzie
wiązało się z koniecznością składania
dodatkowych wniosków.

Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie Działu Świadczeń Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sianowie ul. Słowackiego 3A 
w dniach:

od poniedziałku – do środy 
w godzinach od 7:00 do 15:00, w czwart-
ki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 
– 14:00.

Tel. 94 30 670 43 lub 94 30 670 44
lub 94 30 670 38, adres email:
mgops@sianow.pl �

MGOPS infOrMuje

Stypendia i zasiłki
szkolne po nowemu

10 grudnia lokalne środowisko węd-
karzy, dzięki współpracy z Zarządem
Okręgu PZW w Koszalinie I prezesem
Tomaszem Plewą, zarybiali jezioro
Topiele.

50 kg lina i 50 kg szczupaka z sanda-
czem. Wśród drapieżników trafiają się
naszym wędkarzom w tym jeziorze

naprawdę duże okazy. Teraz niech się
zaaklimatyzują w nowym domu. 

Kolejnym elementem zarybiania
było wpuszczenie 102 kg karpia. 

Dziękujemy za pomoc wszystkim
zaangażowanym w zarybienie naszych
akwenów. 

�

Rybka, hop do wody

Ekologiczna choinka 
W tym roku, po raz piąty, odbył Gminny Konkurs
Ekologiczna Choinka. Zadaniem konkursowym było
wykonanie choinki z wykorzystaniem naturalnych
materiałów lub nieużytków, takich jak opakowania
plastikowe, papierowe, nakrętki, druciki i tym 
podobne odpady. 

Głównym celem konkursu jest od lat wzmacnianie wśród
dzieci naszej gminy świadomości ekologicznej oraz krzewienie
tradycji bożonarodzeniowych. Ze względu na szczególną sytuację
pandemiczną, w tym roku konkurs nieco zmienił swoja formułę,
część końcowa odbyła się w internecie. 

Wszystkie nadesłane zdjęcia choinek przedstawiały wspa-
niałe wytwory wykonane własnoręcznie przez uczniów gminnych
szkół. Jury w składzie: Katarzyna Budnik – dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Sianowie; Alicja Rajca – przedstawiciel Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Sianów oraz przed-
stawiciel Rady Rodziców; Małgorzata Siwiela – nauczycielka, orga-
nizatorka konkursu, wyłoniło laureatów tegorocznej edycji. 

Wszystkim autorom przepięknych choinek serdecznie gratu-
lujemy, życząc dalszych artystycznych sukcesów. Zapraszamy za
rok!

Wspaniałych Świat Bożego Narodzenia oraz samych szczę-
śliwych dni w Nowym Roku 2022! �
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Sesja 
w prezencie

Zrób sobie tyle zdjęć, ile pomieści
Twój dysk – z przyjaciółmi, ze zwierza-
kiem, rodzinnie Selfie. A wszystko za
darmo. Na dodatek zapach prawdziwe-
go lasu gwarantowany.

Zapraszamy do zrobienia sobie
pamiątki bożonarodzeniowej, na przy-
gotowanej ściance z tłem fotograficz-
nym w sianowskim CK. Nie trzeba się
umawiać. Korzystanie ze ścianki jest
bezpłatne. Wykonywanie zdjęć we włas-
nym zakresie. Zapraszamy poniedziałek
godz. 8:00 do 15:00, wtorek do piątku
od godz. 8:00 do 19:00 i w soboty od
godz. 8:00 do 16:00

Do zobaczenia. �

Boże Narodzenie tuż, tuż… Wszyst-
kie dzieci szykowały się na powitanie
długo wyczekiwanego Świętego Miko-
łaja. Listy z życzeniami o wymarzony
prezent już napisane, porządki w domu
porobione, a dekoracje na choinkę goto-
we. Wystarczy tylko pięknie ją przystro-
ić i czekać na zbliżający się czas świąt.
Z tej okazji w bibliotece w Sianowie
odbyła się świąteczna lekcja bibliotecz-
na dla najmłodszych. Wspólnie czytano
świąteczne bajki, malowano koloro-
wanki i rozmawiano o tradycjach świą-
tecznych. Okazuje się, że jest ich
naprawdę wiele, a każdy region Polski
niesie ze sobą różnorodność świętowa-
nia tak pięknych chwil. �

Świąteczna lekcja w bibliotece

W obiektyWie

ceramiczne 
bałwanki

8 grudnia w sianowskiej biblio-
tece odbyły się niezwykłe warsz-
taty… lepienia bałwanków… 
z gliny. warsztaty prowadziła
bogna buziałkowska, a wszyscy
wspaniale się bawili. w efekcie
powstały nie tylko bałwanki, 
ale i aniołki i ozdoby na choinkę.
Teraz arcydzieła trafią do pieca 
i będą ozdobą naszych domów.

21 grudnia, w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów, nastąpiło podsumowanie 
i wyłowienie laureatów błyskawicz-
nego konkursu plastycznego na
„Kartkę Bożonarodzeniową”. 

W konkursie mogły wziąć udział
dzieci i młodzież w wieku 5 do 14 lat 
z terenu gminy i miasta Sianów. Na
konkurs wpłynęły 94 prześliczne prace.
Komisja w składzie Milena Szczepań-
ska-Zakrzewska, Waldemar Kosowski,
Adrian Lewandowski, Aleksandra
Kowalczyk i Sylwia Piasecka, postano-
wiła nagrodzić w kategorii wiekowej 
5–7 lat i przyznać I miejsce Szymonowi
Mruczkowi, II miejsce Leonowi Czaj-

kowskiemu, III miejsce Julii Pietrzyk.
W kategorii wiekowej 8–10 lat I miejsce
zajęła Oliwia Gardziejewska, II miejsce
Hanna Sochińska, III miejsce Amelia
Synówka. W kategorii wiekowej 11–14
lat I miejsce zajął Radosław Giergiel, II
miejsce Maksymilian Woch, III miejs-
ce Jakub Morawiec. 

Wszystkim uczestnikom serdecz-
nie gratulujemy, gdyż poziom konkursu
stał na bardzo wysokim poziomie, 
a laureatów zapraszamy do Centrum
Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy 
i Miasta Sianów po odbiór nagród. 

Nagrody ufundowała Darłowska
Lokalna Grupa Rybacka.

�

Kartka na święta 

Od 6 do 9 października
członkowie Dyskusyjnego
Klubu Książki „rozczytywa-
li się” w Warszawie.

Środa, 6 października. Skoro świt
ruszamy samochodami w kierunku
stolicy. Zaplanowany program pobytu
bardzo bogaty, a naszym jedynym zmar-
twieniem jest pogoda, bo w Sianowie
pada. Mimo tego humory dopisują. Ok.
godz. 11 meldujemy się w pełnej słońca
stolicy – szybko do hotelu, zostawiamy
bagaże i samochody, spotykamy się 
z koleżankami podróżującymi pocią-
giem i bez zwłoki ruszamy „na miasto”
korzystając wyłącznie z komunikacji
miejskiej oraz własnych nóżek. Na
początek Zamek Królewski i Stare Mias-
to. Jeszcze Muzeum Chopina, bo prze-
cież trwa Międzynarodowy Konkurs
Chopinowski – tam mamy możliwość
wysłuchania jednego z koncertów. Spie-
szymy się, bo wieczorem Teatr Narodo-

wy a w nim sztuka „Jak być kochaną” 
z Gabrielą Muskałą i Janem Fryczem 
w rolach głównych. Wspaniała uczta na
zakończenie dnia. Zmęczeni, pełni arty-
stycznych wrażeń, wracamy do hotelu
i szybciutko zasypiamy.

Czwartek, 7 października. Po śnia-
daniu ruszamy do Wilanowa. Udaje się
nam dostać wejściówki, a ponieważ jest
to dzień bez opłat za wejście to frekwen-
cja duża. Piękne miejsce, zwłaszcza
pałac, powozownia i przepiękne ogrody
szykowane do oświetleniowej wieczor-
nej gali (czynna od soboty ale my już jej
nie zobaczymy). Teraz wracamy na
Stare Miasto. Muzeum Warszawy, Plac
Zamkowy, Barbakan, Kościoły, spoglą-
damy na Pałac Prezydencki i zmęczeni
„lądujemy” u Wedla na gorącej czeko-
ladzie. Pychota. Jeszcze tylko wieczorny
spacer Bulwarami, sesja zdjęciowa obok
warszawskiej Syrenki i powrót do hote-
lu.

Piątek, 8 października. Zaczynamy
od ogrodów na dachu Biblioteki
Uniwersyteckiej. Nie tylko inne stolice

europejskie mają takie miejsca. Warsza-
wa też. O tej jesiennej porze roku kolory
roślin zachwycają, co chwilę przystaje-
my zrobić fotkę – cudowne, magiczne
miejsce. Trochę się spieszymy, bo czeka
na nas przewodnik w Łazienkach
Królewskich. Pani przewodnik bardzo
ciekawie opowiada, z wielką przyjem-
nością jej słuchamy. W tle cały czas

muzyka Chopina. Teraz jazda warszaw-
skim metrem do Pałacu Kultury 
i Nauki. Jest już wieczór. Warszawa
nocą, oświetlone wieżowce, ulice... pozo-
staną piękne wspomnienia. 

Sobota, 9 października. Po śniada-
niu ruszamy w kierunku – Stadionu
Narodowego. Tu niemiła niespodzianka.
Dziś mecz Polska – San Marino i nie
można stadionu zwiedzać. Robimy fotki
obok i ruszamy w kierunku Sianowa.
Po drodze zatrzymujemy się w Sierpcu,
gdzie zwiedzamy skansen Muzeum Wsi

Mazowieckiej. Tu kręcono sceny do
wielu filmów „Pana Tadeusza”, „Ogniem
i mieczem”, „Szwadronu” i innych. 
Przenosimy się w XIX wiek, a może 
i wcześniej. Wieczorem meldujemy się 
w domu. Piękna pogoda przez cały czas
naszej wycieczki. 

Już snujemy plany na kolejne
wyprawy. Może tak śladami Eberharda
Mocka bohatera książek Marka Krajew-
skiego, Czyli... zgadujemy... WROCŁAW.
Ale to już w 2022 roku.

Tekst i fot. Krzysiu Kolisz

Sianowski DKK w Warszawie



W Sianowie, w hali sportowo-wido-
wiskowej przy Szkole Podstawowej
nr 2, rozegrany został VI Ogólnopolski
Gwiazdkowy Halowy Turniej piłki
nożnej dziewcząt o puchar Mar-
szałka Województwa Zachodniopo-
morskiego. 

Zawody rozegrano w trzech katego-
riach wiekowych: 2007-2008, 2009-
2010 i 2011 i młodsze. Z zapowiedzia-
nych 18. zespołów ostatecznie
wystartowało 12 – po 4 w każdej kate-
gorii. Na przeszkodzie w udziale wielu ze-
społom stanęła pandemia. Pomimo to
turniej się odbył i był bardzo udany pod

względem sportowym jak i organiza-
cyjnym.

W najstarszej kategorii 2007-2008 nie-
spodziewanie triumfowała ekipa trenera
Kamila Kuprowskiego z Akademii Piłkar-
skiej z Drawska Pomorskiego. Drugie
miejsce wywalczyły piłkarki trenowane
przez Marka Zienkiewicza 
z MLKS Tucholanka Tuchola. Trzecie 
i czwarte miejsce gościnne sianowianki 
z pierwszego i drugiego zespołu UKS Vic-
toria SP 2 Sianów (trener Jędrzej Bielecki).
Po zakończeniu zawodów wyłoniono naj-
lepsze zawodniczki. Najlepszą piłkarką w
opinii trenerów biorących udział w zawo-
dach została Małgorzata Reichert z Tu-

cholanki. Królową strzelczyń Amelia
Tyrpa z AP Drawsko, a najlepszą bram-
karką Maja Malczewska z Victorii SP 2.

W kategorii średniej 2009-2010 zwy-
ciężył team z MLKS Tucholanka Tuchola
– wygrały wszystkie spotkania. Drugie
miejsce przypadło Victorii SP 2 Sianów,
zespołowi trenowanemu przez Klaudię
Majerczak. Trzecią lokatę zajęły zawod-
niczki z AP Drawsko trener Kamil Kup-
rowski, a czwartą piłkarki Akademii Pił-
karskiej Kotwicy Kołobrzeg. W tej
kategorii również wyłoniono najlepsze
zawodniczki. Najlepsza piłkarka turnieju
to Zuzanna Chrystofiak z Victorii SP 2.
Królową strzelczyń okazała się Laura

Włoch z Tucholanki, a najlepszą bram-
karką Maja Wyrzykowska z AP Drawsko.

W najmłodszej kategorii 2011 
i młodsze, a więc orliczek, zgodnie z no-
wymi wytycznymi nie brano pod uwagę
wyników i nie została sporządzona koń-
cowa tabela zawodów. W turnieju wzięły
udział: UKS Olimpia Szczecin (trenerka
Anita Piekarek), AP Kotwica Kołobrzeg
(trener Grzegorz Szumiato), MLKS Tucho-
lanka Tuchola (trener Marek Zienkiewicz)
i UKS Victoria SP 2 Sianów (trenerka
Klaudia Majerczak w zastępstwie chorej
Joanny Sikorskiej).

Po meczach wyłoniono najlepsze pił-
karki. I tak najlepszą zawodniczką została

Adrianna Urbaniak z Victorii SP 2, kró-
lową strzelczyń Wiktoria Szymańska 
z Tucholanki, a bramkarką Anna Lewan-
dowska z AP Kotwica. 

Turniej był współfinansowany 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w Szczecinie, Powiatu Koszalińskiego 
i Gminy Sianów.

Dzięki licznym sponsorom min. PZPN
Warszawa, ZZPN Szczecin, PGK Ko-
szalin, Nadleśnictwo Karnieszewice,
ARKA Sianów, Bank Spółdzielczy 
w Sławnie oddział w Sianowie, Glob-
metal Sianów nie zabrakło nagród i sło-
dyczy. Ponadto wszystkie zespoły, tre-
nerzy oraz najlepsze zawodniczki
otrzymały okolicznościowe statuetki,
wykonane przez firmę Kamila Pawlaka
GLOBMETAL z Sianowa.

Nagrody wręczali min. przewodniczący
Rady Miejskiej Sianowa Janusz Machała 
i radny Sebastian Kulesza. Na dobrą or-
ganizację zawodów złożyła się praca
m.in. Marka Małolepszego, Jacentego 
Życinskiego, Piotra Adamusa, Krzysztofa
Gorta, Romana Chrystofiaka, Anety Ryn-
cewicz, Natalii Mazurczak, Zuzanny Ro-
gacz i Jędrzeja Bieleckiego Wszystkie ze-
społy miały oprócz nagród i słodyczy
zapewniony ciepły posiłek, napoje oraz
pełno pysznych ciast upieczonych
głównie przez rodziców zawodniczek
Victorii SP 2.

Tekst i fot. Jędrzej Bielecki
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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

5 grudnia w Bierzwniku został prze-
prowadzony turniej kwalifikacyjny
województwa zachodniopomor-
skiego w kategorii żacy i żaczki 
w tenisie stołowym. Zawodnicy UKS
Sucha Koszalińska na podium 
w II Wojewódzki Turniej Kwalifika-
cyjny w Tenisie Stołowym w kategorii
żak.

Zawodnicy i zawodniczki UKS Sucha
Koszalińska godnie reprezentowali
gminę Sianów. Na podium stanął Sebas-
tian Podhorodecki, który wywalczył
trzecie miejsce, pokonując w ostatnim
meczu swojego klubowego kolegę, Ma-
cieja Plondera. Dziewczęta, w składzie
Dorota Plonder i Helena Gazicka także

walczyły dzielnie, jednak nie sprostały
swoim rywalkom i zajęły kolejno VIII i XIII
miejsce. Występ wszystkich zawodników
uważamy za udany chociaż naturalnie
trenerka odczuwa sportowy niedosyt.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze
sportowe sukcesy.

Daniela Gazicka

Sukcesy młodych tenisistów stołowych

Gwiazdowe zmagania dziewcząt

Zwycięstwo tenisistów stoło-
wych KS DARZ BÓR Karniesze-
wice (9:1) nad rezerwami
aktualnego drużynowego
mistrza Polski, DEKORGLASS
Działdowo, to sukces na wagę
tytułu wicemistrza I ligi, grupy
północnej, fazy zasadniczej.

23 maja tego roku, działdowianie, 
z byłym wychowankiem KTS KOSZALI-
NIANIN – Jakubem Dyjasem, pokonali
3:1, najbardziej utytułowany polski 
klub XXI wieku DARTOM BOGORIĘ
Grodzisk Mazowiecki i po raz pierwszy 
w historii, zostali drużynowym mistrzem
Polski!

Do tego dnia, Jakub Dyjas już dwu-
krotnie był indywidualnym mistrzem
Polski. Drużynowym – jeszcze nigdy.
Nasz najlepszy tenisista stołowy, przez
cały poprzedni sezon grał równo 
i dobrze, a w półfinałach i finale, zwy-

ciężył we wszystkich czterech pojedyn-
kach!

11 grudnia 2021 r. karnieszewiczanie,
zwyciężając z DEKORGLASS Działdowo

II, w przedostatnim meczu fazy zasadni-
czej udowodnili, że w bieżącym sezonie,
chcą powalczyć o awans do LOTTO Su-
perligi.

W pierwszym naszym sezonie – na po-
ziomie I ligi – DEKORGLASS-u Dział-
dowo II, w grupie północnej, w której
graliśmy, nie było.

W minionym: 17 października 2020 r.,
po remisie 5:5 – w Działdowie, 25
kwietnia 2021 r., wygraliśmy 7:3, grając
w Sianowie.

W Działdowie punktowali: Bartosz
Szarmach – 2,5 pkt., Michał Krzyża-
nowski – 2 i Marcin Marchlewski – 0,5
pkt. W Sianowie: Michał Krzyżanowski 
i Marcin Marchlewski – po 2 pkt. oraz
Bartosz Szarmach i Marcin Woskowicz 
– po 1,5 pkt.

Komentując sobotnie spotkanie,
Prezes KS Darz Bór – Zbigniew Kuszle-
wicz, napisał:

– (…) W całym meczu oddaliśmy je-
dynie cztery sety. Są więc powody do za-
dowolenia. Teraz wystarczy utrzymać
formę i skuteczność, a plan tegoroczny
będzie spełniony.

Do końca pierwszej rundy pozostał do
rozegrania jeden mecz z ENERGĄ MA-
NEKINEM Toruń II. Szkoda, że na to wy-

darzenie musimy czekać, aż do 8 stycznia
2022 r. Przerwa w rozgrywkach w środku
sezonu, przynosi bowiem więcej szkody
niż korzyści. Dlatego też nasi zawodnicy
zobowiązani są do wzmożonych tre-
ningów w tym okresie.

Do zakończenia rundy zasadniczej, po-
został nam zatem mecz z ENERGĄ MA-
NEKINEM II Toruń.

Patrząc na miejsca w „Rankingu indy-
widualnym”, naszych tenisistów stoło-
wych:  5. Marcina Woskowicza, 9. Mar-
cina Marchlewskiego, 10. Bartosza
Szarmacha, 26. Karola Szarmacha 
i 43. Tomasza Tabora, możemy mieć na-
dzieję, że początek nowego roku, będzie
należał do Nas!

„Żelazna czwórka” ENERGII MANE-
KINA Toruń II, plasuje się z kolei na
miejscach: 11. Michał Małachowski, 12.
Konrad Staszczyk, 16. Dawid Michna 
i 38. Bartosz Czerwiński.

A na koniec świąteczno-noworoczne
życzenia: „Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich, niech pokój, mi-
łość i szczęście otoczy Państwa wszyst-
kich. Niech blask żywej choinki roz-
świetla drogę na cały Nowy Rok”.

Ryszard Wątroba

Kluczowe zwycięstwo pingpongistów

Na zdjęciu: Marcin woskowicz FOT. WalDEMaR KOSOWSKi


