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nwestycja obejmować
będzie budowę systemu
kanalizacji grawitacyjnej 

i tłocznej o długości 2,24 km wraz 
z trzema przepompowniami ście-
ków w Kędzierzynie. Realizację
zadania zaplanowano na lata 2021-
2022, a jego wartość całkowitą
oszacowano na 2 688 952,80 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej wynosi  1 692 071,42 zł
(85% kosztów kwalifikowalnych
zadania).

Przypomnijmy, to już szósta
inwestycja z zakresu gospodarki
wodno-ściekowej realizowana 
w gminie z dofinansowania
perspektywy finansowej 2014-2020
RPO WZ. Zrealizowano już dwa
zadnia:  rozbudowę ujęcia wody
wraz ze stacją uzdatniania wody 
w Sianowie oraz budowę wodocią-
gu magistralnego na trasie Sianów
– Osieki.

Ponadto w roku 2021 i 2022
realizowane będą kolejne zadania
inwestycyjne – budowa kanalizacji
sanitarnej i tłocznej w Kłosie 
i Gorzebądzu.

– Gmina Sianów od lat stara się
o unijne dotacje na budowę kanali-

zacji– mówi sekretarz Gminy 
i Miasta Sianów Henryk Lubocki. 
– Kanalizacja jest bardzo potrzebna,
bez tego cywilizacyjnego dobro-
dziejstwa w gminie żyje duża część
mieszkańców. Inwestycje, obok
osiągnięcia efektu ekologicznego 
i zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców, mają za zadanie stworzyć

warunki do dostosowania gospo-
darki wodno-ściekowej do gospo-
darki rynkowej, zapewniając przy
tym bezpieczeństwo  i wysoką
jakość usług. Będzie to zawsze
jednym z najważniejszych celów
inwestycyjnych naszego samorządu
– podkreśla. 

Obecnie sieć kanalizacyjna 

w samorządzie wynosi 58 282,7 m
długości. Wybrana do dofinansowa-
nia inwestycja zwiększy długość km
sieci o 2,24 km i tym samym umoż-
liwi ponad 122 mieszkańcom
Kędzierzyna kompleksowe podłą-
czenie do systemu kanalizacji tłocz-
nej transportującej ścieki do oczysz-
czalni ścieków w Jamnie.

RoZbudowa infRaSTRuKTuRy wodno-KanaliZacyjne w gminie

Kolejne Inwestycje 
Rozpoczyna się realizacja inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej
na ternie gminy Sianów. w Kędzierzynie prace budowlane potrwają do drugiego
półrocza 2022 r., ale z dobrodziejstwa cywilizacji skorzysta 122 osób. 

7 II
Wielkoorkiestrowy 

Turniej Piłki Nożnej 

11 II
678. rocznica nadania

praw miejskich miastu

Sianów 

Uroczysta Gala „Sianow-

skich Rybogryfów”. 

Nagrody jak co roku roz-

dano w trzech kategoriach:

za działalność dla rozwoju

Gminy i Miasta Sianów, 

za osiągnięcia sportowe 

i za działalność społeczną.

Uroczystości odbędą się 

w Galerii Zorza, niestety, 

w tym roku w zamkniętej

formule.

13 II
Turniej piłkarski 

im. F. Pietraszkiewicza 

17 II
Mobilna pracownia 

mammograficzna LUX

MED w godzinach 

od 9 do 14, przy Centrum

Kultury, plac Pod Lipami 9

KładKa 
w budowie
Trwa  budowa kładki w ciągu szlaku 
rowerowego w Sianowie. 
Zgodnie z koncepcją to kładka 
o konstrukcji stalowej z obustronną 
balustradą. inwestycja zlokalizowana
jest w miejscu zdemontowanej kładki
drewnianej, która nie nadawała się do
dalszej eksploatacji. 
długość projektowanej kładki 
(pomostu) będzie wynosiła 10,5 metra,
natomiast jej szerokość użytkowa 
2 metry.

w obiektywie

Sianowska Straż Miejska
dysponuje od niedawna

nowym samochodem. To niewąt-
pliwe usprawni pracę funkcjona-
riuszy. Rok 2020 był dla nich praco-
wity.

– W roku 2020 funkcjonariu-
sze zajmowali się wieloma ważnymi
kwestiami bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy i miasta Sianów.
Przyjęliśmy 683 zgłoszenia dotyczą-
ca rożnych zagrożeń m.in. zakłóca-
nie porządku i spokoju, zagrożenia
w ruchu drogowym, zagrożeń życia
i zdrowia, zagrożeń pożarowych,
awarii technicznych oraz ochrony
środowiska i gospodarowania odpa-
dami komunalnymi – informuje
Beata Bielska, p.o. komendanta
Straży Miejskiej. 

Sianowska Straż Miejska
oprócz statutowych zadań prowadzi
również szereg akcji informacyjno-
edukacyjnych wśród dzieci 
i młodzieży oraz osób starszych.
Aktywnie współpracuje z policją
poprzez stałą wymianę informacji

dotyczących zagrożeń występują-
cych lokalnie, co tez wpływa na
skuteczność obu służb. 

Obecnie największym problem
na terenie gminy z punktu widzenia
przestrzegania ładu i bezpieczeń-
stwa publicznego jest nieprawidłowe
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz problemy związane 
z gospodarką wodno ściekową

(szamba). Da się również zauważyć 
w okresie zimowym nieprawidłowo-
ści związane ze spalaniem materia-
łów niedozwolonych, co jest nieustan-
nie monitorowane i kontrolowane.

– Niestety, mimo wieloletniej
pracy nad poprawą świadomości
ekoligicznje i usprawnieniem
kontroli nadal występują niepra-
widłowości – podkreśla funkcjona-
riuszka.  

Niestety, po zmianie przepisów
o gospodarce odpadami nie zniknął
problem dzikich wysypisk. 

– Jest coraz większa świadomo-
ści mieszkańców, ale nadal obser-
wujemy przypadki pozbywania się
odpadów w miejscach niedozwolo-
nych. Śmieci porzucane są najczę-
ściej w miejscach odludnych typu
skwery, lasy, rowy co wiąże się 
z ogromna dewastacją zanieczysz-
czeniem środowiska. Takie działania
bardzo często są zakończone odnale-
zienie sprawcy za pomocą systemu
monitorowania oraz urządzeń
samoczynnie rejestrujących. Spraw-
ca może być ukarany grzywną do
3000 zł i obligatoryjnie jest również
zobligowany do usunięcia zanie-
czyszczenia – ostrzega strażniczka.

Na straży ładu i porządku

Radiowóz 
ford connect 

7-osobowy, wyposażony w spe-
cjalny sektor do przewozu osób
ujętych oraz system audiowizualny
mający na celu poprawę komuni-
kacji z mieszkańcami. Oznakowany
jest zgodnie z rozporządzeniem
MSWIA. Został zakupiony w ca-
łości z budżetu Gminy i Miasta
Sianów za 123 608,14  zł.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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Od wielu lat sianowianie znają
wizje obwodnicy, która ma
uspokoić i zmniejszyć ruch

drogowy w Sianowie. Sam pamię-
tam jeszcze wersje, w których
Sianów miał być mijany nie od
północy, a od południa. Wiele poko-
leń czekało jednak na konkretne
rozwiązania i one teraz nadchodzą.

Wiemy przecież, że obwodnica
jest w trakcie budowy, a na prze-
rwany fragment od Sianowa do
Skwierzynki został już ogłoszony
przetarg. Do tego dojdzie nowy
węzeł w Gorzebądzu, co faktycznie
otworzy Sianów na całkiem inne
zagospodarowanie  starówki.

Piszę o tym dlatego, że nadcho-
dzą już zmiany, które ten proces
rozpoczynają. Bo przecież wiele osób
zna pomysł na zagospodarowanie
obszaru Starego Miasta. Ten pomysł
oczywiście ewoluował i zmieniał się
z uwagi na różne uwagi mieszkań-
ców. Jednak nigdy nie przestałem 
o nim myśleć, nie przestaliśmy też 
z radnymi o nim rozmawiać i dzia-
łać. I tak czekają nas zmiany na
ulicy Piastów – pojawią się dodatko-
we miejsca parkingowe i ścieżka
rowerowa. Całkowicie zmieni się też
przestrzeń Placu Pod Lipami.

Centrum Nauki i „Nasz Rynek”
to projekty, które stworzą też prze-
strzeń pomiędzy budynkami. Już
dziś mogę napisać, że znajdzie się
tam piękne miejsce do spędzania
wolnego czasu, do aktywności czy
zwykłych spotkań. To już się dzieje!!!

Jestem niesamowicie podekscy-
towany, bo wiele lat o tym mówiliś-
my, było wiele zagrożeń, nieprawd,
ograniczeń prawnych. Ale za tą
„zasłoną” może nas czekać coś niesa-
mowitego. I to „niesamowite” już
nadchodzi.

Nadchodzą
zmiany

z ratusza

D
zięki dofinansowaniu w wy-
sokości ponad 47 tysięcy
złotych z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w okolicy kina Zorza powstanie budy-
nek hali targowej na 6 stanowisk z sani-
tariatem oraz toaletą publiczną. W tym
celu przebudowane zostanie skrzyżo-
wanie ulicy Tylnej i Placu pod Lipami. 

Ponadto przewiduje się zagospoda-
rowanie przestrzeni wokół targowiska
wraz z pięcioma dodatkowymi mobil-
nymi stanowiskami handlowymi oraz
montażem małej architektury. Plano-
wana wartość całej inwestycji wynosi
ponad 739 tysięcy złotych. Celem zada-
nia jest poprawa konkurencyjności
producentów rolnych na terenie gminy
Sianów oraz wzrost standardu i jakości
oferowanych przez nich usług, celem
wspierania lokalnego rynku. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku,
w wyniku postepowania przetargowe-

go, zawarto umowę z firmą P.P.U.H. „POL
MAR” Marek Niedźwiecki, wykonawcą
inwestycji w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Realizacja inwestycji zapla-
nowana została na trzy etapy: opraco-
wanie projektu koncepcyjnego, wyko-
nanie projektu budowlanego i wykoń-
czeniowego wraz z pozyskaniem wszel-
kich niezbędnych uzgodnień oraz
wykonanie robót budowlanych obję-
tych dokumentacją. Obecnie trwają
prace nad koncepcją budynku.

Równolegle w 2021 roku na Placu
pod Lipami realizowana będzie inna
niezwykle ważna inwestycja gminna 
– budowa Centrum Nauki. Oba budynki
będą wzajemnie ze sobą korespondo-

wać architektonicznie, a ich realizacja
pozwoli na zagospodarowanie i zmianę

funkcjonalności Placu, który stanie się
miejscem tętniącym życiem. 

centrum sIanowa
zmIenIa sIę 
już za kilka miesięcy rozpoczną się prace
budowlane na sianowskim Placu 
pod lipami. ma tam powstać do końca
2021 roku targowisko miejskie.

obwodnica będZie
SKońcZona 
generalna dyrekcja dróg Krajowych i autostrad w Szczecinie
ogłosiła przetarg na zakończenie budowy obwodnicy Sianowa 
i Koszalina. 
Przypomnijmy, że budowa została wstrzymana z powodu pro-
blemów gruntowych w okolicach Kędzierzyna. Teraz, po przepro-
jektowaniu, 800 m z prawie 8 km wybudowana zostanie jako esta-
kada. 
dla mieszkańców gminy Sianów ważne jest również to, że w ra-
mach tej budowy (choć w oddzielnym zamówieniu, które gotowe
będzie pewnie za 2-3 miesiące) wybudowany będzie węzeł 
w gorzebądzu, co widać na załączonej mapie.
– To spowoduje, że Sianów będzie miał pełną obwodnicę z dwoma
węzłami – wschód i zachód, a do Koszalina będzie zdecydowanie
ułatwiony wjazd... Prawda, że to super informacja na koniec tego
trudnego roku – nie kryje satysfakcji maciej berlicki, burmistrz
Sianowa.

18stycznia nastąpił upragnio-
ny powrót uczniów klas I-III

do nauki stacjonarnej. Pierwszy dzień
przyniósł wiele emocji dzieciom i do-
datkowo okazał się nie małym wyzwa-
niem, ponieważ pogoda przywitała
uczniów mrozem i śniegiem. 

Powrót poprzedziły informacje
dyrektora szkoły, opracowane na
podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS,
dotyczące zachowania reżimu sanitar-
nego w placówce.

Katarzyna Budnik, dyrektor szkoły
SP 2 w Sianowie opisuje jak wygląda
rzeczywistość sanitarno-epidemiczna
szkoły. – Do szkoły może uczęszczać
uczeń bez objawów chorobowych suge-
rujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają 
w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji. Uczniowie mogą być przy-
prowadzani do szkoły i z niej odbierani
przez opiekunów bez objawów choro-
bowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych – wyjaśnia dyrektor. 

W drodze do i ze szkoły opiekuno-
wie z dziećmi oraz uczniowie przestrze-
gają aktualnych przepisów prawa doty-
czących zachowania w przestrzeni
publicznej (m.in. stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa). 

Wszystkim wchodzącym do
budynku szkoły umożliwia się skorzys-
tanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rodzi-

ce dziecka mają obowiązek zaopatrzyć
dziecko w indywidualną osłonę nosa 
i ust do zastosowania w przestrzeni
wspólnej szkoły oraz w przestrzeni
publicznej – zgodnie z aktualnymi prze-
pisami prawa. 

Rodzice (opiekunowie) nie wcho-
dzą do budynku szkoły. Dzieci są przy-
prowadzane i odbierane ze szkoły przed

budynkiem szkoły. Dzieci, które nie są
zapisane do świetlicy przyprowadzane
są bądź przychodzą od godz. 7.50. 

Na uczniów czekały wychowaw-
czynie. Lekcje odbywają się w różnych
sektorach szkoły, aby zminimalizować
mieszanie się klas. Przerwy międzylek-
cyjne również są wydzielone w odręb-
nych miejscach. Posiłki w stołówce
szkolnej wydawane są w zróżnicowa-
nych godzinach. Personel administra-
cyjny stale dba o dezynfekcję i czystość
w przestrzeni wspólnej. 

Uczniów cieszy możliwość powro-
tu do szkolnych ławek. Na korytarzach
jest gwarno od rozmów, których najbar-
dziej brakowało dzieciom, bowiem
kontakt z rówieśnikami jest bardzo
istotny. Na lekcjach jest „las rąk” 
w górze, bo każdy chce coś powiedzieć,
wypowiedzieć się na forum klasy. Pomi-
mo obowiązków i pracy oraz obowią-
zujących obostrzeń uczniowie są szczę-
śliwi, że zajęcia odbywają się w pla-
cówce wśród kolegów i koleżanek. 

– Nie wiemy co przyniesie przy-
szłość, ale wszyscy jesteśmy dobrej
myśli! – podsumowuje Katarzyna
Budnik.

Najmłodsi wrócili do szkoły 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Dzieci z SP2 już uczą się razem z rówieśnikami w swoich klasach.

Koncepcja zagospodarowania 
Placu pod lipami
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Tlenek węgla, zwyczajowo zwany czadem, jest gazem
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym i pozba-

wionym smaku, w związku z tym niewyczuwalnym dla
ludzi.

Źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to
najczęściej kominki, piece węglowe, gazowe lub olejowe 
i kuchnie gazowe. Czad powstaje w wyniku niepełnego spala-
nia wielu paliw, tj. drewna, oleju, gazu, benzyny, propanu,
węgla, nafty, ropy, spowodowanego niedoborem tlenu,
niezbędnego do zupełnego spalania. Najczęściej wynika to 
z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urzą-
dzenia, w którym następuje spalanie. Czad dostaje się do
organizmu drogami oddechowymi. Jego trujące działanie
polega na łączeniu się z hemoglobiną, co sprawia, że transport
tlenu z płuc do tkanek jest drastycznie zmniejszony, czego
efektem jest ich niedotlenienie.

Objawy zatrucia czadem
Duszność, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty,

oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca 
i oddychania, senność, nudności, trudności z oddychaniem,
oddech przyśpieszony i nieregularny.

Jak zapobiegać zatruciu?
Należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do

paleniska (pieca gazowego, kuchni węglowej czy kuchenki
gazowe) oraz swobodny odpływ spalin. 

Pamiętaj! Aby uniknąć zatrucia:
– dokonuj przeglądów instalacji wentylacyjnej i prze-

wodów kominowych; 
– podczas korzystania z jakiegokolwiek źródła ciepła

uchyl okno;
– nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów

nawiewnych;
– przy instalacji systemów grzewczych korzystaj z usług

wykwalifikowanej osoby;
– kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych;
– w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić

poprawność działania wentylacji, 
– rozmieścić czujki tlenku węgla w każdej części domu. 

Magda SzoŁyga

Czad – cichy zabójca!

Plac przy ul. dębowej 
w Sianowie, popularne
„łemblej” został zmoderni-
zowany. 
Autorem pomysłu jest Janusz

Machała, mieszkaniec  Sianowa. Projekt
zebrał 167 głosów w Budżecie Obywa-
telskim, a szacowana kwota jego wyko-
nania wynosiła 58 429,00 zł

Zakres prac modernizacyjnych
istniejącego kompleksu sportowego

przy ul. Dębowej w Sianowie (zwanego
potocznie „Łemblej”) obejmował zmianę
oświetlenia obiektu sportowego
poprzez dostawę i montaż 4 lamp
oświetleniowych typu LED, naprawę
uszkodzonej nawierzchni murawy 
i bieżni boiska, montaż elementów
siłowni zewnętrznej dla dzieci i doro-
słych: surfera, twistera, wyciągu górne-
go, roweru i jeźdźca, wioślarz wolnos-
tojący, krzesło do wyciskania, budowę
wiaty rekreacyjnej o wymiarach 
7 na 5 m dla mieszkańców osiedla.

– Ta modernizacja wpłynie na
poprawę atrakcyjności miejsca sporto-
wo-rekreacyjnego w Sianowie, podwyż-

szy jakość użytkowania, jak również
zapewni możliwość rozwijania pasji 
i talentów sportowych dla najmłod-

szych i najstarszych pokoleń Sianowa
– podsumowuje pomysłodawca.

�

n
a realizację tegorocznych
zadań w budżecie gminnym
przygotowano 320 tysięcy

złotych, co stanowi najwyższy budżet
konkursu w historii. W ubiegłorocznym
konkursie przekazano organizacjom

sportowym dwadzieścia tysięcy mniej.
Od kilku lat samorząd dąży do wygos-
podarowania coraz większych środków
na upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród mieszkańców. 

W ramach konkursu w regulami-

nowym terminie wpłynęło do Urzędu
Gminy dziesięć ofert od lokalnych
klubów, stowarzyszeń i uczniowskich
klubów sportowych. Wśród złożonych
wniosków znalazły się zadania doty-
czące piłki nożnej dzieci, kobiet 
i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet, orga-
nizacji zajęć judo dla dzieci i młodzieży,
a także prowadzenia zajęć treningo-
wych w zakresie badmintona,
jeździectwa sportowego i tenisa stoło-
wego.

Przy weryfikacji ofert oceniano 
w szczególności możliwość realizacji
zadania publicznego, zakładaną jakość
wykonania zadania i kwalifikację osób,
przy udziale których zadanie będzie
realizowane oraz przedstawioną kalku-
lację kosztów, uwzględniającą wkład
własny w postaci pracy społecznej,
wkładu rzeczowego lub finansowego
oferentów. Wysokość przyznanych
dotacji przedstawia tabela obok.

***
W nadziei na bardziej sprzyjające

warunki organizacji spotkań i wyda-

rzeń sportowych, mocno ograniczonych
obecnie przez restrykcje związane 
z epidemią COVID-19, życzymy wszyst-
kim realizatorom pomyślnej realizacji

zadań w zaplanowanym zakresie, 
a uczestnikom zadań wysokich osiąg-
nięć sportowych.

�

Gmina wspiera sport
Rozwój oferty sportowej gminy stanowi jeden z ważniejszych
punktów polityki prowadzonej przez sianowskich włodarzy. 
12 stycznia rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców gminy i miasta Sianów w 2021 roku.

w obiektywie

Remont w SP 2
czas pandemii spowodował, że nie było uczniów w szkole. wykorzystaliśmy ten kres na wy-
remontowanie trzech sal lekcyjnych. 
w pomieszczeniach wymieniono oświetlenie z całą instalacją elektryczną, położone zostały
nowe wykładziny, a ściany i sufity wyrównano. 
– Pomalowaliśmy ściany na nowe kolory i zadbaliśmy o nową aranżację. efekty naszych
działań widoczne są na zdjęciach. mamy nadzieję, że naszym uczniom również będą się po-
dobały – podkreśla Katarzyna budnik, dyrektor placówki. 
Powrót dzieci do szkoły stał się faktem. czekały na nich odnowione pomieszczenia.

„Łemblej” gotowe 

zdjęcia: GmiNa siaNóW

zdjęcie sP Nr 2
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Dni Ziemi Sianowskiej – DodaDni Ziemi Sianowskiej – Varius Manks

Gminny Dzień Seniora w SP 2 

Otwarcie Folk Film Festiwal

Zakończenie Folk Film Festiwal - wręczenie nagród w konkursie Kokofy

Zakończenie inscenizacji Powstania Warszawskiego

Dni Ziemi Sianowskiej

Publicznośc podczas koncertu Moniki LewczukPowstaniec Warszawski mieszkający w Sianowie Aleksander Kaczorowski wręczył 
Odznakę Honorową

– Jeżeli pomyślę „Sianów”, to przywołuję

obraz aktywnych seniorów, biblioteki tryum-

fującej w rankingach ogólnopolskich, 

Dni Ziemi Sianowskiej aspirujących do naj-

ważniejszej imprezy plenerowej w regionie.

I tak można by długo wymieniać… Jak to się

robi panie burmistrzu?

– Po prostu trzeba chcieć. Jak 
w każdej dziedzinie, można coś robić 
z obowiązku, ale można też z serca, 
z pasji. Mam wrażenie, że wokół mnie jest
wiele osób, które mają pasję i chęć reali-
zacji zadań ponadprzeciętnych. Jeśli nie
ogranicza się takich osób, ufa się im,
tworzymy wręcz idealny sposób na
rozwój. Odrębnym fenomenem Gminy 
i Miasta Sianów są seniorzy. Działający
przede wszystkim w ramach Sianowskiej
Akademii Seniora, ale to również Dom
czy Klub Seniora. Poprzez zaufanie 
i odpowiednie wsparcie okazuje się, że
będąc na emeryturze można ciekawie 
i aktywnie spędzać czas, a do tego uczyć
się wielu nowych rzeczy.

– Przez te 10 lat pana rządów widać wy-

raźny wzrost aktywności mieszkańców. 

Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe 

i wiele tak zwanych oddolnych inicjatyw

wspierających mieszkańców na przykład 

w trudnych sytuacjach losowych. Jak udało

się doprowadzić do sytuacji, że mieszkańcy

przekonali się, że chcieć to znaczy móc…

– Z jednej strony mamy historie 
z życia ludzi dotkniętych przez los. Gdy
oni doświadczyli dobra czy pomocy ze
strony innych, sami chcą się odwdzięczyć.
I wtedy mamy klasyczny przykład powie-
dzenia, że dobro wraca. Sam samorząd
potrzebny jest organizacyjnie, czasem do
koordynowania działań. Często też spor-
towa aktywność łączy się z chęcią pomo-
cy – pozwalamy czy współorganizujemy
turnieje w różnych dyscyplinach sportu,
na których organizowane są zbiórki
pieniędzy. Ostatni rok to dodatkowo duża
aktywność i pomoc związana z pande-

mią. Organizacje angażowały się w szycie
maseczek, fartuchów. 

To serce i charytatywność przybiera
też już od wielu lat stały charakter – czy
to w postaci działalności Sianowskiej
Fundacji „Jesteśmy razem”, czy też
poprzez cykliczne i stałe wydarzenia
związane z pomocą komuś. 

I po kilku takich akcjach każdy
widzi, że można. Żeby jednak podkreślić
wagę takich działań organizacji czy
mieszkańców, warto zauważać i nagra-
dzać taką aktywność. Mamy więc corocz-

nie wręczane nagrody dla Wolontariusza
Roku, często też Rybogryfy (wyróżnienia
dla aktywnych w dziedzinach sportu,
rozwoju i kategorii społecznej) trafiały do
aktywnych stowarzyszeń.

– Zrównoważony rozwój – to określenie

przewija się w ocenach gremiów, które

gminę Sianów plasują na wysokich miejs-

cach ogólnopolskich rankingów. Co to

oznacza w praktyce? Dbałość o rozwój infra-

struktury, ale i troskę o rozwój miesz-

kańców w wielu aspektach życia?

– Czasem słyszę głosy czy uwagi, że
tu nie ma jeszcze drogi, tam kanalizacji,
a my organizujemy wydarzenia, które
przecież nie są za darmo. Bo Dni Ziemi
Sianowskiej, Folk Film Festiwal, rekon-
strukcja „Godziny W” czy wiele innych
ciekawych wydarzeń kosztuje. I to jest
prawda. Odpowiedzi są jednak dwie.

Po pierwsze, przez okres 10 lat na
infrastrukturę wydaliśmy ogromne sumy
pieniędzy, co zresztą widać w naszej
gminie. Staramy się tak zresztą gospoda-
rować finansami, żeby w każdym roku
stan dróg, chodników czy sieci wodno-
kanalizacyjnej poprawiać czy rozbudo-
wywać. Jak więc widać wydarzenia czy
działania związane z kulturą, sportem czy
organizacjami pozarządowymi nie są 
w zamian za infrastrukturę a dodatkowo.

Po drugie – są różne oczekiwania
wobec samorządu. Jedni oczekują kolej-
nych inwestycji, inni większego wsparcia
poprzez pomoc społeczną, a jeszcze inni
chcą dostępu do kultury, sportu czy oferty
związanej z wolnym czasem. Każda z tych
grup to osoby płacące lokalnie podatki
więc ich oczekiwania trzeba brać tak

Bogactwem tej gminy są ludzie
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Rozmowa 
z maciejem
beRlicKim, 
burmistrzem
gminy i miasta
Sianów:
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Dni Ziemi Sianowskiej

Publicznośc podczas koncertu Moniki Lewczuk

II majówka z Historią w Szczeglinie

Majówka w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich Teatr z Poznania Z głową w chmurach w Sianowie

samo poważnie pod uwagę. I w taki właś-
nie sposób tworzyć „zrównoważony
rozwój”, działając w każdej dziedzinie,
biorąc pod uwagę i oczekiwania miesz-
kańców i możliwości finansowe czy orga-
nizacyjne gminy. Myślę, że wychodzi nam
to z niezłym skutkiem.

– Wspomnieliśmy o aktywizacji seniorów.

Trzeba przyznać, że ze świecą szukać w du-

żych miastach tylu pomysłów i inicjatyw na

wyciągnięcie z domów osób 60+. Jak mało

który samorząd rozumiecie, że aktywizacja

tych osób, szczególnie na terenach wiej-

skich, jest bardzo potrzebna dla harmonij-

nego rozwoju lokalnych społeczności.

– W wielu, nawet większych ośrod-
kach nie zrozumiano jeszcze, że osób 
60+ jest w naszym społeczeństwie coraz
więcej. Do tego coraz rzadziej spełniają się
w roli dziadków, są zdrowsi. Więc należy
dla takich osób zorganizować czy pomóc
w organizacji ich czasu wolnego, który
przecież mają aż nadto. Z drugiej strony
pracownicy aktywnie poszukują dla
naszej lokalnej „polityki senioralnej” środ-
ków zewnętrznych. To połączenie daje
niesamowite efekty – ku zadowoleniu
osób starszych. W tej grupie są też jednak
ludzie wymagający wsparcia czy opieki.
Tu też poprzez programy społeczne
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. 

– Bogactwem ziemi są ludzie – sam pan to

przy wielu okazjach powtarza. Czy przesadą

będzie stwierdzenie, że udało się panu skupić

wokół siebie ludzi, którzy mają ciekawe po-

mysły i jeszcze potrafią je wcielić życie. I to

w gminie niewielkiej pod względem demogra-

ficznym i z nie największym budżetem.

– To ogromne szczęście Sianowa 
– ludzie. I Ci związani zawodowo z samo-
rządem i Ci współpracujący czy też
pełniący funkcje społeczne. Tu akurat
demografia czy budżet mają mniejsze
znaczenie – większe ma pewna filozofia
zarządzania czy współpracy. Można czuć
się najmądrzejszym, wiedzieć wszystko
najlepiej i tylko dyrygować ludźmi, ale
czy wtedy zbuduje się zespół czy zaufa-
nie? Niestety nie. Zdecydowanie lepiej jest
zaufać współpracownikom i pozwolić im
realizować zadania w dziedzinach na
których znają się dużo lepiej niż ja. Efekty,
moim zdaniem, są widoczne.

– Od dawna mówi się o rewitalizacji śród-

mieścia Sianowa, tzw. starówki, która może

stać się miejsce generującym aktywność

społeczną i kulturalną mieszkańców. 

Na jakim jest to etapie? 

– Cały czas na początkowym, a jest
to związane z opóźnieniem w budowie
obwodnicy Sianowa i walka o węzeł 
w Gorzebądzu. Węzeł powstanie, 
a wszystko może być zakończone w 2023
roku. Wtedy też na sianowską starówkę
można będzie spojrzeć w całości z ul.
Armii Polskiej jako jej najważniejszym
elementem. Tu oprócz zagospodarowania
bezpiecznego i przyjaznego dla pieszych,
rowerzystów czy kierowców mam nadzie-
ję, że zaczną zmieniać swój charakter 
i wizerunek budynki. Oczywiście ważną
rolę odgrywać będzie też to co możemy
zaplanować – różne ciekawe wydarzenia,
głównie kulturalne. Jednak już dziś pracu-
jemy nad zmianami, bo starówka to też
inne ulice, w tym Piastów, na której poja-
wią się nowe chodniki, parkingi czy ścież-

ka rowerowa. To będzie inwestycja reali-
zowana wspólnie z Powiatem Koszaliń-
skim. Oprócz tego swój charakter zmieni
Plac Pod Lipami, gdzie poza Centrum
Nauki będzie mini rynek i wspólna (też
dla Centrum Kultury i Kina Zorza) prze-
strzeń do wypoczynku i rekreacji.

– Wizji wam nie brakuje. A co ciekawe, to

jeszcze potraficie wcielić w życie. Za chwilę

stanie Centrum Nauki, a jakie są plany lub

marzenia burmistrz na najbliższe lata? 

– Samo Centrum Nauki wraz z prze-
budowanym Placem Pod Lipami może być
ciekawym kolejnym obiektem i przestrze-
nią publiczną w naszej gminie. To już się
dzieje, natomiast plany czy marzenia 
w życiu samorządowca to jakby dwa
różne światy. Bo plany to coś, co w ramach
posiadanych zasobów przy zaangażowa-
niu w pracę można zrealizować. Przy
marzeniach potrzeba więcej, czyli jeszcze
szczęścia i splotu, czasem niezależnych 
od człowieka, okoliczności. Ale z drugiej
strony wiem, że bez marzeń dziś Gmina 
i Miasto Sianów wyglądałaby inaczej, 
a z marzeniami wygląda lepiej niż wiele
podobnych samorządów. I to oczywiście
przy wielu nierozwiązanych jeszcze
problemach. Najbliższe lata to oprócz
normalnych, infrastrukturalnych działań,
powrót do normalności. Powrót do wyda-
rzeń, do aktywności społecznej, do spot-
kań z ludźmi. Bo teraz właśnie tego
najbardziej brakuje, to nam zabrano przez
pandemię. Jeśli do tego stworzymy nowe
miejsca do spędzania czasu, udostępnimy
nowoczesną przestrzeń publiczną, przyj-
dzie też czas na nowe pomysły. Tu powiem
o jednym – marzy mi się organizacja festi-
walu teatrów ulicznych. Gdy uspokoi się
ruch (po wybudowaniu obwodnicy Siano-
wa) na przebudowanej Starówce nie
będzie to kłopotem, a bardziej kolejną
świetną ofertą dla naszych mieszkańców.
Zapewniam jednak, że takich marzeń czy
pomysłów jest więcej!

Bogactwem tej gminy są ludzie
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Imieniny Miasta Klucz do miasta w rękach młodzieży

Ferie w Centrum Kultury w Sianowie

Piątkowa zabawa w rytmie disco polo

Pokaz laserów podczas Dni Ziemi Sianowskiej
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InTeRneT w gMInIe
W ramach inwestycji „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”, którego celem jest wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach w powiecie koszalińskim, firma ASTA-NET z Piły zapro-
jektowała sposób rozprowadzenia światłowodu na terenie gminy Sianów. 

Dzięki tej inwestycji telekomunikacyjnej będzie możliwe zaprojektowanie sieci w po-
zostałych miejscowościach gminy Sianów, co umożliwi indywidualnym odbiorcom ko-
rzystanie z szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię: 67 350 90 00 lub korzystając
z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://asta-net.pl/kontakt  

30grudnia 2020 roku, w Urzę-
d z i e  S t a n u  c y w i l n e g o  

w Sianowie, swój jubileusz złotych
godów obchodzili Państwo jadwiga 
i zbigniew Szuplak mieszkańcy Siano-
wa.

Jubilaci wychowali dwoje dzieci,
od których mają wsparcie, miłość oraz
wdzięczność i szacunek każdego dnia.
Są szczęśliwymi dziadkami trójki
wnucząt. Wspominając minione lata,
„Złoci Jubilaci” dziękowali sobie
wzajemnie za miłość, oddanie, szacu-
nek i tolerancję. Małżonkowie odnowili
również przysięgę małżeńską.  

Za zgodność pożycia małżeńskiego,
za wspólne podejmowanie codziennego

trudu w imię wartości, do których
odwołuje się przysięga małżeńska 
– miłości, wierności i uczciwości, Jubi-
laci zostali odznaczeni przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Medalami 
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu
dekoracji dokonał burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów Maciej Berlicki.

Parze świętującej Złote Gody, życze-
nia tradycyjnie złożyli burmistrz Gminy
i Miasta Sianów Maciej Berlicki oraz
kierownik USC Mirosława Kapuściń-
ska.

Dostojni Jubilaci zostali obdarowa-
ni kwiatami, pamiątkowymi dyploma-
mi jubileuszowymi oraz upominkami.

Fot. mileNa szczePańsKa-zaKrzeWsKa

50 lat razem.
Brawo! 

SPIESzyMy z POMOcą

PaMIęTaMy 
o  bRacIach 

MnIejSzych
okres zimy to także trudna próba
przetrwania dla bezdomnych zwie-
rząt. Większość z nich to ofiary
bezmyślności i bezduszności ludzi. 
Na szczęście są wśród nas osoby, które
w szczególny sposób opiekują się
„bezdomniakami”. To właśnie 
w ramach zimowej okazji wsparcia
tych wolontariuszek  pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Środowiskowego Domu
Samopomocy „Szansa” zorganizowali
zbiórkę karmy dla bezdomnych kotów. 
Pamiętajmy, że zwierzęta odczuwają
ból, chłód, głód, pragnienie i strach 
– podobnie jak ludzie, ale w odróżnie-
niu od nas nie mogą same zaradzić
tym problemom. 

z PoMocą bezdoMnyM
w okresie zimowym  osoby bezdomne,
pozbawione mieszkania i schronienia, są
szczególnie narażone na wychłodzenie
organizmu, odmrożenia, a nawet utratę
życia. 
19 stycznia, wspólnie ze służbami munduro-
wymi – Strażą Miejską i policją – pracownik
socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej odwiedził miejsca, gdzie prze-
bywają osoby bezdomne.
Mieszkańcy opuszczonych plantacji zostali
poinformowani o możliwości skorzystania
ze wsparcia placówek zajmujących się dzia-
łalnością na rzecz osób bezdomnych. W trak-
cie rozmowy motywowano do podjęcia dzia-
łań zmierzających do usamodzielnienia i
wyjścia z bezdomności. Wizyta była także
okazją do przekazania bezdomnym dodatko-
wej odzieży, ciepłych koców i karmy dla
zwierząt, które dzielą los swoich opiekunów.

zgodnie z harmonogramem
szczepień populacyjnych

przeciwko coVId-19 już od 15 stycznia
2021 r. rozpoczęła się rejestracja osób
powyżej 80 roku życia, które zdecydo-
wały się na przyjęcie szczepionki. 

Kolejna grupa seniorów powyżej
70. roku życia rejestruje się od 22 stycz-
nia. Narodowy Program Szczepień prze-
widywał, że szczepienia seniorów
rozpoczną się już od 25 stycznia. 

Na terenie Gminy Sianów szczepie-
nia przeciwko COVID-19 są wykonywa-
ne w punkcie szczepień: SC NZOZ
„Kolmed” Zbigniew Kolankowski,
Marzena Grażyna Kolankowska. 

w związku z potrzebą zapewnie-
nia dostępu do informacji na temat
transportu do punktu szczepień od
15 stycznia 2021 r. w godz. 8-15 do
Państwa dyspozycji jest nr tel. 795
296 837. 

Jednocześnie informujemy, że
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie służy pomocą
wszystkim seniorom, którzy decyzją się
na przyjęcie szczepionki i mają trudno-
ści w dokonaniu zgłoszenia. W tym celu
do dyspozycji Seniorów uruchomiony
zostaje od dnia 15 stycznia dodatkowy
nr telefonu: 94 720 36 70.

�
elżbIeTa aŁTyn 

SzczePIenIa w gMInIe SIanów 

– Rozpoczynamy wydawanie skie-
rowań dla osób i rodzin o najniższych
dochodach po odbiór żywności do
siedziby PCK. Z uwagi na trwające
obostrzenia i ograniczenia w dostępie
do bezpłatnej żywności dla osób obję-
tych izolacją lub kwarantanną w związ-
ku z COVID-19 przewidziano możliwość
odbioru żywności na podstawie
upoważnienia – informuje Marlena

Krzanowska, kierownik Działu Pomocy
Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
MGOPS w Sianowie.

Skierowania można odbierać 
w siedzibie MgoPS (Sianów, ul.
Słowackiego 3a, tel. 94 30 670 37). 

Okienko podawcze pracownika
pierwszego kontaktu czynne: od ponie-
działku do środy godz 7:00-15:00; czwartek
godz. 7:00-16:00; piątek w godz. 7:00-14:00.

miejsko-gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie 
po raz kolejny podjął współpracę z oddziałem Rejonowym PcK
w Koszalinie w zakresie bezpośredniej dystrybucji żywności 
w Programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2020.

Żywność dla potrzebujących

Kryteria dochodowe uprawnia-
jące do skorzystania z tej formy
pomocy wynoszą: 

– 1.524,20 zł dla osoby samotnie
gospodarującej, 

– 1.161,60 zł w przypadku osoby
w rodzinie.
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zapraszamy do lektury

„Śreżoga” to kolejna po-
wieść z cyklu Policjanci 
z lipowa, której autorką jest
Katarzyna Pużyńska. To już
dwunasty tom – sześć lat od
premiery pierwszego tomu!

Książkę podzielono na dwie płasz-
czyzny – pokazano śledztwo (oraz jej
przemyślenia zawodowe i prywatne)
Emilii Strzałkowskiej z 2018 r. oraz
aktualne prowadzone czynności poli-
cyjne w spraw śmierci kolejnych trzech

osób. Czy one się łączą? Co ustalą poli-
cjanci?

Początkowo książka może odrobi-
nę znużyć, lecz potem jest tylko lepiej.
Zaciekawiły mnie prowadzone śledz-
two, byłam ciekawa czy i tym razem
uda ustalić się winnego tych zbrodni.
Autorka nie zawiodła mnie. I tym razem
podejrzenia rzucane były na różne
osoby mimo, że wiedziałam, że w tym
gronie, o którym się wspomina jest 
i zabójca.

W „Śreżodze” zostanie również
rozwiązana sprawa z poprzedniego
tomu, która to, co trzeba przyznać,
wbiła mnie w fotel. 

kryminalna  Śreżoga

Sztab woŚP działa, ale prze-
niósł swoją katywność 
do internetu. w świecie wir-
tualnym z takimi darczyń-
cami też damy radę 
– twierdzą wolontariusze. 
Pomysłów jest kilka. Po pierwsze

działa FB CK Sianów i strona
www.cksianow.pl, na których czekają

ciekawe gadżety do zlicytowania. Licy-
tacje będą trwały do 31 stycznia.

Każdego dnia będą dodawane
kolejne zdjęcia gadżetów!

Pierwsza licytacja to unikatowa
flaga WOŚP, z której można zrobić
plecak i szal, koszulka rozmiar M, 
29. Finału WOŚP, kalendarz rozkładany,
wiszący unikatowy breloczek do kluczy.

Organizatorzy prowadzą ewiden-
cję sms, a na koniec zadzwonią do
zwycięzcy!

covid nie PoKona woŚP!

572 licytacje w Sianowie 

w obiektywie

Ćwiczymy w cK…
w centrum Kultury cały czas odbywają się
próby i ćwiczenia do występów. czasami jest
ciężko, ale jeszcze częściej jest luz i zabawa...

Rok 2020 był dla nas wszyst-
kich trudny, jednak bibliote-

ka w Sianowie wraz z filiami może się
pochwalić pięknym sukcesem zdoby-
ciem I miejsca w Polsce i województwie
zachodniopomorskim w rankingu
bibliotek organizowanym przez Insty-
tut książki oraz dziennik „Rzeczpospo-
lita”. 

W 2020 roku w naszych bibliote-
kach wypożyczyliśmy 51267 książek,
zakupiliśmy dla Was 2185 woluminów,
nowości wydawniczych z najwyższej
półki na kwotę 53814. Odwiedziliście
nas 39882 razy.

Mimo wielu obostrzeń odbyły się
trzy spotkania z pisarzami w styczniu
ze wspaniałą pisarką z Koszalina
Krystyną Wajdą, w październiku 
z Ałbeną Grabowską – autorką poczyt-
nej sagi Stulecie Winnych. Odwiedził
nas także Grzegorz Kasdepke – cudow-
ny pisarz dla dzieci, który je rozbawił,
a przy okazji dowiedziały się wielu
ciekawych rzeczy. 

na SuKceS PRacowali cZyTelnicy

Biblioteka w liczbach
Zapraszamy do naszych bibliotek
w Sianowie, Wierciszewie, 
Węgorzewie, Sierakowie, 
Osiekach, Karnieszewicach, 
Siecieminie, Skibnie. Placówki te
są otwarte są dla Was od wtorku 
do piątku w godzinach 11.00-19.00,
a w soboty od 8.00-16.00.

n
iestety, przyszła pandemia 
i pokrzyżowała wszystkim
plany. W marcu musieliśmy

zamknąć naszą placówkę. Później prze-
pisy pozwoliły nam przyjmować 50
proc. widzów  – i tak robiliśmy. Następ-
ne obostrzenia mówiły o 25 proc. 

Robiliśmy wszystko, aby kino dzia-
łało zgodnie z wytycznymi, ale w miarę

normalnie. Żebyście czuli się u nas
bezpieczni i zrelaksowani. Wydaje nam
się, że mimo pandemii i obostrzeń
jakich musieliśmy przestrzegać, udawa-
ło nam się. 

Dziękujemy, że byliście z nami 
– podsumowuje trudny okres działania
placówki Aleksandra Kowalczyk, dyrek-
tor CK i B.

2020 rok:
– odwiedziło nas łącznie 4437 osób,
– w okresie od 2 stycznia do 8

marca 3335 osób,
– z oferty wakacyjnej kina skorzys-

tało 558 osób (ograniczenie 50% sali 
– u nas 68 osób),

– w czasie obowiązywania od
czerwca do listopada 2020 kino odwie-
dziło 1058 osób,

– zagraliśmy 56 tytułów filmo-
wych: 22 tytuły to polskie produkcje,
27 tytułów to animacje, 7 tytułów to
produkcje USA lub europejskie, 10
filmów w ramach festiwalu FFF, 3 spot-
kania z cyklu Sianowski Klub Filmowy.

Ze względu na ograniczenia pande-
miczne kina zawieszały swoją działal-
ność dwukrotnie od 13 marca do 6
czerwca 2020 oraz od 8 listopada do 31
grudnia 2020 roku.

Teraz piszemy wnioski do MKiDN
i PISF, aby nasze kino mogło dalej się
rozwijać i gorąco wierzymy, że już
niedługo ruszymy pełna parą.

agnIeSzka Madej

Pandemiczne kino grozy 
Rok 2020 zapowiadał się dla nas bardzo dobrze. do marca dzia-
łaliśmy normalnie i w tym czasie odwiedziło nas 3335 osób. 
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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

Trzy zwycięstwa w zaległych
meczach miały dać teni-
sistom stołowym KS darz
bór Karnieszewice tytuł li-
dera tabeli i ligi grupy pół-
nocnej na półmetku roz-
grywek. niestety, pierwszy
mecz przegrali. 

D
wie wygrane, wywindują ich
na drugie miejsce, a jedno
zwycięstwo, przesunie

karnieszewiczan z piątej na czwartą
pozycję w tabeli!

Odrabianie zaległości z pierwszej
rundy na razie nie wyszło najlepiej
podopiecznym prezesa KS Darz Bór
Karnieszewice Zbigniewa Kuszlewicza.
W sobotę, 23 stycznia, przegrali 4:6
wyjazdowym meczem z ósmym w tabe-
li AZS AWFiS Balta Gdańsk II.

Warto przypomnieć, że to właśnie
z gdańszczanami nasi zawodnicy odnie-
śli historyczne, pierwsze zwycięstwo 
w I lidze. Było to 26 października 
2019 r. Na wyjazdowe 9:1 dla karniesze-
wiczan, złożyły się punkty: Michała

Krzyżanowskiego, Marcina Marchlew-
skiego i Bartosza Szarmacha, którzy
zdobyli po 2,5 pkt. oraz Tomasza Tabora,
który dołożył 1,5 pkt. 

15 lutego 2020 r., tenisiści stołowi
z Gdańska, z byłym zawodnikiem gospo-

darzy Arturem Danielem, udanie
zrewanżowali się beniaminkowi 
z Karnieszewic, zwyciężając 7:3! Z czte-
rech pięciosetowych pojedynków,
gdańszczanie wygrali trzy! Dla karnie-
szewiczan punktowali: Bartosz Szar-
mach – 2 pkt. i Michał Krzyżanowski 
– 1 pkt.

Jak będzie 23 stycznia 2021 r.,
dowiemy się już niebawem. Mecz 
w Gdańsku poprzedzi – dzień wcześniej
– spotkanie pierwszej drużyny gdańsz-
czan, z prowadzącym w tabeli Lotto

Superligi – Dartomem Bogorią Grodzisk
Mazowiecki.

Czekając na wieści z Gdańska
pamiętajmy, że karnieszewiczan czeka-
ją jeszcze zaległe wyjazdowe mecze 
z ostatnim w tabeli Coccine GKTS
Wiązowna (31 stycznia) i liderem tabeli
I ligi Morlinami Ostróda I (7 lutego).
Dzień wcześniej, nasi tenisiści stołowi,
zagrają pierwszy mecz drugiej rundy 
– z Morlinami Ostróda II.

Pierwszy mecz drugiej rundy
u siebie Michał Krzyżanowski, Marcin
Marchlewski, Bartosz Szarmach,
Marcin Woskowicz i Tomasz Tabor
rozegrają 13 lutego z rezerwami KS
Dekorglass Działdowo – drugim zespo-
łem Lotto Superligi.

Zbigniew Kuszlewicz, prezes KS
Darz Bór Karnieszewice skomentował
mecz z gdańszczanami:

– Mecz zagraliśmy po miesięcznej
przerwie w rozgrywkach I ligi, spowo-
dowanej obostrzeniami sanitarnymi
związanymi z pandemią COVID-19. (…)
Na pewno niesprzyjająco zadziałał brak
Marcina Marchlewskiego (…) Przegrana
4:6 dała nam lekcję pokory. Jedynie
Marcin Woskowicz zagrał na dobrym
poziomie, wygrywając oba pojedynki
singlowe (…)

RySzaRd wąTRoba

PółmeTKu RoZgRyweK w TeniSie STołowym

trzy zwycięstwa do lidera 

Sianowskie orliczki UkS Victoria
SP2 po bardzo udanym występie zajęły
2. Miejsce III Turnieju wojewódzkich
Mistrzostw orliczek. zawody odbyły
się w ostatnich dniach grudnia 
w Szczecinie. 

W turnieju wzięło udział 6 drużyn:
cztery dziewczęce i dwie chłopców
(poza konkursem). W pierwszym meczu
dziewczynki z Victorii SP 2 pokonały
Olimpię II Szczecin 3-0, a wszystkie
bramki strzeliła Zuzanna Chrystofiak.
Drugi mecz sianowianki rozegrały 
z chłopcami Future Szczecin i po dobrej

walce mecz zakończył się remisem 0:0.
Następne spotkanie to kolejny remis 
z chłopcami WB Akademia 2:2 i tu
bramki strzeliły Zuzanna Chrystofiak
oraz Martyna Ryncewicz. 

W całym turnieju dziewczynki 
z Victorii SP2 przegrały tylko jeden
mecz z Olimpią I Szczecin 0:4. Ostatni
mecz w turnieju piłkarki z Sianowa
zakończyły wygraną 4:0 z AP Kotwicą
Kołobrzeg. Hat-trickiem w tym meczu
popisała się Zuzanna Chrystkowiak,
jedno trafienie zanotowała Martyna
Ryncewicz. 

W turnieju ostatecznie zwyciężyła
drużyna Olimpii I Szczecin prowadzona
przez Anitę Piekarek. 

Orliczki z Sianowa wystąpiły 
w składzie: Zuzanna Chrystofiak, Mile-
na Waleńska, Oliwia Kulesza, Hanna
Grochowska, Oliwia Piasecka, Martyna
Ryncewicz, Alicja Bernat, Rozalia
Wątroba, Aleksandra Zimna, Zuzanna
Kępa. Trenerem zespołu była Joanna
Sikorska, a kierownikiem drużyny
Roman Chrystofiak. 

joanna SIkoRSka

ORLICZKI NA PODIUM

bartosz Szarmach, który wygrał obie gry pojedyncze w obu poprzednich
meczach z gdańszczanami Fot. Waldemar KosoWsKi

marcin woskowicz w meczu karnieszewiczan z morlinami ostróda ii, ro-
zegranym 12 września 2020 r. w Sianowie. Fot. Waldemar KosoWsKi

w obiektywie

w weekend (22-24 stycznia) 
w Żyrakowie ( woj. podkarpackie)
odbyło się grand Prix juniorów
młodszych w badmintonie.
bardzo dobrze zaprezentowały
się nasze juniorki młodsze zdoby-
wając trzy medale. 

martyna Kowalczyk zdobyła 
1. miejsce w grze mieszanej 
w parze z Piotrem Tomaszewskim
(Kielce) oraz 1. miejsce w grze 
podwójnej w parze z klubową 
koleżanką dominiką gajdą. 
dominika zdobyła jeszcze 
3. miejsce w grze pojedynczej. 
To był bardzo dobry występ na-
szych zawodniczek w odległym
Podkarpaciu. martyna zdoby-
wając dwa złote medale osiąg-
nęła najlepszy wynik spośród 
juniorów młodszych. 

gratulacje dla obu dziewczyn.

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ
UKS VICTORIA SP 2 SIANÓW 

DO RUNDY WIOSENNEJ III LIGI KOBIET
SEZONU 2020/2021 r.

7 lutego - Turniej Halowy LEO LADYS CUP 2021
w Lęborku. 

13 lutego - Halowy Turniej Piłki Nożnej 
im. F. Pietraszkiewicza w Sianowie

21 lutego - mecz kontrolny z Lwem Lębork,
sztuczna nawierzchnia 

28 lutego - mecz kontrolny ze Stalą w Jezie-
rzycach 

6 marca - mecz kontrolny z AP Kotwica Koło-
brzeg

13 marca - mecz kontrolny ze Stalą Jezierzyce
w Sianowie

20 marca - mecz kontrolny z Lwem Lębork 
w Sianowie 

TERMINARZ III LIGI KOBIET GRUPA
WIELKOPOLSKA runda wiosenna 

sezonu 2020/2021
27/28 marca - Marcus Gdynia - UKS Victoria

SP2 Sianów
10 kwietnia - UKS Victoria SP2 Sianów-Victoria

Niemcz Osielsko

17 kwietnia - Lechia Gdańsk-UKS Victoria SP2
Sianów

24 kwietnia - UKS Victoria SP2 Sianów - Spójnia
Białe Błota

8 maja - LFA Szczecin - UKS Victoria SP2 Sianów
15 maja -  UKS Victoria SP2 Sianów - Juna-

Trans Stare Oborzyska
22/23 maja - GOSRiT Luzino - UKS Victoria SP2

Sianów
29 maja - Ka4 respect Krobia - UKS Victoria

SP2 Sianów
5 czerwca - UKS Victoria SP2 Sianów - MKS

Lew Lębork
12/13 czerwca - KS Błękitni Stargard - UKS Vic-

toria SP2 Sianów
19 czerwca - UKS Victoria SP2 Sianów - UKS

Energetyk Junior Gryfino

„Zadanie publiczne współfinansowane 
ze środków Gminy Sianów”


