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1 V
Święto Pracy 

2 V
Święto Flagi – Piknik 
z Flagą

3 V
Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek:
6 maja spotkanie 
z Krzysztofem 
Nowakowskim, 
12 i 13 maja spotkania
z Iloną Gołębiewską, 
Biblioteka w Sianowie

Egzamin 
ósmoklasisty:
24 maja (wtorek) 
– język polski,
25 maja (środa) 
– matematyka,
26 maja (czwartek) 
– język obcy, nowożytny

W sobotę 23 kwietnia Sianów
odwiedził pełnomocnika rządu
RP ds. uchodźców – Paweł
Szefernaker. Minister spotkał
się z naszymi ukraińskimi
gośćmi, ich polskimi gospoda-
rzami oraz osobami, które 
w naszej gminie zajmują się
pomocą na rzecz uchodźców. 

Zespół Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
zorganizował kameralne spot-
kanie, pokazujące, że mniejsze
samorządy, których społeczno-
ści otwierają swoje serca i domy,
też są widoczne z perspektywy
rządu i Ministra.

– To było dobre spotkanie,
pokazujące potencjał dobrej
woli i wielkiego serca naszych
mieszkańców – podkreślił
Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Małe samorządy 
z wielkim sercem

Od 5 kwietnia Gmina Sianów 
zapewnia mieszkańcom dostęp do
bezpłatnych świadczeń w zakresie
rehabilitacji leczniczej. 

Umowa na świadczenie usług
rehabilitacyjnych została zawarta
do dnia 20 grudnia 2022 r. 
lub do dnia wykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na
realizację świadczeń zdrowotnych.
Celem programu jest poprawa
stanu zdrowia i związanej z nim
jakości życia mieszkańców gminy.
Jest do dobra informacja szczegól-
nie dla starszych mieszkańców,
którzy niejednokrotnie muszą
dojeżdżać na zabiegi do innych
miejscowości. Często czas oczekiwa-
nia na zabiegi refundowane przez
NFZ jest bardzo długi.

Świadczeń zdrowotnych udzie-
la Zakład Opieki Zdrowotnej z Male-
chowa. Gabinet rehabilitacyjny

znajduje się przy ul. Słowackiego 3a
w Sianowe (budynek przychodni
zdrowia) i jest wyposażony w nastę-

Bezpłatna rehabilitacja mieszkańców pujące urządzenia medyczne:
• zestaw do elektroterapii,
• zestaw do ultradźwięków,
• zestaw do magnetoterapii,
• zestaw do laseroterapii,
• lampa sollux,
• UGUL i pozostały sprzęt do

ćwiczeń indywidualnych,
• stół rehabilitacyjny,
• dodatkowy sprzęt pomocni-

czy.
Aby wziąć udział w programie

mieszkaniec gminy musi udać się
po skierowanie do lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej, który
udziela świadczeń finansowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Następnie w ciągu 30 dni od wysta-
wienia skierowania należy zareje-
strować się na zabieg w punkcie
rehabilitacyjnym. Gmina Sianów
przeznaczyła na realizację świad-
czeń kwotę 70.000 zł.

Od 19 maja do 2 czerwca złożenie
wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata 
warunków branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyj-
nym.

Wypełnione wnioski wraz 
z załączonymi dokumentami rodzi-
ce składają w siedzibie Żłobka
Gminnego „Skrzat” w Sianowie 
ul. Słowackiego 3.

Druki wniosków i załączników
można pobrać ze strony
oswiata.sianow.bipstrona.pl zakładka
Aktualności (dostępne od
19.05.2022). 

TRWA REKRUTACJA 
DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO 
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
PRZY SZKOŁACH PODSTAWO-
WYCH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ SIANÓW

TERMINY REKRUTACJI DO
ŻŁOBKA GMINNEGO „SKRZAT” 
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Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

94 318 52 81 (Sekretariat), 94 318 68 18

(Biuro Obsługi Interesantów).

Gminny Punkt Informacji dla Osób

Niepełnosprawnych, Sianów, 

ul. Słowackiego 3a, tel. 94 318 55 12

niepelnosprawni@sianow.pl

Zazwyczaj staram się być 
w moich blogowych wpisach
optymistą. Jednak dziś, żeby
nie zabrzmiało to źle, będę

realistą.
Pewnie widzą Państwo, że cały

czas w naszej gminie trwają różne
inwestycje, staramy się rozpoczynać
nowe, składamy wnioski o dofinanso-
wanie. Rozpędziliśmy gminę do
„niebotycznych” wręcz kwot przezna-
czanych na wydatki majątkowe 
– w tym roku to znacznie więcej 
niż 20 mln zł.

I nagle stało się to, co wszyscy
widzimy. Rozpędzona inflacja, agresja
Rosji na Ukrainę. I zaczynają się
problemy. Bo wykonawcy znacznie
więcej chcą za swoje usługi, bo czasem
przyjdzie nam, niestety, rozwiązać
umowę z wykonawcą z powodu jego
nierzetelności. I choć jako doświadczo-
ny samorządowiec mówiłem często 
o tym, że trudne czasy mogą nadejść,
to bardziej spodziewałem ich się ze
strony finansowania gmin. 
Nie żeby w tej kwestii było rewelacyj-
nie, ale dajemy radę. Pilnujemy po
prostu naszych finansów – tak docho-
dów jak i wydatków.

Jednak ze strony inwestycji 
aż takich problemów chyba nigdy bym
się nie spodziewał. Czy odpuścimy
niektóre zadania? Absolutnie nie
wchodzi to w tej chwili w rachubę. 
Być może będą pewne opóźnienia,
które zresztą już są. To jednak związa-
ne jest z czymś jeszcze – na rynku
brakuje materiałów budowlanych,
przez co np. ulica Dębowa czeka
rozkopana na zakończenie prac.

Warto o tym wszystkim mówić,
pisać. I dalej pracować, nie marudzić 
i robić swoje. Pomimo nieprzewidzia-
nych problemów.

Samorządowo
trudne czasy

z ratusza

Urząd Gminy i Miasta 
w Sianowie zaprasza wszyst-
kie zainteresowane osoby na
spotkania, podczas których
zostanie zaprezentowany
program „Czyste Powietrze”
oraz omówiony obowiązek
składania deklaracji do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB).

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 obowiąz-
kowe.

Natomiast program „Czyste
Powietrze” daje możliwość właścicie-
lom, współwłaścicielom domów jedno-

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 osobiście w siedzibie Urzędu.

Zapraszamy w plener 
Zaplanujcie sobie jeden dzień z nami w długi majowy weekend! PIKNIK Z FLAGĄ

odbędzie się 2 maja w Parku Miejskim im. Powstańców Warszawskich w Sianowie.

Zaczynamy o 14:00. W programie m.in. atrakcje dla dzieci, stoiska kół gospodyń wiej-
skich, tradycyjnie, jak co roku, utworzymy z kwiatów biało-czerwoną flagę, odbędą się
występy dzieci z warsztatów wokalnych z Centem Kultury, zaśpiewają również zespoły
ludowe Bursztyny, Kwiat Paproci oraz Rosiczki. Na koniec imprezy, o godzinie 16, wystąpi
orkiestra dęta z mażoretkami im. Ziemi Sławieńskiej ze Sławna.

Mamy nadzieje, że pogoda dopisze. Spotykamy się w parku.

rodzinnych lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą wieczystą
złożenia wniosku o dofinansowanie na
wymianę źródła ciepła oraz termomo-
dernizację budynku za pośrednictwem
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie,
który będzie przekazywany do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie. 

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.

Spotkania dla mieszkańców

Sprzyjająca pogoda i temperatura po-

zwoliły Gminie Sianów na rozpoczęcie

wiosennych prac naprawczych na gmin-

nych drogach. 

Remont dróg gruntowych będzie polegał
m.in. na profilowaniu, zagęszczaniu pod-
łoża pod nawierzchnię z kruszywa oraz na
wykonaniu nawierzchni z kruszywa natu-
ralnego. Prace te będą prowadzone wy-
łącznie na drogach gminnych, których
gmina Sianów jest zarządcą. Będą one wy-
konywane sukcesywnie w miarę zaistnia-
łych potrzeb i możliwości finansowych.

W ostatnim czasie kupiono kruszywo na
remonty dróg gminnych, dzięki czemu
prace będą postępować w miarę możli-
wości sukcesywnie i zgodnie z oczekiwa-
niami mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonego postępo-
wania przetargowego zawarto umowę na
sukcesywny zakup materiału kamiennego
na remonty dróg gminnych na terenie

Gminy i Miasta Sianów w 2022 r. wraz z do-
stawą.  

W wyniku zapytania ofertowego została
wybrana firma LECH-POL z siedzibą w Dar-
łowie, która zaproponowała najniższą
kwotę na zakup i dostawę jednej tony kru-
szywa.

PRace naPRawcze na dRogach gminnych

Droga gminna w miejscowości Sierakowo
Sławieńskie po wykonaniu prac napraw-
czych.

Zaczął się remont świetlicy przy ul. Sło-

wackiego. Prace finansowane są w ramach
programu „DZIECIAK”, współfinansowa-
nego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, Dzia-
łanie 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecz-
nych świadczonych  w interesie ogólnym”.  

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Reali-
zacji i Obsługi Budownictwa BUDDOM 
mgr inż. Zdzisław Ślubowski został wybrany
w drodze przetargu. Niebawem prace re-
montowe rozpoczną się także w świetlicy
w Węgorzewie Koszalińskim. 

O postępach prac będziemy Państwa 
informować.

Ruszył Remont świetlicy w sianowie

Remont tuż, tuż 
Drogę Maszkowo – Szczeglino – Mokre czeka gruntowna prze-
budowa, obejmująca m.in. frezowanie, nową nawierzchnię,
grubowarstwowe oznakowanie poziome, nowe dojazdy do
posesji, czy zabezpieczenie rowów melioracyjnych. 

Przetarg na realizację inwestycji, podzielonej na trzy odcinki,
wygrała firma Marbruk z siedzibą w Charzykowach (woj. pomor-
skie). Koszt prac to około 6,1 miliona złotych. To najtańsza z propo-
nowanych sześciu ofert. Najdroższa przekraczała 7 milionów
złotych. 

W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa z wykonawcą,
który od tego momentu będzie miał 90 dni na wykonanie zadania.

Inwestycja należy do jednego z kilkudziesięciu tzw. zadań
jednorocznych, finansowanych wyłącznie z budżetu województwa.

Wyremontowany zostanie 7,5-kilometrowy odcinek.



Serdecznie zapraszamy 
Państwa do udziału w niepo-
wtarzalnym konkursie 
Krótkich Filmów KOKOFY,
który odbywa się w ramach
9. edycji Folk Film Festiwal 
w Sianowie. 

W zeszłym roku przewodniczącym
konkursu był Sławomir Fabicki. Reżyser
filmowy, scenarzysta i członek Europej-
skiej Akademii Filmowej. To właśnie
Sławomir Fabicki nadał temat tegorocz-
nej edycji KOKOFY, który brzmi
„Wolność”.  

Temat ten jest bardzo szeroki,
odzwierciedlający obecne czasy.
Wolność pozwala dokonywać wybór
spośród wszystkich dostępnych opcji.
Najogólniej rzecz biorąc, wolność to
możliwość wyboru. Kierowanie się
wyłącznie swoją własną wolą. Do 24
lutego tego roku idea Wolności miała
zupełnie inny wydźwięk i inne inspira-
cje. Od tego czasu temat zyskał inny
wymiar, dający duże możliwości!

W tym roku przewodniczącą
konkursu będzie wybitna polska reży-
serka, scenarzystka teatralna i filmowa
– Magdalena Piekorz. W 2004 powstał
jej debiut fabularny, Pręgi oparty na
prozie Wojciecha Kuczoka. Film ten
zdobył główną nagrodę Złotych Lwów
na 29. Festiwal Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, był też polskim kandy-
datem do Oscara w 2005.

Jeden FILM, jeden TEMAT, 
jedna MINUTA IDEA.

Konkurs „KOKOFY”, polega na
nagraniu jednominutowego filmu.
Reguły konkursu są proste: wystarczy 
w dowolnej technice i na dowolnym
sprzęcie przygotować jednominutowy
film. Może to być fabuła, mini doku-
ment oraz forma. Wszystko zależy od
autora. 

Przesłanie prac oraz formula-
rza zgłoszeniowego możliwe jest 
za pośrednictwem strony internetowej
www.folkfilm.pl. 

Przesyłanie filmów drogą elektro-
niczną na serwer, możliwe jest do 
20 września 2022 roku (bez konieczno-
ści przesyłania formularza zgłoszenio-
wego).

Nagrody pieniężne: 
I nagroda – 3000,00 zł, 
II nagroda – 2000,00 zł, 
III nagroda – 1000,00 zł.
Więcej informacji wraz z regula-

minem znajdą Państwo na naszej stro-
nie folkfilm.pl zakładka Kokofy.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie. 

KoKofy czeKają na Państwa

Wolność – kocham i rozumiem
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Polski Czerwony Krzyż Oddział
Koszalin aktywnie włącza się w pomoc
dla uchodźców z ogarniętej wojną
Ukrainy. Tym razem do rodzin, które
znalazły się na terenie gminy Sianów,
dotarły podstawowe środki opatrunko-
we oraz medykamenty niewymagające
recepty. 

Podarunek jest  miłym zaskocze-
niem także dlatego, że ceny leków 
i suplementów nie objętych  finansowa-
niem NFZ są bardzo wysokie i nieosią-
galne dla uchodźców z uwagi na brak
środków finansowych na zabezpiecze-
nie podstawowych potrzeb bytowych. 

Polski Czerwony Krzyż
wspiera uchodźców

79 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszaw-
skim. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile #polimuzeum symbolizuje pamięć
o tych wydarzeniach. Jak co roku sianowska biblioteka włączyła się do obchodów.
21 kwietnia 2022 roku przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci według opowia-
dania Mariusza Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”.

Akcja „Żonkile”

– Minęły już 3 lata odkąd opuściłeś
Sianów, nie tęsknisz?

– Tak naprawdę nigdy nie opuści-
łem Sianowa. Cały czas jestem miesz-
kańcem gminy. Zawodowo nadal jestem
pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta

w Sianowie, ale urlopowanym na czas
pełnienia funkcji wicestarosty. Nie ma
więc powodów by tęsknić. Z resztą 
w samym Urzędzie bywam często…

– …omawiając z Burmistrzem kolej-
ne zadania, które mogą być zrealizowane
w Sianowie?

– To niewątpliwie istotne kwestie
dla rozwoju naszej „małej ojczyzny”.
Zwłaszcza w aspekcie zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu
drogowego. Często omawiamy też
problemy regionu, tworzenia wspól-
nych programów, strategii; wsparcia
kultury czy sportu na płaszczyźnie
powiatowej. Czasami, po prostu, korzys-
tam z wiedzy Burmistrza, który ma 
o wiele większe doświadczenie samo-
rządowe niż ja. Mówiąc krótko współ-
pracujemy dla dobra całego regionu.  

– I można powiedzieć, że współpra-
ca się opłaca?

– Niewątpliwie. Ja zresztą od
samego początku powtarzałem, że
chciałbym namówić wszystkich włoda-
rzy gminnych do ścisłej współpracy 
z Powiatem Koszalińskim. I to się mi
udało. To już nawet nie chodzi o liczne
inwestycje, które realizujemy wspólnie

na terenie 8 gmin. W końcu zaczęliśmy
mówić jednym głosem. Często ze sobą
rozmawiamy, mamy do siebie zaufanie
i wspólnie rozwiązujemy pojawiające
się problemy. Dziś śmiało możemy
powiedzieć że powiat to gminy, 
a gminy to powiat. Proszę mi uwierzyć
jeszcze 3 lata temu każdy myślał tylko
o sobie. O rozwiązaniu swoich proble-
mów. Dziś jesteśmy jednością. To duży
sukces.  

– Dobrą współpracę odzwierciedlają
inwestycje. Co do tej pory udało się
zrobić? Co nas czeka w bieżącym roku? 

– Na polu inwestycyjnym odnie-
śliśmy olbrzymi sukces. Pamiętam
swoje pierwsze dni urzędowania na
stanowisku wicestarosty. Wspólnie 
z Marianem Hermanowiczem – starostą
koszalińskim ustaliliśmy, że musimy
stworzyć plan inwestycyjny na lata 2019
– 2023. Musimy skorzystać z każdej
nadarzającej się szansy na pozyskanie
środków zewnętrznych. Zbadaliśmy
jakie są oczekiwania włodarzy gmin-
nych i wspólnie z nimi stworzyliśmy
listę naszych priorytetów. Dziś mamy
początek 2022 r. i muszę przyznać, 
że cały program został zrealizowany 

z nawiązką. I to dwa lata szybciej niż
zakładaliśmy. Tylko w ostatnich 3 latach
wydaliśmy na inwestycje blisko 80 mln
złotych. Dziś mówimy o inwestycjach 
w graniach 25 mln rocznie. Jeszcze kilka
lat temu Powiat przeznaczał na ten cel
5-7 mln rocznie. Różnica jest widoczna
gołym okiem. To efekt ciężkiej pracy
całego Zarządu Powiatu, ale też pracow-
ników merytorycznych, którzy nasze
pomysły fizycznie muszą wdrażać. Dziś
w Powiecie nie ma inwestycji bez dofi-
nansowania ze środków zewnętrznych.
Musieliśmy przeprowadzić małą rewo-
lucję zarówno w wydatkowaniu środ-
ków jak i pracy nad swoimi dochodami.
Zaciskamy pasa tam, gdzie jest to
niezbędne, choć nie jest łatwo. 

– Można więc mówić o powiatowym
boomie inwestycyjnym…

– Wracając do realizowanych
przez nas zadań to „boom inwestycyj-
ny” jest dobrym stwierdzeniem. Tylko
w Sianowie, wspólnie z samorządem
gminnym, przebudowaliśmy drogi
Kawno – Sieciemin, ul. Dworcową 
i Ogrodową w Sianowie, drogę w Skib-
nie czy Skwierzynce. Poprawiliśmy
bezpieczeństwo poprzez budowę chod-

ników czy utwardzonego pobocza 
w  Węgorzewie Koszaliński, Ratajkach,
Iwięcinie, Karnieszewicach, a także
przy ul. Węgorzewskiej i Piastów 
w Sianowie. Łączna wartość tych inwe-
stycji przekroczyła 15 mln zł. W 2022 r.
chcielibyśmy zakończyć przebudowę
drogi w Kędzierzynie, połączyć tą miej-
scowość drogą asfaltową ze Skwierzyn-
ką. Za chwilę ogłosimy postępowanie
przetargowe na budowę chodnika przy
ul. Łubuszan w Sianowie w kierunku
tzw. „Kaczej Wyspy”. Opracowywana
jest dokumentacja na przebudowę drogi
w Karnieszewicach oraz na odcinku
Skibno – Wierciszewo. I tutaj mamy
kolejny przykład wzorowej współpracy
na linii Powiat Koszaliński – Gmina
Sianów. Oba samorządy będą zabiegać
o dofinansowanie tego zadania ze środ-
ków Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jeżeli nasze wnioski zostaną rozpatrzo-
ne pozytywnie to w przeciągu 12 miesię-
cy będziemy mieli nie tylko nową
nawierzchnię asfaltową. Powstanie
także nowa ścieżka rowerowa, dzięki
której możliwy będzie bezpieczny prze-
jazd cyklistów od Sianowa aż do Darło-
wa. Z resztą muszę podkreślić, iż ten
rok może być niesamowicie pracowity. 

– Patrząc na to z punktu widzenia
Gminy Sianów, to rzeczywiście budująca
współpraca.

– Ambicją Powiatu jest wejście na
jeszcze wyższy poziom rozwoju, zdoby-
cie środków i rozpoczęcie inwestycji
wartych blisko 40 mln zł!

Współpraca dla dobra regionu
Rozmowa z wicestaRostą koszalińskim, tomaszem tesmeRem: 
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W Centrum Kultury na koniec marca

został rozstrzygnięty konkurs na świą-

teczną kartkę Wielkanocną. 

Zainteresowanie konkursem było
duże, więc jury konkursowe miało nie
lada wyzwanie, aby wybrać z każdej ka-
tegorii po 3 zwycięzców, dlatego została
podjęta decyzja o przyznaniu również
wyróżnień. Wszystkie prace były piękne
i każda z nich miała w sobie coś wyjąt-
kowego.  

6 kwietnia w naszej bibliotece zostały
wręczone nagrody i wyróżnienia dla ma-
łych i tych większych zwycięzców. 

Gratulujemy nagrodzonym i dzięku-
jemy wszystkim za tak licznie dostar-
czone kartki!

Świąteczny nastrój panuje nadal w na-
szej Galerii Zorza, gdzie została utwo-
rzona wystawa pokonkursowa. Możecie
przyjść i obejrzeć swoje prace. Zapra-
szamy.

Wielkanocne jaja jak malowane
Święta Wielkanocne za nami, ale przygotowania do nich sprawiły, że charakter świąt 
był niezapomniany. W sobotę 2 kwietnia galerii Zorza odbyły się rodzinne warsztaty
JAJO, prowadzone przez Panią Beatę Piwar-Borowską z Pracowni Działań Twórczych.

KonKurs na świąteczną KartKę 

wielKanocną rozstrzygnięty!

Spotkanie było świetną okazją spędzenia wspólnie czasu
z dziećmi, czy w gronie przyjaciół. Każdy uczestnik mógł
ozdobić jajka o różnej wielkości metodą decoupagu przy
użyciu różnych mediów: farb, wosków, preparatów do spękań,

past strukturalnych. Jaja stały się przepiękną ozdobą koszycz-
ka, wianka czy świątecznego stołu. 

Ten dzień sprawił, że atmosfera wielkanocna już do nas
zawitała.
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Nauka gry na instrumentach, rozwijanie zdolności pla-

stycznych, tanecznych – to tylko niektóre propozycje na wy-

zwolenie ukrytych talentów i szlifowanie artystycznych

umiejętności.

Warsztaty rysunku i malarstwa prowadzone przez Annę 
Wojcieszek pobudzają kreatywność i uwrażliwiają na sztukę
sianowską młodzież. Warsztaty są w każdy czwartek od
godz:16:30 do 18:30. 

Warsztaty pianina – nauka gry na pianinie nigdy nie była
prostsza, a to za sprawą prowadzącej warsztaty Zosi Karbo-
wiak, która realizuje zajęcia w oparciu o łatwą do przyswojenia
gry na pianinie, bez względu na wiek.  Efekty nauki są w krótkim
czasie, a to sprawia ze dzieci i młodzież chętnie sięga po trud-
niejsze utwory. 

W Centrum Kultury w każdy poniedziałek i środę od godz.
16 do 18 odbywając się spotkania sekcji perkusyjnej prowa-
dzone przez Tomka Karbowiaka. 

Jeśli czujesz rytm i chcesz spróbować jesteśmy dla Ciebie.
Gwarantujemy serdeczną atmosferę i fachowość.

Przyjdź – Spróbuj – Graj.

28 kwietnia w Centrum Kultury 
i Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta
Sianów odbył się 53. Gminny Turniej
Recytatorski „ Ptaki, ptaszki i pta-
szęta polne”. 

Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych. Głów-
nym celem konkursu było poszerzanie
horyzontów myślowych dzieci 
i młodzieży poprzez poszukiwanie
wartościowej literatury, propagowanie
piękna i kultury języka polskiego.
Turniej podzielony był na trzy katego-
rie: „ptaszęta” (uczniowie klas I-III),
„ptaszki” (klasa IV-VI), „ptaki” ( ucznio-
wie klas VII-VIII), wszyscy recytowali
jeden utwór – wiersz.

W czytelni biblioteki usłyszeć było
można miedzy innymi utwory Juliana
Tuwima, Jana Brzechwy, Doroty Gellner,
Samuela Marszaka, Wojciecha Młynar-
skiego, Jerzego Kiersta. W turnieju
udział wzięło 22 dzieci. Recytację
oceniało jury w składzie: Edyta Mrozek,
Małgorzata Siwiela, Alicja Dunowska-

Jakóbczak, Sylwia Bagińska. Trzeba
przyznać, że tegoroczny turniej przebie-
gał na bardzo wysokim poziomie 
i komisja naprawdę miała bardzo ciężką
pracę, aby wyłonić laureatów. Po burz-
liwych obradach komisja postanowiła
nagrodzić:

w kategorii „ptaszęta”: Oliwię
Żurawską, Laurę Poznańską i Francisz-
ka Merkera. 

W kategorii „ptaszki” nagrodzono:
Urszulę Kuc, Filipa Niewiadomskiego
i Angelikę Karpińską. 

W kategorii „ptaki” jury nagrodzi-
ło: Zuzannę Brydę, Lenę Łojewską
i Julię Rytczak.

Laureaci 2 głównych miejsc, będą
reprezentować gminę Sianów w zmaga-
niach powiatowych, które odbędą się
dla „ptasząt” 23 maja o godz. 10, dla
„ptaszków” 24 maja o godz. 10 
i „ptaków” 30 maja o godz. 10 w Kosza-
lińskiej Bibliotece Publicznej. Uczestni-
cy turnieju otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody.

Recytatorskie zmagania
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Wychowankowie z PWD w Sianowie udali się
do włodarzy miasta – Macieja Berlickiego i Marci-
na Posmyk, aby przekazać najserdeczniejsze życze-
nia świąteczne oraz własnoręcznie przygotowane
stroiki. 

„Świetliki” wraz z wychowawcami odwiedziły
także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Na ręce kierowniczki Elżbiety Ałtyn przeka-
zały przepiękny stroik oraz życzenia dla wszyst-
kich pracowników.

„Świetliki” z życzeniami
świątecznymi w ratuszu

4 kwietnia seniorzy Dziennego Domu Senior+
„Magnolia” mieli przyjemność spotkać się 
z przedszkolakami na wielkanocnych warsztatach. 

Dzieci z grupy „Misie” z Przedszkola Gmin-
nego w Sianowie przywitały seniorów przepięk-
nym występem artystycznym. Następnie seniorki
– Jadzia Rzepka, wydeklamowała wierszyk o wioś-
nie, a Zuzanna Graf zaśpiewała o niej piosenkę. Po
występach wszyscy przystąpili do wykonywania

pisanek. Seniorzy wraz z przedszkolakami wyko-
nywali pisanki metodą decoupage-u, ozdabiali
jajka naklejkami oraz malowali je farbkami. 

Podczas spotkania panowała serdeczna 
i radosna atmosfera. Międzypokoleniowe spotka-
nia pozwalają dzieciom nawiązać relacje z osoba-
mi starszymi, dają możliwość podzielenia się
doświadczeniem, a przede wszystkim dają radość
obu stronom.

Wielkanocne warsztaty

Gminy z Zachodniopomor-
skiego mogą zgłaszać po dwa
sołectwa ze swojego terenu. 

Zadaniem zgłoszonego do
konkursu sołectwa będzie przed-
stawienie inicjatyw i przemian
wpływających na:

• utrzymanie obiektów
publicznych i ich otoczenia,

• utrzymanie otwartych
terenów publicznych służących
lokalnej społeczności,

• ochronę i kultywowanie
dziedzictwa kulturowego, 

• funkcjonowanie małej
architektury urządzeń publicz-
nych.

• ład przestrzenny na tere-
nach prywatnych,

• aktywizację mieszkańców
(w szczególności funkcjonowa-
nie OSP, zespołu ludowego,
zespołu sportowego, KGW),

• inicjatywy prospołeczne,
• działalność kulturalną

sołectwa,
• sposoby wykorzystania

lokalnego potencjału gospodar-
czego,

• inicjatywy na rzecz ochro-
ny środowiska.

Istotne są również inicjaty-
wy prospołeczne, organizacja
wydarzeń kulturalnych, eduka-
cja w sołectwie, wykorzystanie
lokalnego potencjału gospodar-
czego oraz inicjatywy na rzecz
ochrony środowiska.

Nagrody w konkursie „Pięk-
na Zachodniopomorska Wieś”
2022 są pieniężne:

• I miejsce – 40 000 zł 
• II miejsce – 30 000 zł 
• III miejsce – 20 000 zł
• wyróżnienie – 10 000 zł 
Regulamin oraz wszelkie

załączniki znajdują się na stro-
nie Wydziału Rolnictwa i Rybact-
wa Urzędu Marszałkowskiego
WZP: https://wrir.wzp.pl/piek-
na-zachodniopomorska-wies-0 

Dodatkowych informacji
udzielają pracownicy Wydziału
Rolnictwa i Rybactwa UMWZ
pod nr tel. 91 44-10-215, 91 44-10-
233, e-mail: ajaszczuk@wzp.pl,
pmakatun@wzp.pl 

KonKurs „PięKna ZachodnioPomorsKa Wieś” 

Sołectwa sianowskie na start!

Ważne, 
dla tych,
którzy przyjęli
uchodźcóW
Właściciele nieruchomości,
którzy przyjęli obywateli
ukrainy do swoich domów 
zobligowani są do ujmowania
ich w swoich deklaracjach o wy-
sokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi
od miesiąca kwietnia bieżącego
roku.

Co zrobić, by nie popełnić
błędów w gromadzeniu 
i przygotowywaniu smako-
łyków na Święta? 
Takie pytania zadajemy sobie
za każdym razem, gdy 
w kalendarzu pojawia się
magiczna data Świąt… 

I jak zawsze kupujemy za
dużo, i jak zawsze gotujemy 
za dużo, i jak zawsze obiecujemy

sobie, że to po raz ostatni…
Pamiętajmy jednak, że tym
razem nadmiar żywności nie
musi wylądować w śmietniku
lub utonąć z zakamarkach
zamrażarek. 

Tym razem czekamy na
Państwa w Sianowskiej Jadło-
dzielni, gdzie każdy produkt
opakowany i opisany znajdzie
swojego nabywcę. 

Jadłodzielnia działa przez 
7 dni w tygodniu. Dostęp do niej
jest nieograniczony czasowo.
Wystarczy zatrzymać się tuż
obok i do przygotowanych sekto-
rów włożyć żywność. 

Nasz adres: 
Sianów ul. Słowackiego 3a 
(budynek Przychodni 
Zdrowia od strony 
ul. Kopernika).

Podziel się 
– nie wyrzucaj jedzenia

Wielkanoc to święto, 
z którym związane jest wiele
tradycji przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. To
przygotowywanie palm wielka-
nocnych, malowanie jajek, deko-
rowanie domów i święcenie
pokarmów. 

Domownicy ŚDS „Szansa”
w Sianowie od kilku tygodni 
w pracowniach tematycznych
wykonują kurczaczki, pisanki,
stroiki i mnóstwo różnorodnych
dekoracji wiosennych. Cieszy-
my się, że wykonane prace ozdo-
bią nasze domy i świąteczne
stoły.

Wielkanoc w „Odnowie”
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ZapowiedZi kina „ZorZa”

ZaprasZamy do lektury

Zespół KWIAT PAPROCI z Wierciszewa
został laureatem Międzynarodowych
Spotkań z Folklorem w Łobzie 
„ŁOBESKA BABA WIELKANOCNA 2022”.

Folklorystyczna impreza odbyła się
9 i 10 kwietnia. Jest to największe tego
typu wydarzenie w woj. zachodniopo-
morskim . W jego ramach odbywa się
festiwal kapel i zespołów ludowych oraz
jarmark. Głównym celem Przeglądu jest
przede wszystkim kultywowanie trady-
cji, zwyczajów ludowych, poznawanie

kultur wielu regionów Polski oraz
innych krajów. Ponadto pielęgnowanie
polskości, świadomości kulturowej
społeczeństwa. Jest to również integra-
cja zespołów folklorystycznych, kocha-
jących taniec, muzykę oraz śpiew. 

Występy różnych zespołów ludo-
wych z kraju i zagranicy, sprzyjają
wymianie kulturalnej oraz niosą radość
i stwarzają doskonałą okazję do nawią-
zywania nowych znajomości, wymiany
doświadczeń.

Kwiat Paproci 
laureatem

naWet MYsZY iDĄ 
DO nieBa 

w kinie Zorza od 29 kwietnia
do 8 maja 

Animowany/Komedia/Przygodowy | Od
lat: 6 | 87 min | Produkcja: Czechy, Francja,
Polska, Słowacja 2021 | Premiera: 29
kwietnia 2022 r.| Reżyseria: Jan Bubeniček,
Denisa Grimmova 

Czy mysz i lis mogą być przyjaciół-
mi? Kiedy uparta Czmyszka i strachliwy
Rudeusz trafiają do nieba, nic na to nie
wskazuje. W nowym świecie muszą
porzucić swoje instynkty i stawić czoła
fantastycznej przygodzie. Dokąd zapro-
wadzi ich ta niezwykła podróż?

DOktOR stRanGe 
W MUltiWeRsUM 
OBŁĘDU  

w kinie Zorza 
od 6 do 22 maja 

Science-Fiction| Od lat: 13 | 127 min | Pro-
dukcja: USA 2022 | Premiera: 6 maja 2022r.

W najnowszym filmie Marvel
Studios „Doktor Strange multiwersum
obłędu” MCU otwiera multiwersum,
przesuwając jego granice w nieodkryte
dotąd rejony. Doktor Strange, z pomocą
dawnych i nowych sojuszników, prze-
mierza niesamowite i pełne niebezpie-
czeństw alternatywne światy multiwer-
sum, by stawić czoła nowemu
tajemniczemu przeciwnikowi.

w skrócie

WielkanOCne 
spOtkania 

Domownicy ŚDS „Szansa” wspólnie 
z pracownikami 13 kwietnia zorganizo-
wali uroczyste spotkanie z okazji Świąt
Wielkanocnych. Wiele dni trwały przygo-
towania – dekorowanie placówki, przygo-
towanie tradycyjnych potraw i wypieków.
Bardzo miło było spotkać się przy
wspólnym stole, co wcześniej uniemożli-
wiały restrykcje z powodu pandemii covid-
19.

Kierownik placówki Elżbieta Ałtyn 
w imieniu „zajączka” obdarowała wszyst-
kich obecnych słodkościami. Dodatkową
atrakcją było poszukiwanie śladów zajączka
w ogrodzie. 

akCja „ŻOnkile”
79 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku,

wybuchło powstanie w getcie warszaw-
skim. Akcja społeczno-edukacyjna Żon-
kile #polimuzeum symbolizuje pamięć 
o tych wydarzeniach. Jak co roku sia-
nowska biblioteka włączyła się do ob-
chodów. 21 kwietnia 2022 roku przeprowa-
dzone zostały warsztaty dla dzieci według
opowiadania Mariusza Szczygielskiego
„Prawdziwi przyjaciele”.

Po długim czasie i przygodach udało
się założyć gromadę zuchową na terenie
gminy Sianów. Za nami trzy wspaniałe
zbiórki, na których zdobyliśmy i pozna-
liśmy „Zuchowe Wyspy” wraz z „Poszu-
kiwaczami Nieznanego Lądu”. 

Poprzez podróżowanie wiemy kim
jest zuch oraz znamy dwa pierwsze

punkty prawa zuchowego: „Zuch kocha
Boga i Polskę” „Zuch jest dzielny”. 

Przed nami jeszcze wiele niesamo-
witych podróży – zapraszamy dzieci 
w wieku 7-10 lat do podróżowania
razem z nami. 

Zbiórki odbywają się w świetlicy
przy ulicy Dębowej w Sianowie.

Zuchy z tych zuchów

Wielkanocne
warsztaty 
w  filiach

We wszystkich filiach
bibliotecznych przed
świętami Wielkanocnymi
prowadzone były krea-
tywne warsztaty dla Czy-
telników, w czasie
których powstawały
piękne kartki świąteczne,
palmy. Oczywiście jak za-
jęcia w bibliotece to i
spotkania z książką.
Uczestnicy warsztatów
poznali obyczaje i cieka-
wostki  świąteczne.

Książka ukazała się teraz z posło-
wiem, w którym Forden Sara Gay
ujawnia, co wydarzyło się z domem
Guccich w ciągu ostatnich lat!

Uznana przez „The Economist” za
jedną z najlepszych książek roku, Dom
Gucci opowiada niezwykłą historię
potęgi dynastii Guccich i równie
niezwykły upadek.

W 1993 roku ta luksusowa marka
znalazła się na skraju bankructwa. Przy-
czyniły się do tego złe decyzje Maurizia
Gucciego i jego zamiłowanie do ekstra-
wagancji. Dwa lata później Maurizio
został zastrzelony. W 1998 roku jego
byłą żonę, Patrizię Reggiani Martinelli,
skazano na 29 lat więzienia za zorgani-
zowanie morderstwa.

Czy Patrizia zamordowała męża,
ponieważ jego wydatki wymknęły się
spod kontroli? Czy zrobiła to, bo czaru-
jący eks zamierzał poślubić swoją

kochankę, Paolę Franchi? A może
tego nie zrobiła?

Historia Guccich to historia
blichtru, intryg, powstania,
bliskiego upadku i późniejszego
odrodzenia się modowej dynastii.
Sara Gay Forden pozwala zajrzeć
za kulisy, pokazuje ukryte
namiętności, potęgę oraz słabe
punkty najważniejszego rodu
związanego z modą. Ta
powszechnie ceniona książka
urzeka wartką opowieścią 
o modzie, wielkich pieniądzach
i rozdzierającej serce tragedii.

Na podstawie książki
powstał film Ridleya Scotta, a
w głównych rolach wystąpili:
Lady Gaga, Adam Driver, Al
Pacino, Jeremy Irons, Salma
Hayek i Jared Leto. Książka
dostępna w sianowskiej bibliotece.

Dom Gucci. Potęga mody, szaleństwo
pieniędzy, gorycz upadku. 
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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

Skrzaty 
z sukcesami

2 kwietnia w Szczecinie odbył się 

III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 

w tenisie stołowym w kategorii

skrzatów.

Gmina Sianów może być dumna ze

swoich reprezentantów. Pierwsze
miejsce w skrzatkach wywalczyła Dorota

Plonder z UKS Sucha Koszalińska. Nasz
skrzat, Adam Wroński z UKS Sucha Ko-
szalińska uplasował się na piątym
miejscu. Swój pierwszy start odnotował
zawodnik z klubu Darz Bór Karniesze-
wice – Kacper Kocoń, ostatecznie zaj-
mując miejsce 13. 

Medalowy 
występ

W sobotę, 9 kwietnia, odbył się 

III Kołobrzeski Turniej Karate Kyo-

kushin UMI NO SHINJU – MORSKA

PERŁA. W turnieju brało udział 406 za-

wodników z 29 klubów z całej Polski.

BURU Klub Karate Kyokushin repre-
zentowało 8 zawodników, dla których
był to pierwszy start. Medale zdobyli:
Wojciech Miron – złoty medal w kat. 
kumite chłopców do 6 lat; Lena Dęga 
– srebrny medal w kat. kumite juniorek
16-17 lat 60 kg; Antoni Grzybak – brą-

zowy medal w kat. kumite chłopców 
do 7 lat; Anastazja Lach – brązowy medal
w kat. kumite juniorek młodszych 14-15
lat +55 kg. 

Bez medali, ale z dobrej strony zapre-
zentowali się również Szymon Sadowski
– 15. miejsce na 39 zawodników w kon-
kurencji Kata chłopców 10-11 lat na 39
zawodników:

Kacper Kuchciński – kumite chłopców
do 7 lat; Natalia Grąbczewska – kumite
młodziczek; 

Bartłomiej Podbereżny – kumite ju-
niorów młodszych

Opiekunem drużyny był Sensei Michał
Bączyk.

23 kwietnia 2022 r., po 20. kolejnych

meczach bez porażki i remisu, seniorzy

Mechanika Bobolice trafili w Sianowie

na zespół, który przerwał ich zwycięski

marsz do awansu do IV ligi. 

Seniorzy Victorii Sianów – którzy po
serii trzech zwycięstw, a następnie serii
trzech porażek – przerwali passę zwy-
cięstw lidera grupy 3. Klasy Okręgowej
ZZPN. To pierwsza strata punktów bobo-
liczan w tym sezonie i pierwsza strata
więcej, niż 2. bramek, w jednym spot-
kaniu!

Zanim jednak doszło do sobotniego
meczu sianowian z boboliczaninami, na
murawie w Sianowie, pojawili się juniorzy
miejscowej Victorii. Grający w grupie 1.
Ligi Ósemek Koszalin, podopieczni tre-
nera Tomasza Nowaka, pokonali wysoko
juniorów Sokoła Karlino 7:2 (3:1). Bramki
dla zespołu gospodarzy strzelili: Norbert
Gutkin – 3, Sebastian Bujkiewicz, Kacper
Nowak, Patryk Pawlak i Wiktor Wilant.

Victoria – juniorzy: Oskar Arcisz – Bartłomiej
Czekaj, Kacper Miętek, Patryk Pawlak, Cezary
Filasiak, Kacper Nowak, Kacper Szczęśniak,
Norbert Gutkin, Szymon Żeromski, Gracjan
Polek, Dawid Pawlikowski, Sebastian Bujkie-
wicz, Wiktor Wilant i Jakub Pogorzelski.

Rozegrany po meczu juniorek poje-
dynek seniorów Victorii z seniorami Me-
chanika, rozpoczął się doskonale dla gos-
podarzy!

Już w 5. minucie, na listę strzelców,
wpisał się Tobiasz Zacharewicz. Była to
dopiero druga bramka, stracona przez ze-
spół gości, w tej rundzie! W 12. minucie
goście odpowiedzieli na 1:1. Pięć minut
później było 2:1, a w 30. minucie – 3:1,
dla sianowian! Gole dla Victorii strzelili:
Konrad Wagner i Adrian Gołuchowski.

Po przerwie bramki strzelali już tylko
goście. Przez 52. minuty – tyle bowiem
trwała druga połowa tego spotkania 
– zdołali doprowadzić do remisu, co
oznaczało przerwanie passy zwycięstw
boboliczan w bieżących rozgrywkach!
Brawo Nasi!

Victoria – seniorzy: Marek Kapała – Krystian
Gniadek, Bartłomiej Suchorski (62. Adam
Ławro), Fiodor Drewniak, Jacek Żuchowski
(62. Robert Wiśniewski), Maciej Gorgoń,

Krystian Jegliński, Michał Rokicki, Tobiasz Za-
charewicz (85. Damian Rybisz), Konrad
Wagner i Adrian Gołuchowski (91. Wojciech
Drejski).

Poproszony o komentarz po meczu 
w Sianowie, trener Marcin Lisztwan, na-
pisał: – Przystąpiliśmy do tego meczu po
dwóch fatalnych spotkaniach w naszym
wykonaniu. Wiedzieliśmy jakiego rywala
będziemy podejmować. Skupiliśmy się na
tym, żeby zagrać na maksymalnym po-
ziomie jeśli chodzi o ambicję i zaangażo-
wanie. Piłkarsko też musieliśmy zapre-
zentować się zdecydowanie lepiej,
myśląc o pozytywnym wyniku.

Podsumowując mecz uważam, że 
w pełni zasłużyliśmy na końcowy wynik.
Po spotkaniu wszyscy mieliśmy jednak
poczucie niedosytu, bo prowadząc 3:1,
mogliśmy realnie myśleć o wygranej.
Jestem bardzo zadowolony z postawy
moich piłkarzy. Zostawili na boisku 
mnóstwo zdrowia i serducha, dokładając
do tego sporo jakości w grze.

***
W sobotę zagrał także lider grupy 8.

Klasy A ZZPN – KS Sieciemin. Pod-
opieczni trenera Łukasza Szmajdziaka,
jego asystenta Wojciecha Śniadeckiego 
i kierownika Józefa Hryckowiana, podej-
mowani byli w Zielenicy przez miej-
scowego Stronga. Siecieminianie wygrali
3:2 (2:1). Bramki dla zwycięzców strzelili:
Adam Nader, Karol Pudzik i Grzegorz Za-
błocki.

KS Sieciemin: Robert Popławski – Damian
Janczyszyn, Łukasz Michalak, Liwiusz Do-
brzyński, Krystian Kruk (57. Grzegorz Za-
błocki), Łukasz Cygan, Wojciech Śniadecki (83.
Bartosz Szmajdziak), Tomasz Hawryluk (57.
Radosław Kruk), Karol Pudzik (57. Szymon
Dobrzyński), Adam Nader (89. Łukasz Wielgo-
siński) i Damian Kowalski. W rezerwie pozos-
tawali: Marcel Hryckowian i Konrad Janik.

Poproszony o komentarz po meczu,
trener Łukasz Szmajdziak, napisał: 
– Cieszą trzy punkty zdobyte na trudnym
terenie w Zielenicy. Była to pierwsza po-
rażka gospodarzy – u  siebie – w tym se-
zonie.

Sam mecz do łatwych nie należał, tym
bardziej, że od 35. minuty graliśmy 

w dziesięciu, po czerwonej kartce dla Łu-
kasza Cygana. Grając w osłabieniu, po-
trafiliśmy strzelić decydującego o zwycię-
stwie gola, za co należą się duże brawa
dla całej drużyny.

Brawa dla lidera!

Sobotnie gry z udziałem naszego ze-
społu, zakończyli oldboje Stowarzyszenia
Victoria Sianów. Liderzy I ligi Pomorskiej
Ligi Oldbojów – podopieczni przedstawi-
ciela i kierownika zarazem – Krzysztofa
Gorta, pokonali w Białogardzie, oldbojów
miejscowej Iskry 2:1 (1:1). Obie bramki
dla sianowian strzelił Rafał Gotowała.

Stowarzyszenie Victoria Sianów: Zbigniew
Banasiak – Łukasz Berkowski, Maciej Berlicki,
Rafał Gotowała, Waldemar Grześczak, Piotr
Kierzek, Piotr Motyl, Andrzej Nowosielecki,
Łukasz Podsiadło, Krzysztof Rzeszutek, 
Tomasz Skupiński, Jacek Surówka, Janusz
Szawurski,  Tomasz Tesmer, Robert Urban 
i Marek Walker.

Trzeci w tabeli grupy 8. ZZPN – KS
SKIBNO – grał w niedzielę, na wyjeździe,
z Darpolem Barzowice. Skibnianie wy-
grali wysoko 9:1 (2:1) Bramki dla zwy-
cięzców strzelili: Marcin Woźniak – 3, Ro-
bert Grzegorczyk – 2, Wojciech Fąfara,
Krzysztof Olczak, Przemysław Winnicki 
i Marcel Wołoszyński.

Podopieczni trenera Wiktora Piątka 
i kierownika Krzysztofa Karwata, grali 
w składzie:

KS SKIBNO: Krzysztof Marcinek – Rafał Kucab,
Sergiusz Pasternak, Paweł Pietraszkiewicz (70.
Piotr Roman), Wojciech Chabowski, Adam
Pietraszkiewicz (60. Paweł Pietras), Krzysztof
Olczak, Marcel Wołoszyński, Wojciech Fąfara,
Marcin Woźniak i Przemysław Winnicki (46.
Robert Grzegorczyk).

Poproszony o komentarz po meczu 
w Barzowicach, trener Wiktor Piątek, na-
pisał: – Trudno cokolwiek powiedzieć 
o takim meczu. Jeśli wygrywa się mecz
takim wynikiem, do tego na terenie prze-
ciwnika, to znaczy, że wszystko zagrało.
Jako trenerowi, nie pozostaje mi nic in-
nego, jak pochwalić zespół za skutecz-
ność i grę w defensywie.

Ryszard Wątroba

Victoria nad Mechanikiem
Sianów gościł plejadę

młodych zawodników bad-

mintona, którzy rywalizo-

wali w ramach Ogólnopol-

skiego Festiwal

Badmintona Grand Prix Ju-

niorów i Młodzików, Kra-

jowy Turniej Młodzików

Młodszych Sianów. 

Zawodnicy rywalizowali
od 8 do 10 kwietnia. 

Udział w turniejach
wzięło 171 zawodników 
z 47 klubów z całej Polski
oraz jedna zawodniczka nie-
zrzeszona, 
w sumie rozegrano 344 mecze. 

To święto badmintona jest już tradycją
w naszym rejonie. To już IV Ogólnopolski
Festiwal, który cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem najlepszych zawodników 
z całej Polski. Rywalizować można było
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Kilka medali zdobyli nasi zawodnicy 
w następujących kategoriach:

Martyna Kowalczyk – XD U19 i GD
U19; Maciej Wiorek – BS U13, XD U13 
i BD U13; Matylda Woźniak – XD U13 
i GD U13;

Dużą niespodziankę sprawił Kamil
Roman w grze singlowej juniorów – mini-
malnie otarł się o medal – przegrywając
dopiero w ćwierćfinale po zaciętej 
walce w trzecim secie na przewagi: 
23-21. 

Swój udział w Festiwalu Badmintona
zanotowali również: Natalia Kołaczek,
Mikołaj Maliszewski, Marcel Opala, Nor-
bert Kaczorowski, Igor Korczyk, Karol
Kufta, Piotr Lis, Natalia Markowska,
Kinga Szuster oraz Aureliusz Toma-
szewski. 

Gratulujemy i życzymy wszystkim sa-
mych sukcesów w kolejnych turniejach 

Chcemy serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do orga-
nizacji tego święta Badmintona. Ro-
dzicom naszych zawodników za prze-
pyszne ciasta i własnej roboty smalec,
Radosławowi Szuster za opiekę me-
dyczną.

Zarząd UKS Kometa Sianów
Zadanie publiczne współfinansowane 

ze środków budżetu gminy Sianów.

Festiwal pod siatką


