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Podpisaliśmy z Marszałkiem Woj.
Zachodniopomorskiego Tomaszem
Sobierajem umowę na dofinanso-
wanie drogi do kolonii Maszkowo. 

To odcinek 1140 metrów, który
dzięki dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych (721.000
zł) jeszcze w tym roku będzie asfal-

towy. Koszt inwestycji to 1.700.000
zł, reszta środków pochodzi z budże-
tu Gminy Sianów.

Łączy się to świetnie z remon-
tem drogi woj. nr 206 od początku
Maszkowa (granica naszej gminy)
do końca miejscowości Mokre, 
o czym wspominał marszałek.

Droga na kolonię Maszkowo

Najpewniej w lipcu, na szczeblu
rządowym, zapadną decyzje doty-
czące przynależności terytorialnej
Łaz. 22 maja, na konferencji pra-
sowej, burmistrz Sianowa zapre-
zentował argumenty za przejęciem
przez Sianów Łaz – „Plan dla Łaz 
– Łazy 2026”. 

Jak się wyraził burmistrz spot-
kanie z mediami to element lobbo-
wania władz państwowych. Nawią-
zał do historii sołectwa, które
niegdyś było częścią gminy Sianów 
i które do tej pory mają połączenia
funkcjonalnych, jak choćby inter-
wencje OSP Osieki. 

– Chcę, by mieszkańcy Łaz
współdecydowali o wydatkach. Ich
pieniądze zostaną w Łazach, bo
gmina Sianów ich nie potrzebuje.
Potrzebuje za to dostępu do morza 
i impulsu do rozwoju – powiedział
Maciej Berlicki. 

Z założenia przez lata 2023-
2026 chcemy w Łazach zrealizować
zadania inwestycyjne i bieżące za
kwotę, którą mieszkańcy, przedsię-
biorcy i turyści z tej miejscowości
wpłacają do budżetu samorządu.
Jest to ok. 3 mln zł rocznie, więc do
roku 2026 to 12 mln zł. 

Gmina Sianów pokazuje efek-

tywną współpracę z innymi
podmiotami, skutkującą przede
wszystkim pozyskiwanie środków
zewnętrznych i realizacją wielu
inwestycji. Co w pierwszej kolejno-
ści zmieniłoby się w Łazach? 

W planie sianowski samorząd
ma  m.in. wzmocnienie i zabezpie-
czenie plaży, budowa przy-stanku,
bezobsługowych toalet, nowego
ronda, małej architektury, wieży
widokowej. Ma też plan na kilka
imprez kulturalnych, kabaretowych
i sportowych. 

– Łazy mogą być piękną, kame-
ralną, familijną miejscowością. 
Z sercem oddamy się tym zmianom,
by Łazy były wyjątkowe – zapowie-
dział Maciej Berlicki.

Olga Roszak-Pezała, burmistrz
Mielna i ja zostaliśmy zaproszeni
przez sekretarza stanu w MSWiA
Pawła Szefernakera, żeby porozma-
wiać i porozumieć się w kwestii Łaz.
Pani Burmistrz nie przyszła. Były też
próby doprowadzenia do spotkania
naszych zastępców – z Mielna nie
było woli spotkania. Szkoda, bo
Koszalin i ościenne samorządy
pokazały, że można rozmawiać. Dla
mnie jest to ewidentne lekceważenie
osób mieszkających i inwestujących
w Łazach! Nie chodzi o krzyki, 

a o próbę porozumienia, z której
władze Mielna zrezygnowały. Choć
dalej jestem gotowy do rozmów 
i mam wolę porozumienia się w tej
sprawie.

W procedurze administracyjnej
jesteśmy obecnie po opinii Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego, z której
też wynika, że najlepszym sposo-
bem jest porozumienie pomiędzy
naszymi samorządami. Wobec tego
wszystkiego stwierdziłem, że 
o pewnych pomysłach i konkretach
warto powiedzieć publicznie.

Dla planu „Łazy 2026” pokazu-
jemy więc i finansowanie (nie naru-
szając obecnego budżetu Gminy
Sianów) i pomysły na partnerstwo,
współpracę i zewnętrzne finansowa-
nie. 

Bo warto „zabujać się 
w Łazach”.

Łazy 2026 – nasza wizja

Jakie inwestycje w Łazach? 

O tym w prezentacji dostępnej

https://www.sianow.pl/pl/lazy2026

Pierwszy projekt w skrócie
zwany „OZE” o wartości całkowitej
nieco ponad 5,6 mln zł (z czego dota-
cja z Polskiego Ładu to 4,9 mln zł)
obejmuje m.in. dostawę i montaż
100 lamp hybrydowych z panelem
fotowoltaicznym i turbiną wiatrową
gł. na terenach wiejskich Gminy
oraz budowę instalacji systemów
fotowoltaicznych na 7 obiektach
użyteczności publicznej w Sianowie:
Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna, Kino Zorza, Gminny
żłobek i przedszkole, Szkoła Podst.
nr 1, Szkoła Podst. nr 2, Urząd
Gminy i Miasta oraz budynek Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Sianowie – jako
mikroinstalacje do 50 kWp/na
każdym obiekcie, a także budowę
instalacji fotowoltaicznej gruntowej
o łącznej mocy 360 kW wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, która doce-
lowo będzie zasili istniejącą prze-
pompownię centralną w Sianowie.
Ponadto, w ramach projektu zapla-
nowano również inwestycje w elek-
tromobilność i rozwój transportu
zeroemisyjnego, m.in. poprzez
zakup 3 samochodów elektrycznych
wraz ze stacjami ładowania do
świadczenia usług transportu zbio-

rowego w gminie, do świadczenia
usług komunalnych przez GZK 
oraz spraw administracyjnych. 
To kompleksowa inwestycja, która
docelowo zwiększy niezależność
energetyczną samorządu i ograni-
czy emisję CO2 do atmosfery zapew-
niając mieszkańcom wieloletnie
oszczędności budżetowe, wyższą
jakość życia i dbałość o środowisko.

Drugi wygrany projekt dotyczy
kompleksowej modernizacji istnie-
jącej infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i kulturalnej oraz
budowy nowych obiektów sporto-
wych – uzupełniających  przestrze-
nie publiczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych mieszkańców naszej

gminy. Jego wartość to 10,4 mln zł, 
z czego dotacja stanowi 90% warto-
ści, blisko 9,35 mln zł. Inwestycja
obejmuje: 

1. Modernizację istniejących 
17. wiejskich placów zabaw poprzez
wymianę zużytych elementów 
i montaż nowych urządzeń oraz
budowę i doposażenie 3 nowych
placów zabaw (na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawo-
wej nr 2 oraz na Stadionie Miejskim
w Sianowie).

2. Przebudowę skate parku
przy „Orliku 2012” w Sianowie 
i adaptację terenu pod rowerowy tor
przeszkód Punptrack wraz 
z wyposażeniem przestrzeni oraz

modernizację samego obiektu
„Orlik 2012” poprzez wymianę
istniejącej nawierzchni sztucznej
oraz montaż hali pneumatycznej
wraz z kontenerem socjalnym.

3. Budowę kortów tenisowych
wraz z ogrodzeniem na Stadionie
Miejskim w Sianowie, w ramach
dalszej rozbudowy i kontynuacji
kolejnego etapu modernizacji obiek-
tu sportowego.

4. Budowę 3 boisk sportowych
przy 3 szkołach podstawowych 
(2 o wymiarach 60x30m i 1 x
40x20m) w Iwięcinie, Suchej Kosza-
lińskiej i w Sianowie, ze sztuczną
nawierzchnią, oświetleniem, ogro-
dzeniem i infrastrukturą towarzyszą-
cą. A także oświetlenie dwóch istnie-
jących boisk sportowych we wsi
Skibno i wsi Dąbrowa oraz zakup
kontenera szatniowo-sanitarnego na
boisko sportowe we wsi Sieciemin.

5. Ponadto zadanie obejmuje
modernizację obiektu kultury Kina
Zorza na Placu pod Lipami wraz
kompleksowym zagospodarowa-
niem przestrzeni miejskiej przez
kinem.

– Zakres działań jest niezwykle
obszerny i wymagający lecz komple-
ksowo traktuje potrzeby mieszkań-
ców. Tym bardziej cieszymy się, 
że ich realizacja stanie się faktem!
Jesteśmy pełni optymizmu. Dzięki
pozyskanym dotacjom z Programu
Polski Ład przestrzeń publiczna 
w całej gminie stanie się bardziej
atrakcyjna i przyjazna dla miesz-
kańców, co od lat potwierdza prowa-
dzona przez nas polityka zrównowa-
żonego rozwój wspólnoty 
– podsumował Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Miliony dla Sianowa 
30 maja ogłoszono wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład „Programu
Inwestycji Strategicznych”. Gmina Sianów szczęśliwie wygrała dwa wnioski o łącz-
nej wartości 14 248 300,00zł na realizację zadań „Odnawialne źródła energii„ oraz
Infrastruktura sportowa i kulturalna”. 
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Dwa lata temu nie mogliś-
my zorganizować Dni
Ziemi Sianowskiej, rok
temu odbyły się w lipco-

wym terminie. Teraz przywracamy
normalność, żadna pandemia tego nie
zmieni. Cieszę się, że mogę zaprosić
wszystkich na 34. już święto sianow-
skiego samorządu.

Oczywiście jak zwykle zawitają
do Sianowa gwiazdy polskiej sceny
muzycznej, będzie wiele atrakcji dla
dzieci, sportowy dodatek w postaci
meczu rzemieślnicy-urzędnicy. Czyli
niby normalnie, a jednak jak zwykle
ciekawie. Tym razem jednak to nie
wszystko, bo pojawi się coś nowego.
Wraca też coś, czego nie było od wielu
lat. Nowy jest „Test wiedzy o Gminie 
i Mieście Sianów”. Chcę, żeby te dni
pokazywały nasz lokalny charakter
tego wydarzenia. Oczywiście przewi-
dziane są nagrody za najlepsze miejs-
ca. Wraca bieg. Nie uliczny, a od
stadionu przez „Sianowską Piątkę”,
jednak już dziś wiem, że organizatorzy
mogą spodziewać się ogromnej frek-
wencji.

Na Dni Ziemi Sianowskiej patrzę
już z perspektywy wielu lat. I jestem
pod ogromnym wrażeniem, bo
tworzymy wydarzenie na skalę całego
Pomorza. Możemy być dumni, że tu, 
w Sianowie odbywa się jedno z więk-
szych kulturalno-społecznych wyda-
rzeń czerwca w regionie. Jestem
pewien, że jak zwykle będzie świetna
zabawa. Spotkajmy się na Stadionie
Miejskim w Sianowie w dniach 17 i 18
czerwca. 

Zapraszam!

Dni Ziemi
Sianowskiej
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Ul. Piastów przeżywa rewitalizację – obecnie jest zadrzewiona

i zakrzewiona. Pojawiły się też nasadzenia kwiatowe. Może

jeszcze nie wygląda to imponująco, ale za jakiś czas zazieleni

się ul. Piastów jak dawniej.

Co należy zrobić z takimi odpadami
jak kartony po mleku lub soku? Nazwa
opakowania może wskazywać, że nale-
ży je wyrzucić do pojemnika lub worka
na papier. Jest to jednak bardziej skom-
plikowane, ponieważ karton po mleku
lub soku jest opakowaniem wielomate-
riałowym. Gdzie więc należy je wyrzu-
cić?

Opakowania wielomateriałowe, to
rodzaj opakowań na produkty wykona-
nych z co najmniej dwóch różnych
materiałów. Do ich produkcji mogą

służyć np. tworzywa sztuczne, papier,
czy aluminium. Materiałów, z których
produkowane są tego typu opakowania
nie można rozdzielić ręcznie lub za
pomocą prostych metod mechanicz-
nych.

Karton po mleku lub soku to
najpopularniejszy przykład opakowa-
nia wielomateriałowego. Trudno
oddzielić poszczególne warstwy, 
z których składa się opakowanie. Recy-
kling kartonów po mleku czy sokach
oczywiście jest możliwy, ale jest proce-

sem dość skomplikowanym i wymaga-
jącym przede wszystkim dobrego
surowca. Dlatego tak ważne jest odpo-
wiednie segregowanie odpadów 
w domu. 

Warto zatem pamiętać, że kartony
po mleku lub soku wyrzucamy do pojem-
ników lub worków na METALE 
I TWORZYWA SZTUCZNE – KOLOR
ŻÓŁTY. Wyrzucenie ich do odpowied-
niego kosza sprawia, że mają znacznie
większą szansę na recykling.

Odpady wielomateriałowe, takie

jak właśnie kartony po sokach i mleku,
można poddawać recyklingowi na
kilka sposobów. Jedna z możliwości
przetwarzania opiera się na rozwłók-
nieniu papierowej części kartonów, aby
odzyskać z nich włókna papieru, które
są następnie wykorzystywane do
tworzenia nowych wyrobów papierni-
czych.

Innym sposobem przetwarzania
jest np. produkcja płyt wykorzysty-
wanych w meblarstwie i budownic-
twie.

Z kolei aluminium i polietylen są
przede wszystkim wykorzystywane
energetycznie. Jednak cały czas testo-
wane są nowe możliwości rozdzielenia
tych materiałów i ich ponownego wyko-
rzystania.

gdZie wyrZucać kartony po mleku i sokach?

Przypominamy jak segregować

Przypominamy. CEEB 
to obowiązek!
30 czerwca 2022 r. mija czas składania przez właścicieli lub zarządców 
budynków/lokali, deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy
składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast dekla-
racje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. – do 30 czerwca
2022 r. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji
w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Deklarację można złożyć:
– w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl

(żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny);
– 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 obowiązkowe.

Rok 2022 przyniósł nowe niespo-
dzianki i projektowe wyzwania dla
mieszkańców naszej gminy. Po raz
pierwszy udało nam się pozyskać
środki na partnerskie działania mię-
dzynarodowe i rozpocząć realizację
dwóch wniosków, finansowanych
bezpośrednio z Komisji Europejskiej,
w ramach programów Erasmus+ 
i Europa dla Obywateli.

W maju br. Szkoła Podstawowa nr
2 w Sianowie, przystąpiła do projektu
ERASMUS+ z zakresu edukacji szkol-
nej i mobilności pn. „Different but
Together! – razem różni”, którego lide-
rem jest tożsama Szkoła Podstawowa
w Chorwacji, a pozostałymi partnera-
mi szkoły podstawowe z Austrii 
i z Turcji. W trakcie 20 miesięcy na
uczniów i nauczycieli będzie czekać
wiele inspirujących działań. Będą to

wspólne, międzynarodowe, inicjatywy
w obszarze kultury, dziedzictwa naro-
dowego, technologii informacyjno-
komunikacyjnej oraz kształtowania
kompetencji społecznych uczniów na
terenie każdej ze szkół z 4 państw.
Ponadto, zaplanowano wymiany
uczniów i nauczycieli. 

Z kolej, Gmina Sianów w ramach
programu „Europa dla Obywateli” 
z działania „Partnerstwo Miast” pozys-
kała 13,2 tys. euro na realizację projek-
tu „Co-Decision, Co-Makers, Common

Europe”, co w potocznym tłumacze-
niu projektowym oznacza „Współde-
cydenci i Współtwórcy – Obywatele
we Wspólnej Europie”. Dzięki przyna-
leżności Sianowa do Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Cittaslow, gmina
stała się liderem projektu i wraz 
z polskimi partnerami: Komitetem
Monitorujacycm Cittaslow oraz
Stowarzyszeniem Polskie Miasta
Cittaslow, będzie odpowiedzialna 
za kontakty międzynarodowe 
z włoskim miasteczkiem Asolo. 
W ramach projektu zaplanowano
spotkania i debaty. W obu krajach

przeprowadzone zostaną badania
wśród 60 miasteczek Cittaslow 
(30 w Polsce i 30 we Włoszech), które
docelowo zobrazują różnice, podo-
bieństwa i dobre praktyki aktywności
obywateli i współdziałania z samorzą-
dami.

Oba projekt zakończą się w 2023
r. Gratulujemy pomysłów i pozyskania
grantów.  

Życzymy nauczycielom, uczniom,
organizacjom non-profit i pracowni-
kom samorządu nawiązywania nowych
znajomości i partnerstw gminnych na
kolejne lata współpracy.

Uczniowie i samorząd mają zagranicznych partnerów

To ważna wiadomość dla wszystkich
Mieszkańców, którzy solidnie 
i terminowo wywiązują się z opłat 
i podatków na rzecz naszej Gminy,
natomiast niekorzystna dla tej nie-
wielkiej części, która uporczywie
tego nie robi.  

Odtąd bowiem dłużnicy Gminy 
i Miasta Sianów, w celu poprawy ścią-
galności zobowiązań finansowych, będą
wpisywani na ogólnodostępną listę
Krajowego Rejestru Długów. 

Co to oznacza?
Oznacza to, że banki odmówią

kredytu, sklepy sprzedaży na raty, 
a operatorzy telewizji kablowej, telefo-

nii komórkowej czy internetu mogą
odstąpić od podpisania umowy na
świadczenie usług telekomunikacyj-
nych i multimedialnych. 

Umowę z Krajowym Rejestrem
Długów podpisano nie tylko w celu
zminimalizowania zaległości w podat-
kach i opłatach lokalnych, (zaległości
na koniec roku  2021 wyniosły 2 459
942,00 zł), podpisano ją przede wszyst-
kim dlatego, by Mieszkańcy, którzy 
z niczym nie zalegają, mieli poczucie,
że Gmina należycie dba o to, aby na jej
rzecz solidarnie i bez wyjątku, płacili
wszyscy do tego zobowiązani. 

To z tych środków m.in. dofinan-

sujemy oświatę, kulturę czy pomoc
społeczną, jak również realizujemy
inwestycje i remonty.

Stąd obecnie wszelkie pisma finan-
sowe Gminy Sianów będą opatrywane
pieczęcią informującą o współpracy 
z KRD.

Dłużnicy, którzy są zagrożeni
wpisaniem na listę KRD, otrzymają od
Gminy upomnienie opatrzone odpo-
wiednią pieczęcią ostrzegawczą. Z regu-
ły takie upomnienie wysyła się, gdy
zadłużenie przekroczy 200 zł, a czas
zwłoki 60 dni. Jeśli suma wyszczegól-
niona w upomnieniu nie zostanie opła-
cona w wyznaczonej wysokości i czasie

(w uzasadnionych przypadkach loso-
wych można wystąpić do gminy z wnio-
skiem o przesunięcie terminu lub rozło-
żenie na raty), nazwisko dłużnika trafi
do Krajowego Rejestru Długów i pozo-
stanie na liście aż do całkowitej spłaty
należności. A jakie są tego niektóre
konsekwencje, wspomniano powyżej.

Wpis na listę KRD jest zgodny 
z prawem. Upoważnia do tego ustawa 
z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu
informacji gospodarczych i wymianie
danych.

Wszystkim, którzy terminowo reali-
zują swoje zobowiązania dziękujemy!

ZalegasZ Z płatnościami wobec gminy? 

Trafisz na listę dłużników
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To pierwszy projekt młodego 
sianowskiego Stowarzyszenia
„Razem Mocni”. W „Światłodzielni”
mieszkańcy Sianowa będą mogli
zostawić znicze wielokrotnego
użytku, które są im zbędne 
oraz kompozycje kwiatowe. 
Wypożyczą w niej również narzędzia
ogrodnicze.

Projekt ten otrzymał dofinanso-
wanie z Programu „Społecznik”, zaini-
cjowanego przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 
W planie jest instalacja na terenie
cmentarza w Sianowie „Światłodziel-
ni”, czyli miejsca, gdzie mieszkańcy
będą mogli zostawić zbędne znicze
wielokrotnego użytku (uzupełniane
wkładami) oraz kompozycje kwiatowe.
Osoby, których nie stać na zakup

zniczy czy kwiatów, będą mogły
bezpłatnie wziąć je ze „Światłodzielni”,
czyli metalowej szafy. Dodatkowo
miejsce to zostanie wyposażone 
w narzędzia ogrodnicze, które będzie
można za darmo wypożyczyć.

Projektowi towarzyszyć będą dwa
wydarzenia – społecznie sprzątanie
zapomnianych nagrobków oraz warsz-
taty ekologiczne, na których dzieci 
i młodzież stworzą znicze i lampiony,
używając rzeczy, które mogłyby trafić
do śmieci.

Celem inicjatywy jest uwrażliwia-
nie mieszkańców na potrzeby najbliż-
szego otoczenia, wspieranie i promo-
wanie wolontariatu, transfer dobrych
praktyk i doświadczeń oraz wspieranie
działań zwiększających zaangażowa-
nie młodzieży w życie lokalnych
społeczności. „Światłodzielnia” jest
jednocześnie inicjatywą proekologicz-
ną – znicze są produkowane w oparciu
o tworzywa sztuczne. Wyrzucając je,

generujemy ogromną ilość odpadów.
Miejsce, które pozwoli wykorzystywać
je ponownie, pozwoli ograniczyć ilość
śmieci.

– Chcemy, by mieszkańcy zobaczy-
li, w jaki sposób mogą bezkosztowo
pomóc innym i zadbać przy tym 
o środowisko – mówi Cezary Sołowij,
prezes Stowarzyszenia „Razem Mocni”.
– Jeśli ktoś będzie miał ochotę ufundo-
wać nowe znicze bądź wkłady – na
półkach „Światłodzielni” na pewno
znajdzie się na nie miejsce.

„Światłodzielnia” na cmentarzu

Projekt „Światłodzielnia” otrzymał dofinansowanie z Programu „społecznik”,
zainicjowanego przez Marszałka województwa Zachodniopomorskiego.

FoT. Pxhere.com

Jeśli chcesz pomóc w sprzątaniu

cmentarza, wyślij zgłoszenie mai-

lowo: razemmocni.stowarzyszenie

@gmail.com. Akcja zaplanowana

jest na sobotę, 12 czerwca, i będzie

towarzyszyć Polsko-Ukraińskiemu

Piknikowi Integracyjnemu w Parku

Miejskim.

Szkoły prowadzone przez Gminę
Sianów realizują projekt pn. 
„Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psy-
chologiczno-Pedagogiczne” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Działanie 7.7. 

Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne w placów-
kach edukacyjnych w celu minimaliza-
cji negatywnych skutków związanych
z występowaniem COVID-19, a liczba
osób objętych wsparciem to 150
uczniów, w tym z SP 1 w Sianowie 
– 45 uczniów, z SP 2 w Sianowie – 75
uczniów, z SP w Dąbrowie – 30 uczniów.

W ramach programu prowadzona indy-
widualna terapia pedagogiczna, grupo-
we warsztatów grupowych niwelujące
skutki izolacji społecznej w czasie
COVID-19 oraz zajęcia wyrównawcze. 

Uczniowie otrzymają wsparcie

Tysiące dla seniorów

Podpisaliśmy z wicewojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Wójcikiem umowy na
dofinansowanie zadań związanych z opieką osób +75 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne)
oraz działalności Domu Senior+ i Klubu Senior+. Jeśli dodać do tego „Korpus wsparcia 
seniora”, to z budżetu Państwa otrzymaliśmy ponad 332 tys. zł, a wkład Gminy Sianów to
ponad 371 tys. zł – łącznie tylko te działania dla osób starszych w naszej gminie to ponad
700 tys. zł! A przecież to tylko część 
z tego co robimy.

Jak widać sfera społeczna i pracow-
nicy z nią związani spisują się na medal.

Od godz. 13.00 do 19.00 czekać
będą atrakcje z przeszłością w tle, czyli
metody rozrywki znane naszym przod-
kom. To okazja by nauczyć się gry 
w szachy, warcaby oraz legendarnego,
wikińskiego kuba, spróbować swych sił
w przeciąganiu liny czy toczeniu meta-
lowej obręczy. Nie zabraknie również
wspólnie przygotowanego poczęstunku,
w tym znanego na Ziemiach Słowiań-
skich, obejmujących zarówno nasz kraj,

jak i Ukrainę, podpłomyków, pierogów,
czy ekologicznych kiszonek. Będzie
także pieczenie kiełbasek.

Jak zaznaczają członkowie sianow-
skiej „Pochodni”, głównym celem przed-
sięwzięcia jest zbliżenie mieszkańców
miasta i gminy z uchodźcami, którzy
przybyli tutaj w związku z rozpoczętą
pod koniec lutego wojną. Choć wydarze-
nie adresowane jest przede wszystkim
do rodzin z dziećmi, każdy znajdzie 

w jego trakcie coś interesującego dla
siebie. Właściwa integracja nastąpić ma
wokół wspólnej zabawy, ale też tradycji,
które łączą obydwa narody. Dodatkowy
walor spotkania stanowić będzie akcja
ekologiczna – wspólne sprzątanie parku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłat-
ny. Projekt sfinansowany został 
z Programu Społecznik 2022-2024.
Program zainicjowany przez Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego.

Zabawy z historią
W niedzielę, 12 czerwca, Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zaprasza do Parku 
im. Powstańców Warszawskich na polsko-ukraiński, rodzinny piknik integracyjny
„Zabawy z historią”.

Złote Gody świętowali Państwo Anna 
i Piotr Bulikowscy, mieszkańcy Sianowa, którzy 
20 lutego 1971 roku przyrzekali sobie miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską. 

Anna i Piotr idą już ponad 50 lat przez życie przeży-
wając chwile dobre, a czasem trudne, ale jak mówią sami
– ważne że zawsze razem. Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły
ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przy-
znawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Złota
Para Anna i Piotr zostali uhonorowani właśnie takim
odznaczeniem. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego w Sianowie – Mirosława Kapuścińska
wraz z zastępcą burmistrza Marcinem Posmykiem.

Dostojni Jubilaci zostali obdarowani kwiatami,
pamiątkowymi dyplomami jubileuszowymi oraz upomin-
kami. Licznie przybyła rodzina i przyjaciele złożyli życzenia
zdrowia, pomyślności oraz radości na dalsze szczęśliwe
lata wspólnego życia. 

Wspaniały jubileusz złotych godów obchodzili państwo
Maria i Kazimierz Witecha, mieszkańcy Sianowa. 
Uroczystość odbyła się 23 kwietnia 2022 r. w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Sianowie. 

Złota Para została uhonorowana Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu prezy-
denta RP dokonał burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej
Berlicki.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosława Kapu-
ścińska wraz z burmistrzem Maciejem Berlickim życzyli
jubilatom przede wszystkim zdrowia, oraz radości, miłości
i wielu sukcesów w dalszym wspólnym życiu. 

Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy jubileuszowe,
upominki, a całości dopełniły piękne kwiaty.

Sianowskie Złote Gody
Każda rocznica ślubu jest okazją do świętowania, to uroczystość pełna wzruszeń 

i wspomnień, ale Złote Gody to rocznica niezwykła tak, jak niezwykli są ludzie, którzy
przeżyli razem pół wieku.

Przedsięwzięcie realizowane jest

w latach: 2021 – 2022 

Całkowity koszt zadania: 

66 540,00 zł 

Kwota dofinansowania: 

62 880,30 zł 

w tym ze środków UE: 52 951,50

zł, budżetu państwa – 9 928,80 zł,

wkład własny Gminy Sianów 

– 3 659,70 zł
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21 maja, o godz. 19, w kinie Zorza 
w Sianowie wystąpił 
Eskubei & Toemk Nowak Jazz Rap
Band. Koncert odbył się w ramach
Good Vibe Festiwal 2022. 

To jedyny w kraju regularnie
aktywny koncertowo i wydawniczo jazz
rap band. I pokazał to na scenie sianow-
skiego kina prezentując energetyczny,
mocny i pozostający na długo w pamię-
ci koncert.

Zespół istnieje od 2014 roku. Zespół
tworzą czołowi muzycy młodego i śred-
niego pokolenia: Tomasz Nowak, Kuba
Płużek, Alan Wykpisz, Maksymilian
Olszewski i Wojciech Długosz „Mr
Krime”, oraz  raper, poeta i tekściarz 
– Bartłomiej Skubisz „Eskaubei”.

Koncertowali z Agą Zaryan, Michałem
Urbaniakiem czy Krzesimirem
Dębskim, a w innych konfiguracjach
współpracowali chociażby z Nigelem
Kennedy, Randy Breckerem, Gregiem
Osby, Vitoldem Rekiem czy muzykami
zespołu Amy Winehouse. 

Mają na koncie blisko 150 koncer-
tów oraz 4 albumy, w tym ostatni, winy-
lowy „Tyrmand to Jazz”, który ukazał
się 10 grudnia 2021 r. nakładem Junou-
mi Records i zadebiutował na liście OLiS
najlepiej sprzedających się płyt winylo-
wych w Polsce. Występowali na presti-
żowych festiwalach: Jazz nad Odrą, Hip
Hop Kemp, RCK Pro Jazz, Good Vibe
Festival, Young Arts Festival czy Hanza
Jazz Festiwal.

Muzyczna gratka

MAlArSkie SPA W klubie roDZiNy

Zainspirowane ostatnią wystawą w Galerii Kino Zorza w sianowie, postanowiłyśmy
malować po numerkach. Kupiłyśmy gotowe zestawy malarskie z receptą na piękny obraz.
trochę cierpliwości i za parę spotkań powstaną nasze obrazy na płótnie. malowanie wy-
cisza i relaksuje, sprawia ze ładujemy energię na cały tydzień.

Czas spotkań to taka odskocznia od codziennych spraw, zajęć każdej kobiety. Cieszymy
się na poniedziałkowe spotkania w Centrum Kultury, które sprawiają że odkrywamy nowe
możliwości i pasję.
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Magiczny cyrk dla Mamy i Taty
„Wszystko co najpiękniejsze, dajemy mamie i tacie” – dewiza

ta przyświecała dzieciom z Przedszkola Gminnego w Sianowie

podczas przygotowań do obchodów „Dnia Mamy i Taty”.

Dzieci przygotowały swoim rodzicom wielką niespodziankę.

Zaprosiły rodziców do cyrku, w którym panowała magia ko-

loru, ruchu, dźwięku. Na cyrkowej arenie pojawiały się akro-

baci, siłacze, baletnice, klowni, muzycy, tancerze. 

Artyści, z wielkim zaangażowaniem, prezentowali swoje

umiejętności. Widownia z zapartym tchem podziwiała cyr-

kowe sztuczki prezentowane przez małych wykonawców.

Punktem kulminacyjnym pokazu była piosenka „Mamo, Tato

moje życie mam dzięki wam” oraz wręczenie prezentów.

Wszystko co najpiękniejsze otrzymali rodzice.

Dzień Matki
w Kinie
„Zorza”

26 maja, o godz.18, w Kinie
Zorza, z okazji Dnia Matki,
kino zmieniło się w teatr.
Odbył  się spektakl Bałtyc-
kiego Teatru Dramatycznego
z Koszalina pt. „Akompania-
tor”.

Piknik z flagą

Za nami piękny, słoneczny dzień, który 
sprawił, że na Pikniku z flagą wspólnie ucz
liśmy święto Flagi Państwowej. 

Tradycyjnie zostały posadzone białe i czerwone kw
z których ukazała się nasza polska flaga. Dzieci i młod
miała okazję skorzystać z dmuchanych zabawek. Dużym 
teresowaniem były warsztaty „Biało-czerwona”, przygotow
i prowadzone przez panie z bibliotek znajdujących się na 
nie gminy. Straż Miejska w Sianowie przygotowała sz
konkursów dla dzieci. Podczas pikniku swoje stoika m
również Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie mogliśmy k
pyszne ciasta.Podczas pikniku odbyły się wspaniałe wys
dzieci biorących udział w warsztatach wokalnych, prowa
nych przez Zosię Karbowiak w Centrum Kultury. Zaśpie
również lokalne zespoły ludowe: Rosiczki, Bursztyny 
Kwiat Paproci. Atrakcja w tym dniu był występ orkiestry 
Ziemi Sławieńskiej ze Sławna z mażoretkami. 

Jak na święto flagi przystało wszystko związane  
z narodowymi biało-czerwonymi barwami. 

Fot. Waldemar Kos
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19 maja, w Galerii Zorza w Sianowie,
mieliśmy okazję zobaczyć obrazy
grupy plastycznych Sianowskiej Aka-
demii Seniora oraz podopiecznych
Klubu Senior +.

Podczas wernisażu obecni byli m.in.
burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej
Berlicki, dyrektor Centrum Kultury
Aleksandra Kowalczyk oraz wicestarosta
Powiatu Koszalińskiego Tomasz Tesmer,
którzy omówili z autorkami i autorem
kolejno wszystkie prace. 

Obrazy, które zostały zaprezento-

wane, to odpowiedź na zadanie polega-
jące na specyficznej, ubogiej kolory-
stycznie kompozycji z akcentem na
intensywny fiolet. Warte uwagi było
bogactwo symboli jakie pojawiło się na
wszystkich pracach i ich zróżnicowany
charakter co potwierdza tylko fakt że
każda z osób przetwarza widziany
obraz poprzez własne filtry postrzega-
nia i doświadczania.

Wernisaż wystawy był okazją do
podpytania autorek i autora o malar-
skie przesłanie. Obrazy, które można

było zobaczyć, to dzieła pełne pasji 
i radości z malowania. Wystawa to
bardzo ważny element arteterapii,
której nieodłączną częścią jest konfron-
tacja widza z artystą i jego dziełem.

Widzom dziękujemy za te konfron-
tacje i liczne przybycie wszystkim
gościom, twórcom zaś za stworzenie
okazji do twórczego spotkania ze sztuką
w tle. 

Warto podkreślić że jest to pierw-
szy wernisaż w sianowskiej Galerii
Zorza i miejmy nadzieję że nie ostatni.

Klub Seniora funkcjonuje dzięki
finansowaniu które zapewnia Wojewo-
da Zachodniopomorski oraz Gmina
Sianów.

Seniorskie malowanie

w maju odbyło sie spotkanie integracyjne podopiecznych Klubu Senior + oraz członków Stowarzyszenia Sianowska akademia
Seniora. Poza integracją miało miejsce spotkanie z seniorami na temat trening umysłu.

Seniorzy zintegrowani
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„Nad rzeką zbrodni” – kolejna 
powieść kryminalna Bogusława 
Janiczaka. Akcja książki osadzona
jest w Darłowie, gdzie Zamek Książąt
Pomorskich – Muzeum to miejsce,
gdzie wszystko się zaczęło i kończy. 

Już sama okładka do projektu
której wykorzystano nieco mroczne
zdjęcie Zamku Książąt Pomorskich 
– Muzeum w Darłowie jest wprowadze-
niem do całości. Treść książki gęsto
usłana jest trupami. Jeżeli chcecie prze-
konać się ile dokładnie sięgnijcie do
lektury. My zdradzimy tylko, że DUŻO.
Głównym bohaterem powieści jest
porucznik Janusz Barcik z komendy
powiatowej. W czynnościach dochodze-
niowych wspiera go sierżant Józef Karaś
z lokalnego posterunku milicji. A tak
zaczyna się cała historia i pierwsza ofia-
ra: „To była zimna, jesienna noc. Na
morzu szalał sztorm, w mieście wiatr
zrywał dachówki, łamał gałęzie drzew,
zrywał druty elektryczne. Miasto już
przed wieczorem opustoszało, ludzie

pozamykali się w swoich domach,
żeby przeczekać sztormową pogodę.
Na obrzeżach było ciemno, tylko na
rynku i na głównych ulicach świe-
ciły latarnie. Czasami pojedynczy
ludzie przemykali pod ścianami
budynków. Kto nie musiał nigdzie
iść, ten nie wychodził z domu. Noc
była taka, jak wiele jesiennych
nocy w Darłowie. W latach sześć-
dziesiątych takie sztormowe noce
nie należały do rzadkości. Zimna,
ciemna i ponura. Słychać było
tylko posępne wycie wiatru. Wraz
ze sztormem przyszły gwałtowne
opady deszczu. Tak było do rana.
Po sztormowej nocy wstał szary
i ponury dzień. Wiatr zelżał, ale
w porywach był jeszcze dosyć
silny. Ludzie nie wychodzili 
z domów, bo to przecież niedzie-
la. Gdzieniegdzie tylko snuły się
jakieś pojedyncze postacie.
Przed południem ktoś zauważył trupa
w wodzie.
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podstawowych 

na terenie 

naszego kraju. 

W ramach Tygodnia Bibliotek, dla
naszych czytelników w filiach biblio-
tecznych i bibliotece w Sianowie,
przygotowaliśmy niespodziankę 
- spotkanie autorskie z Iloną Gołę-
biewską. 

Autorka odwiedziła czytelników 
w Siecieminie, Sierakowie, Wiercisze-
wie, Karnieszewicach i Sianowie. Ma
ona w swoim dorobku kilka bestselle-
rowych powieści obyczajowych, jest
także autorką artykułów naukowych,
baśni, bajek, a także opowiadań dla
dzieci i młodzieży. 

Ilona Gołębiewska potrafiła zain-
teresować publiczność swoją twórczo-
ścią. Opowiadała o swoim życiu, o pracy
ze studentami, o prowadzeniu zajęć
terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
Zdradzała tajniki pisania oraz wydawa-
nia powieści. Pisarka przybliżyła zebra-
nym gościom swój warsztat pracy. Zdra-
dziła tajniki poszukiwania pomysłów
do kolejnych powieści. Ujawniła własny
styl tworzenia, czyli kiedy i jak pisze.
Opowiedziała o codziennej pracy nad
książką, jak się tworzy fabułę i konstru-
uje bohaterów. 

Bohaterowie jej książek to zwyczaj-
ni ludzie borykający się z codziennymi
problemami, tajemnicami z przeszłości,

wierzący we własne marzenia, bliscy
niejednemu z nas. Jej utwory wzruszają
i uczą wrażliwości na świat. Po spotka-
niu czytelnicy mogli osobiście poroz-
mawiać z pisarką oraz nabyć jej książki
wraz z autografem.

Spotkanie z autorem Integracja 

na ludowo 
Na zaproszenie zespołu Rosiczki przyje-

chały dwa kolejne zespoły: Kwiat Paproci 
i Bursztyny. 

Była to wspaniała okazja na wspólne
śpiewanie, wymianę doświadczeń i dobrą
zabawę. 

Spotkanie było pełne radości, uśmiechu...
to co niesie ze sobą muzyka! Sianowskie
zespoły ludowe są najlepsze na świecie! 

Dziękujemy Rosiczkom za gościnność
mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy
się kolejnej miejscowości. 

Nasze gospodynie 
w oku kamer
26 kwietnia KGW Kreatywnych Mieszkańców z Wierci-
szewa uczestniczyła w nagraniu TVP Bydgoszcz do pro-
gramu Kulinarne potyczki.  

Koło rywalizowało z KGW Babeczki z rodzynkami 
w Kowalach z woj. opolskiego.Koła miały za zadanie przygoto-
wać dwie potrawy tradycyjną i nowoczesną. Nasze koło przy-
gotowało potrawę – dorsz w panierce z tradycyjną surówką 
z kiszonej kapusty oraz potrawę – pieczona gęś w syropie lipo-
wym, podaną z kaszą pęczak i surówką z czerwonych buraków.

Jury obu kołom przyznało po 198 pkt. na 200 możliwych,
takim sposobem był remis. 

Psim
zaprzęgiem
przez życie
W tym roku Tydzień Bibliotek, był
pod bardzo trafnym hasłem 
– Biblioteka. Świat w jednym
miejscu. 

6 maja 2022 roku w sianowskiej
bibliotece odbyło się spotkanie z pisa-
rzem, podróżnikiem, maszerem, czyli
człowiekiem podróżującym psim
zaprzęgiem, Krzysztofem Nowakow-
skim, któremu towarzyszyła Henia,
lider psiego zaprzęgu. Pan Krzysztof
niesamowicie ciekawie opowiadał 
o swoich podróżach, po Norwegii,
Finlandii i Szwecji, poznaliśmy ciekawy
zakątek Świata.

II miejsce i wyróżnienie otrzymał zespół śpiewaczy „Bursztyny” z Sianowa. Ogromne podziękowania i gratulacje dla członków
zespołu prowadzącego Stanisława Prószyńskiego za wspaniałe reprezentowanie naszej Gminy podczas XI Powiatowego Przeglądu
Solistów, Kapel i Zespołów Ludowych w Dobrzycy. Życzymy kolejnych sukcesów.

„Bursztyny” 
nagrodzone 

Nad rzeką zbrodni
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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

W sobotę, 14 maja, na stadionie 
miejskim w Sianowie został rozegrany
turniej półfinałowy 1B Klubowych
Mistrzostw Polski Młodziczek U-13, 
w którym wzięły udział 4 zespoły:
Checz Gdynia, MUKS Kostrzyn nad
Odrą, TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski
oraz gospodynie UKS Victoria SP2
Sianów. 

Zawody były rozgrywane jednocześnie
na 2 boiskach, a czas gry wynosił 2x15
minut. W pierwszym meczu sianowianki
zagrały z Checzem Gdynią 
i po bezbramkowej pierwszej połowie 
i dobrym meczu uległy 0:3. W drugim
meczu zmierzyły się z TKKF Stilon Go-
rzów i po bardzo dobrym spotkaniu 
i wielu sytuacjach bramkowych wygrały
2:1. Bramki strzeliły Zuzanna Chrystofiak
oraz Wiktoria Jankowska. 
W ostatnim pojedynku dziewczęta 
z Sianowa zagrały z MUKS Kostrzyn nad
Odrą remisując 1:1. 

Turniej wygrał zespół z Gdyni, który

zwycięsko zakończył wszystkie spot-
kania. Sianowianki zajęły 3. miejsce
mając tyle samo punktów, co Kostrzyn
lecz gorszy stosunek bramek, co dało 2.
miejsce zespołowi z Kostrzyna. Ostatnie
miejsce zajął Gorzów Wielkopolski.

Najlepszą zawodniczką turnieju zos-
tała sianowianka Martyna Ryncewicz. 

W zespole z Sianowa zagrały: Ale-
ksandra Kujko, Oliwia Kulesza, Martyna
Ryncewicz, Zuzanna Perz, Milena Wa-
leńska, Zuzanna Kolczyńska, Zuzanna
Chrystofiak, Małgorzata Capar, Wiktoria
Jankowska, Kaja Chojnowska, Julia Kaczo-
rowska, Zuzanna Kaczorowska, Julita Do-
brzańska, Kornelia Arabasz, Alicja Bernat,
Rozalia Wątroba, Katarzyna Cybul.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiąt-
kowy medal, a wyróżnione zawodniczki
piłki oraz nagrody rzeczowe. 

Sponsorami zawodów był Urząd Miasta
i Gminy Sianów, Polski Związek Piłki
Nożnej oraz UKS Victoria SP2 Sianów.

Klaudia Majerczak

Piłkarki poza finałem

Martyna Kowalczyk została po-
dwójną wicemistrzynią Polski w Mar-
kach w Indywidualnych Mistrzostwach
Polski Juniorów i Młodzieżowców. 

Po trzech dniach zmagań Martyna Ko-
walczyk wystąpiła w dwóch finałach: gra
mieszana U19 w parze z Piotrem Toma-
szewskim (PULSLIFT UKS NIKE Suche-
dniów), w którym ulegli parze
Ślepecki/Pławecka 18:21 15:21 oraz 
w grze podwójnej U19 w parze z Darią
Zimnol (UKS Plesbad Pszczyna). Dziew-
czyny po zaciętym i pełnym emocji

meczu uległy parze Pławecka/Volskaya
17:21 19:21.

Warto podkreślić, że Martyna spośród
roczników juniorskich 2003/2004, będąc
pierwszoroczniakiem, zanotowała naj-
lepszy wynik z dziewcząt w Polsce. 

W Markach reprezentowały nasz klub
również Michalina Surówka i Dominika
Gajda obie wystąpiły w dwóch grach po-
dwójnych.

Michalina w grze podwójnej U23 grze
mieszanej U23 zakończyła rywalizację 
w pierwszej rundzie.

Dominika w grze podwójnej U19 oraz
w grze mieszanej U19 dotarła do ćwierć-
finału.

Nasze zawodniczki mogły liczyć na
wsparcie i cenne uwagi od trenerów Ro-
berta Kowalczyka i Krzysztofa Kowal-
czyka. 

Gratulujemy i dziękujemy Wszystkim
zawodnikom za walkę i emocje jakich
nam dostarczyli.

Zadanie publiczne współfinansowane ze

środków budżetu gminy Sianów.

UKS KOmeta Sianów

Podwójne srebro martyny 

Zwycięstwem w wojewódzkiej edycji
Drużynowego Pucharu Polski, tenisiści
stołowi I-ligowego KS DARZ BÓR Kar-
nieszewice: Marcin Marchlewski, To-
masz Tabor i Marcin Woskowicz, wywal-
czyli awans do półfinału Centralnego
Drużynowego Pucharu Polski. Teraz 
w barażach walczą o awans do LOTTO
Superligi.

20 marca do męskiej rywalizacji o dru-
żynowy Puchar Polski, na szczeblu woje-
wódzkim, przystąpiło 14. drużyn. Zwycię-
żyli karnieszewiczanie, przed liderem II ligi
– Visonex-em Top I Wierzbięcin i trzecim
w tabeli II ligi – Championem Police.

15 maja 2022 r. – niemal dwa miesiące
później – przyszedł czas na półfinał 
w Ostrzeszowie.

To Wielkie Święto Tenisa Stołowego 
w Ostrzeszowie, zepsuła nieco nieobec-
ność zapowiadanej drużyny z LOTTO Su-
perligi: KS AZS AWFiS Balta Gdańsk! Sta-
wiły się natomiast: Energa Manekin
Toruń z LOOTO Superligi, KS Darz Bór
Karnieszewice z I ligi (grupy północnej) 
i gospodarze UKS Piast Poprava Ostrze-
szów z II ligi, którzy 22 maja bieżącego
roku, zagrają z Pogonią Mogilno, decydu-
jący mecz o awans do I ligi.

Karnieszewiczanie w składzie: Marcin
Marchlewski, Karol Szarmach i Marcin
Woskowicz, pokonali gospodarzy 4:2 
i przegrali z torunianinami 0:4. Awans do
turnieju Final Four Drużynowego Pucharu
Polski wywalczyła Energa Manekin Toruń,
która pokonała ekipę gospodarzy 4:0.  

Komentując występ drużyny z Karnie-
szewic, Prezes KS Darz Bór – Zbigniew
Kuszlewicz, napisał:

– Rozgrywki w Pucharze Polski zakoń-
czyliśmy na drugim miejscu. Sami zawod-
nicy oceniają niedzielne zmagania jako
udane. Tym bardziej, że w przegranym
meczu z superligową Energą sprawili, że
torunianie mieli spore problemy, aby po-
konać naszych zawodników.

20 maja rozpoczęła się rywalizacja w
barażach o awans do LOTTO Superligi
mężczyzn. Szansę na występy w najwyż-

szej klasie rozgrywkowej tenisa stoło-
wego ma UKS Villa Verde Olesno i KS
Darz Bór Karnieszewice. Lepsi z dwu-
meczu awansują do krajowej elity!

Piątkowa konfrontacja lidera grupy po-
łudniowej z wiceliderem grupy pół-
nocnej, zakończyła się zwycięstwem ze-
społu gospodarzy UKS Villa Verde
Olesno 7:3. Jednak porażki liderów dru-
żyny z Olesna: Piotra Cyrneka i Artura
Białka, odpowiednio – z Marcinem
Marchlewskim i Marcinem Woskowi-
czem, pozwalają mieć nadzieję, że nasza
drużyna powalczy o odrobienie strat 
z pierwszego spotkania!

– Jestem pod wrażeniem gry naszych
zawodników w pierwszym meczu bara-
żowym o wejście do LOTTO Superligi.

Po pierwszych grach singlowych pro-
wadziliśmy 3:1. Choć przegrane dwa po-
jedynki deblowe ostudziły nieco nasz en-
tuzjazm, to w kolejnych grach singlowych,
toczyliśmy wyrównane pojedynki. Więcej
szczęścia mieli jednak gospodarze.

Wynik końcowy 3:7 uważam za nie-
sprawiedliwy, o czym świadczą przegrane
pięciosetówki.

Rewanż 5 czerwca w Sianowie. Aby
awansować, wystarczy nam uzyskanie 
7 punktów, gdyż w setach mieliśmy bardzo
dobry wynik. Potrzebujemy też wyjątko-
wego wsparcia kibiców. Nie zawiedźcie nas!

Zapraszamy zatem fanów KS DARZ
BÓR Karnieszewice oraz zwolenników
emocji na wysokim poziomie 5 czerwca
2022 r. do Hali Sportowo-Widowiskowej
SP Nr 2 w Sianowie, przy ul. Dworcowej
26a. Początek meczu o godz. 16.00.

Dodajmy też, że podstawowa piątka
oleśnian, zajmuje czołowe miejsca 
w „Rankingu indywidualnym”, grupy po-
łudniowej: Piotr Cyrnek – 1., Artur Białek
– 5., Radek Mrkvicka – 15., Daniel Lis 
– 24 i Fidel Buravajjula – 25.

Nasza podstawowa piątka zajmuje
miejsca: Marcin Woskowicz – 6., Marcin
Marchlewski – 10., Bartosz Szarmach 
– 14., Karol Szarmach – 23 i Tomasz Tabor
– 49. Sport jednak lubi niespodzianki!

O włos od awansu




