
W sumie tego dnia przekazano
na własność blisko 150 laptopów, zaś
kolejne 100 sztuk czeka na benefi-
cjentów końcowych na odbiór indy-
widualny w Urzędzie Gminy i Miasta
w Sianowie. Gościem specjalnym
wydarzenia był sekretarz stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Paweł Szeferna-
ker, który wraz z burmistrzem
Gminy i Miasta Sianów Maciejem
Berlickim dokonali oficjalnego prze-
kazania pierwszych sztuk sprzętu.
Dodatkowo spotkanie było nie lada
okazją do sprawdzenia swoich sił 
w popularnej w latach 90., nieco
odmienionej grze Tetris – wszyscy
chętni mogli sprawdzić swoje siły
stając w pojedynku z ministrem. 

Sprzęt został zakupiony 
w ramach programu „Wsparcie dzie-
ci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR” w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU działania
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc-
nienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia. 
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8-9 XII
akcja charytatywna
„Dziewczynki 
z zapałkami” 

15 XII
Rozdajemy kalendarze
Mieszkańcom 
– SIOP godzina 16-18

24 XII
Wigilia 
Bożego Narodzenia

25 XII
drugi dzień świąt 
Bożego Narodzenia

31 XII
Sylwester 

Granty PPGr 

Uczniowie z komputerami!
24 listopada, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu
komputerowego dla uczniów z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Sianów.

635 300 zł
pozyskała Gmina Sianów 

w ramach konkursu Grantz

PPGR

Znamy statystyki IV edycji

Sianowskiego Budżetu Obywatelskie-

go! W tym roku złożono 9 wniosków,

z czego 4 dotyczą miasta Sianów, 

a 5 dotyczy zadań sołeckich.

Ich łączna wartość to 866 245,20
zł! Najmniejsza wartość projektu to
66 252,91 zł, a najwyższa to 100 000
zł.

Możemy zdradzić, iż propono-
wane zadania są bardzo różnorodne
i dotyczą m.in. rozbudowy infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej,
placów zabaw, zielonych siłowni,

miejsc odpoczynku, a także remontu
dróg gminnych.

– Serdecznie dziękujemy
wszystkim autorom projektów. 
Przede wszystkim za kreatywność 
i pomysłowość; za to, że sprawy
sołectw i osiedli są Wam bliskie!
Budżet Obywatelski to narzędzie,
dzięki któremu razem z Wami 
możemy realizować inwestycje
wybrane przez Was i dla Was 
– podkreślał Maciej Berlicki,
burmistrz Sianowa.

Dziękujemy za waszą aktyw-

ność i wszystkie złożone wnioski! 
W tej edycji wygrają najlepsi – ci co
uzyskają najwyższą liczbę głosów 
w elektronicznym głosowaniu.

Szczegółowe informacje 
i formularz wniosku dostępne będą
niebawem na www.sianow.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski, znaj-
dziecie tam również opis każdego
zadania wraz z wizualizacją graficz-
ną jego planowanej lokalizacji!  

Wnioskodawcy czekają na
Wasze głosy od 22 grudnia 2022 r. 
do 3 stycznia 2023 r.

Głosujmy na budżet obywatelski!



nasze sprawy2 Listopad 2022 Rok XXI nr 11 (320)
www.sianow.pl

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie

Redaguje: BESO-MEDIA

www.sianow.pl

e-mail: promocja@sianow.pl

Druk: Media Regionalne

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

Grudniowe
decyzje

Z RATUSZA

K
ontynuując temat sprzed

miesiąca, chcę dziś

skupić się na planie

oszczędności energii

elektrycznej w obiektach publicznych 

i przez instytucje publiczne w naszej

gminie. Skoro więc ustawowo narzuco-

no na nas obowiązek zmniejszenia

zużycia energii elektrycznej dwa razy

po 10% (w grudniu w stosunku do

miesięcznej średniej z lat 2018 i 2019, 

a potem cały rok 2023 w stosunku do

2022), to zmuszony byłem do wprowa-

dzenia planu.

Plan zakłada wiele elementów,

głównie takich, które nie dotkną osób

korzystających z usług Urzędu. Bo

można ograniczyć oświetlenie, ilość

urządzeń typu czajnik, drukarka.

Można w części zmienić oświetlenie na

ledowe. To robimy, jednak z analiz

wynika, że to zbyt małe oszczędności.

I tu pojawia się dodatkowe działa-

nie – Urzędnicy z ratusza w normalnej

pracy będą przy komputerach średnio

6,5 godziny dziennie. Reszta czasu 

to praca urzędowa, praca w terenie.

Oczywiście będą wyjątki,  tak żeby 

np. w USC nikt z trudnym zgłoszeniem

nie czekał. Tu wszyscy musimy 

z sercem i po ludzku podejść tak do

naszej pracy, jak i potrzeb wszystkich.

Wierzę w wyrozumiałość i dobrą wolę

każdego.

I zostaje rzecz najtrudniejsza 

– w tym roku rezygnujemy z iluminacji

świątecznych na ulicznych słupach i na

ratuszu (choć tu w miarę analizy zuży-

cia prądu może się coś jeszcze zmienić).

Choć to smutna wiadomość, to jednak

święta mamy przecież w sercach,

mamy je też przy bożonorodzeniowych

stajenkach, przy przeżywaniu tych dni

z Bożym Narodzeniem, w kościele czy

przy rodzinnym stole z najbliższymi.

Jednak żeby nie było tylko trudno, kolę-

dy przy naszej pięknej akcji „Dziew-

czynki z zapałkami” zagrają z ratuszo-

wej wieży. A wtedy otwórzmy nasze

serca na pomoc innym.

Rusza akcja
„Dziewczynki
z zapałkami” 
Miesiąc, w którym co roku, od 17. lat
odbywa się akcja charytatywna
„Dziewczynki z zapałkami”. Akcja
trwać będzie 8 i 9 grudnia. 

W tych dniach, między godz. 9:30 
a 15:00, kwestujące „dziewczynki z zapał-
kami” będzie można spotkać na terenie
gminy i miasta Sianów.

W tym roku zbiórka odbędzie się
dla 5-letniego Franka. Cel akcji to zebra-
nie pieniędzy na ortezę oraz roczne
leczenie i rehabilitację nóżek po przeby-
tej operacji. 

Akcję będzie można wesprzeć
również za pomocą portalu internetowe-
go zrzutka.pl 

Zachęcamy do udziału w tak wyjąt-
kowym i ważnym wydarzeniu. Pamię-
tajcie – dobro wraca! 

Społeczeństwo
jest obywatelskie

25 i 26 listopada, w Sarbinowie, 
w ośrodku Al Mare odbyło się szkolenie dla
aktywnych mieszkańców powiatu kosza-
lińskiego pod hasłem „Komunikacja i współ-
praca w grupie to najważniejsze aspekty
współdziałania w każdej organizacji”.

Uczestniczkami były liderki z po-
wiatu koszalińskiego, na co dzień aktyw-
ne i radosne, działające w stowarzysze-
niach pomocowych m.in. na rzecz senio-
rów, osób z niepełnosprawnościami,
rodzin i dzieci. 

Uczestniczki dowiedziały się jaką
rolę odgrywają w zespole (np. człowiek
grupy, praktyczny organizator, siewca
pomysłów czy perfekcjonista); jak istot-
ne są relacje międzyludzkie; budowa-
nie zespołu, dbałość o uczestników,
podział zadań i odpowiedzialności.

Uczestnicy mogli praktycznie przećwi-
czyć różnorodne procesy na żywym
organizmie zespołu. Dlatego było to
niezwykłe szkolenie, bardzo twórcze 
i prawdziwe. 

Szkolenie zorganizowało Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej 
w ramach projektu „Dialog obywatelski
i partycypacja w powiecie koszaliń-
skim”. 

Dwie ustawy uchwalone w październiku
tego roku, wynikające z sytuacji na rynku
energii elektrycznej regulują nowe zasady
wsparcia indywidualnego. Ustawy dotyczą
odbiorców końcowych (tj. odbiorców naby-
wających energię na własny użytek), którzy
zużywają energię na potrzeby:

• gospodarstw domowych;
• pomieszczeń gospodarczych związa-

nych z prowadzeniem gospodarstw domo-
wych, o ile nie jest w nich wykonywana dzia-
łalność gospodarcza;

• lokali o charakterze zbiorowego miesz-
kania, o ile nie jest w nich wykonywana dzia-
łalność gospodarcza;

• domów letniskowych, domów kempin-
gowych i altan działkowych w rodzinnych
ogrodach działkowych, w których nie jest

wykonywana działalność gospodarcza oraz
administracji rodzinnego ogrodu działko-
wego – w przypadkach wspólnego po-
miaru;

• oświetlenia w budynkach mieszkalnych;
• węzłów cieplnych i hydroforni, będą-

cych w zarządzie administracji domów
mieszkalnych;

• garaży, w których nie jest wykonywana
działalność gospodarcza.

Uwaga – pełna informacja wraz z wnios-
kami dla gospodarstw domowych z osobami

niepełnosprawnymi, dla gospodarstw 
z Kartą Dużej Rodziny oraz dla rolników 
i rodzin z ogrodów działkowych: https://
www.energa.pl/dom/moje-zuzycie-pradu;

Postępowania o wypłatę dodatków elek-
trycznych dla indywidualnych gospodarstw
domowych na terenie Gminy Sianów 
od 1 grudnia 2022 r. będzie prowadził Dział
Świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sianowie, ul. Słowac-
kiego 3a (mgops@ sianow.pl; tel. 94 30 670
38 i 94 30 670 44).

Jest ochrona odbiorców energii

Zaplanowaliśmy ogromny wzrost
wydatków na inwestycje, co cieszy. Jest
to kwota prawie 37 mln zł, co przekłada
się na ok. 50 różnych zadań. Pozyskaliś-
my na nie ponad 25 mln zł. Stąd też 
w projekcie tylko zadania z dofinanso-
waniem, bo musimy przecież na wszyst-

ko mieć „wkład własny”. Jednak jest to
historyczna kwota, a ilość zadań oznacza
ogromną pracę dla wszystkich, którzy je
realizują.

W projekcie nie ma ani słowa 
o Łazach. Niestety, na razie nie dostaliś-
my z mieleńskiego samorządu żadnych

danych dotyczących finansów związa-
nych z tą miejscowością. Będziemy
zatem w styczniu, lutym uzupełniać
więc nasz budżet. 

Ogólnie rzecz ujmując jest to
największy w historii projekt, który po
naprawdę ciężkiej pracy wszystkich,

którzy go przygotowywali, przedłożyłem
radnym naszej Rady Miejskiej i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej. 

Przyszły rok zapowiada ogrom
pracy, ale też na końcu tego okresu, 
w tym samym czasie, ale rok później,
będzie widać jej efekty.

Projekt budżetu gminy Sianów na 2023 r. 

To będzie trudny rok
Czeka nas trudny okres z dwóch powodów. Kryzys i rosnące wydatki bieżące (56,9 mln zł) spowodowały,
że niełatwo spina nam się to z dochodami bieżącymi (59,2 mln zł).

W związku z planowanym rozpo-
częciem dystrybucji węgla na terenie
Gminy i Miasta Sianów przypomina-
my, że zakup węgla może się odbyć
wyłącznie na podstawie dokumentu
wystawionego przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Siano-
wie.

Wobec powyższego prosimy
osoby, które planują zakup na prefe-
rencyjnych warunkach o złożenie
stosownego wniosku w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sianowie przy ul. Słowackiego 3a,
tel. +48 94 318 55 12

mgops@sianow.pl

Wnioski są rozpatrywane według
kolejności zgłoszeń, a węgiel zostanie
wydany wyłącznie na podstawie stosow-
nego dokumentu.

Węgiel niebawem dotrze do tutaj
dane do uzupełnienie , z którymi zostały
podpisana umowa.

Dystrybucja węgla w naszej gminie
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Sianów jest 
kolorowy!
Jesienią miasto nabrało kolorów! 
Barwne schody przy kompleksie sportowym
to kolejny etap projektu Stowarzyszenia
Razem Mocni w ramach Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez
Fundację Nauka dla Środowiska. 
Pomalowaliśmy, ale będziemy motywować
do aktywności fizycznej - na schodach 
pojawiły się cytaty znanych polskich spor-
towców, które mają zachęcać do uprawia-
nia sportu. 
To nie koniec działań.  
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Spacerkiem po inwestycjach

W OBIEKTYWIE

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów
Informuje, że Dyrektor Gminnego Zakła-
du Komunalnego oraz Kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej przyjmują interesantów w siedzibie
zakładu G.Z.K. przy ul. Słowackiego 5C
w Sianowie oraz w siedzibie M.G.O.P.S
ul. Słowackiego 3A w każdy czwartek 
w godzinach od 13:00 do 16:00. 

Jednocześnie przypominamy, 
że cały czas działa Całodobowe Pogoto-
wie Wodno-Kanalizacyjne Gminnego
Zakładu Komunalnego pod nr tel. 
94 318 335 lub e-mail: pogotowie.
wodno-kanalizacyjne@sianow.pl gdzie
można zgłaszać awarie na sieci wodno-
kanalizacyjnej.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów informuje:

Zakończyła się siódma 
edycja konkursu „Sianów
kocha Świat”. Torba promu-
jąca miasto i gminę była 
bohaterką ponad 150 pomy-
słowych zdjęć. 

W październiku odbyło się spotka-
nie jury konkursowego „Sianów Kocha
Świat”, podczas którego zostali wyłonie-
ni zwycięzcy. Uczestnicy konkursu prze-
słali w tym roku około 150 ciekawych 
i wyjątkowych zdjęć z wielu zakątków
świata. Jury w składzie: Maciej Berlicki
– burmistrz Gminy i Miasta Sianów,
Joanna Krężelewska – dziennikarka
Głosu Koszalińskiego oraz Dawid
Marcinkowski z Referatu Rozwoju Urzę-
du Gminy i Miasta Sianów przyznało
trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. 

Pierwsze miejsce zdobyła Wanda
Wawrzynowicz, drugie wielokrotna
laureatka sianowskiego konkursu
Agnieszka Kalicka, a trzecie Natalia
Wilga-Kujawska. Wyróżnienia otrzyma-
li: Justyna i Dariusz Wietecha, Dariusz
Sadowski oraz Michał Czubaj.

Oceniana była wartość artystyczna
fotografii, niebanalność oraz kreatyw-
ność. Wybór był bardzo trudny ze wzglę-
du na wyjątkowość przesłanych zdjęć 
i poziom ich wykonania, który z roku
na rok jest coraz wyższy. 

Autorzy najciekawszych ujęć otrzy-
mali nagrody w formie bonów podarun-
kowych.

Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie dziękujemy i zachęcamy do
udziału w przyszłorocznym konkursie.

Sianów kocha świat 
po raz siódmy

A
gn
ie
sz
ka
 K
al
ic
ka
 –
 2
 m
ie
js
ce

N
at
al
ia
 W
ilg
a-
K
ur
ow
sk
a 
– 
3 
m
ie
js
ce

W
an
da
 W
aw
rz
yn
ow
ic
z 
– 
1 
m
ie
js
ce



działo się4 Listopad 2022 Rok XXI nr 11 (320)
www.sianow.pl

ŚWIęTo 
NIepodLeGłoŚCI

Listopad to miesiąc w którym obchodzimy jedno

z najważniejszych świąt narodowych, 104. lata temu

Polska odzyskała niepodległość.Tradycyjnie uroczys-
tości rozpoczęły się pod pomnikiem Poległych za Oj-
czyznę w Parku Miejskim w Sianowie, gdzie powitała
nas Katarzyna Budnik – dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 z Sianowa, głos zabrał również burmistrz Maciej
Berlicki. Pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę insty-
tucje, organizację z tej okazji złożyły kwiaty. Na zakoń-
czenie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Sianowa
przedstawili przygotowaną specjalnie na tę uroczystość
lekcję historii. Po oficjalnym rozpoczęciu Święta Nie-
podległości wszyscy uczestnicy przenieśli się do kina
Zorza, gdzie odbył się przepiękny koncert symfoniczny
muzyków z Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Jacka
Pawełczaka. Usłyszeliśmy nowe aranżacje piosenek ze-
społu 2 plus 1 z płyty „Nowy wspaniały świat”.

Koncert był wspaniałym zakończeniem obchodów
tak radosnego dla Polaków dnia. 

Dziękujemy licznie przybyłym gościom, którzy
wspólnie świętowali te chwile.   

Fot. Waldemar KosoWsKi

Imieniny Miasta Sianów 

W sianowskiej Galerii Zorza, 15 listo-

pada, odbył się finisaż wystawy fotogra-

ficznej Krzysztofa Sokołowa. To ostatni 

w tym roku akord Folk Film Festiwalu

2022, który miał miejsce na przełomie

września i października. 

Jednym z jego wydarzeń był wernisaż 
wystawy, w całości poświęconej miastu 
i gminie Sianów. Krzysztof Sokołów, z po-
wodu wyjazdu na plener, nie mógł być
obecny na otwarciu. 

– Sianów zawsze był mi w jakiś sposób bliski
– mówił wieloletni fotoreporter „Głosu Kosza-
lińskiego” i innych tytułów gazet lokalnych 
i ogólnopolskich, który niedawno przeszedł
na emeryturę, a mimo to wciąż związany jest
zawodowo z koszalińską szkołą „Elektroni-
kiem”. – Nie tylko dlatego, że miasto i okolicę
często fotografowałem, ale też dlatego, że to
jest po prostu piękna i malownicza okolica.
Doskonałe miejsce na spacer, plener. 

Na gości wydarzenia czekała specjalna
atrakcja. Dzięki uprzejmości Archiwum Pań-
stwowego (AP) w Koszalinie pięć osób otrzy-
mało najnowsze wydawnictwo AP – album
fotograficzny z rozmową z Krzysztofem 
Sokołowem „Fotograf mówi zdjęciami”. Nie-
dawno, w Koszalińskiej Bibliotece Pub-
licznej, odbyła się promocja publikacji 
imponującej objętością i starannością przy-
gotowania edytorskiego. 

Była to pierwsza, ale z pewnością nie
ostatnia, współpraca Centrum Kultury i Bib-
lioteki w Sianowie z Archiwum Państwowym
w Koszalinie. Zwłaszcza, że w zasobach AP
znajduje się wiele interesujących materiałów
związanych z historią miasta i gminy.
Książka ze zdjęciami Krzysztofa Sokołowa
dostępna jest już w wersji elektronicznej, do
pobrania lub lektury, na stronie AP w Ko-
szalinie. 

Fot. Waldemar KosoWsKi

Finisaż wystawy Krzysztofa Sokołowa 

SIaNóW W foToGrafII

Za nami już świętowanie 16. Imienin Miasta
Sianowa, które odbyły się 13 listopada w Kinie
Zorza w Sianowie. Z tej okazji po przemówieniu
burmistrza Macieja Berlickiego wystpili reprezen-
tanci sianowskiego Centrum Kultury na co dzień
trenujący wokal pod opieką Zosi Karbowiak.
Wśród wykonawców znaleźli się: Maja Cieślak,
Julia Tesmer, Julianna Kułak, Hanna Iwko, Hanna
Sołocha-Grabowiecka, Kajetan Jękot, Magdalena
Siwek, Lea Gąsior i Zuzanna Chruszcz.

Następnie przyszedł czas na gwiazdę wieczoru,
czyli Zosia Karbowiak, która wraz z mężem 
Tomkiem Karbowiak wykonali koncert przed sia-
nowską publicznością. Braw nie było końca, ale
to przecież nasza mieszkanka od kilku lat, więc
dało się poczuć prawdziwie imieninowo- rodzinny
klimat.

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za prze-
piękną imprezę artystyczną, a zgromadzonej pub-
liczności za przybycie i wspólne celebrowanie lo-
kalnego święta. Fot. Waldemar KosoWsKi
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Wernisaż WystaWy malarskiej
Wandy Zabrockiej 

WyreżyseroWane spotkanie
Nawiązując do rocznicy odzyskania nie-

podległości, dzięki wsparciu Stowarzy-

szenie Kin Studyjnych, nasze kino odwie-

dzili uczniowie klas ósmych ze Szkoły

Podstawowej nr 2 w Sianowie oraz Szkoły

Podstawowej im. Ewy Larysy Krause 

w Dąbrowie.

Uczniowie obejrzeli poruszający film „Ob-
łoki śmierci – Bolimów 1915”, w reżyserii Ire-
neusza Skruczaja. Po seansie uczniowie
mieli okazję porozmawiać z reżyserem i za-
pytać o kulisy powstawania filmu, jak wy-
glądała praca na planie filmowym i o plany
filmowe reżysera na przyszłość. Gratulujemy
Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podsta-
wowej z Dąbrowy elokwentnych i wrażli-
wych uczniów, ich ciekawości i wrażliwości
na poruszane tematy.

Dziękujemy za wsparcie Stowarzyszenie
Kin Studyjnych, dzięki Wam mamy szansę

na nieustanną promocję polskiej kinemato-
grafii. Podziękowania składamy również na
ręce Dyrekcji Szkoła Podstawowa nr 2 w Sia-
nowie oraz SP z Dąbrowy za wspieranie na-
szych działań.

Fot. Waldemar KosoWsKi 

W Galerii Zorza, 22 listopada, otwarto

wystawę malarską Wandy Zabrockiej 

– jak zawsze było uroczyście, przyjaźnie 

i twórczo. Mimo, iż równolegle odbywał się
pierwszy mecz naszej reprezentacji piłkar-
skiej na Mistrzostwach Świata w Katarze,
uczestnicy wydarzenia dopisali. Na tym po-
lega siła sztuki! Artystka odpowiadała na py-
tania, przyjmowała gratulacje i składała 
autografy na specjalnie na tę okazję przy-
gotowanym katalogu wystawowym.

Wernisaż, który niedawno zakończył się,
miał wyjątkowy przebieg również dlatego,
że wydarzenie uświetnili swoją obecnością
goście z koszalińskiego oddziału Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci (TPD). Mąż Wandy
Zabrockiej, Henryk jest bowiem prezesem
TPD w Koszalinie. Stąd występ zespołu

„Pomoc Doraźna”, złożonego z pracow-
ników oddziału. 

Całość wydarzenia była transmitowana
online w mediach społecznościowych przez,
współpracującą zarówno z CKiBPGiMS, 
jak i TPD, Fundację Dobre Media, która
ostatnio pomagała nam przy realizacji Folk
Film Festiwal 2022. Dziękujemy!

Na wystawę Wandy Zabrockiej składa się
około 40 obrazów pochodzących z różnych
okresów pracy twórczej artystki z Pola-
nowa, która umiejętności zdobywa podczas
zajęć grupy malarskiej „Paleta”, działającej
przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Poli-
techniki Koszalińskiej. Zapraszamy do obej-
rzenia prezentacji w godzinach otwarcia
kina.

Fot. Waldemar KosoWsKi
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Niepodległej

11 listopada to symbol walki 
o wolność i symbol zwycięstwa.
Do uczczenia Święta Niepodle-
głości seniorzy Dziennego Domu
Senior+ „Magnolia”  przygoto-
wywali się przez wiele dni. 
Podczas zajęć powstała piękna
dekoracja, flagi oraz kotyliony, 
a 10 listopada wszyscy wspólnie
uczcili pamięć odzyskania przez
Polskę niepodległości. Odświęt-
nie ubrani, uroczyście zaśpiewali
Hymn Polski a podczas słuchania
patriotycznych pieśni  wspólnie
rozwiązywali quiz. 

POMOC DLA OSÓB
BEZDOMNYCH

Nadchodzący okres niskich temperatur
jest szczególnie trudny dla osób znajdują-
cych się w kryzysie bezdomności. W tym
czasie pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funk-
cjonariuszami Policji i Straży Miejskiej ze
szczególną uwagą monitorują pustostany,
ogródki działkowe oraz wszystkie miejsca,
w których mogą przebywać osoby bez-
domne. Poza sprawdzeniem bezpieczeń-
stwa tych osób oferują także wsparcie 
w postaci koców, ciepłej odzieży i obuwia,
informują o miejscach, w których można
otrzymać ciepły posiłek, tymczasowe
miejsce schronienia, wsparcie materialne
czy pomoc medyczną.

Warto w tym miejscu wskazać placówki 
i instytucje działające na rzecz osób w kry-
zysie bezdomności, do których można zgła-
szać potrzebę wsparcia osobom bezdo-
mnym:

Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, tel. 94 31 71 586, 94 31 71 587

Posterunek Policji w Sianowie, ul. Łu-
życka 27, telefon alarmowy 112

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie, 76-004 Sianów, ul. Sło-
wackiego 3A, tel. 94 30 670 37/32 – „Jadło-
dzielnia” w której znajduje się m.in. ciepła
zupa od poniedziałku do piątku.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta, ul. Mieszka I 16 w Koszalinie, kon-
takt: 94 341 92 69 (biuro), opiekun dyżurny
(całodobowo): 94 318 56 21.

Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia, al.
Monte Cassino 7, Koszalin, tel. 660 539 514

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze
pw. św. Jadwigi CARITAS w Koszalinie, ul.
Franciszkańska 1

Dom Samotnej Matki „Dar Życia” 
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 13, tel. 516
840 090.

Mieszkańcy Suchej zaproponowali
coś jeszcze! Ówczesny sołtys i miejscowa
Rada Sołecka oraz wspomagający ich
mieszkańcy Suchej Koszalińskiej, zapro-
ponowali Bieg – Marsz dla biało-czerwo-
nej dla przedszkolaków, którego długość
– w metrach – nawiązuje każdorazowo
do rocznicy Odzyskania Niepodległości

przez Polskę. Długość Biegu-Marszu
otwartego – nawiązuje z kolei do roku
1918, roku Narodzin Niepodległej!

Masowe Biegi – Marsze dla Niepo-
dległej, wróciły w roku ubiegłym. 
Z nowym Sołtysem i nową Radą Sołecką.
Poprzedni Sołtys i część poprzedniej
Rady Sołeckiej pozostała przy imprezie.

Podobnie, jak fundator głównej nagrody
– statuetki bociana, nawiązującej do
symbolu graficznego naszego Sołectwa
– Robert Szczerkowski. 

Na koniec każdej edycji czekało
ognisko z kiełbaską z dodatkami oraz
medale i upominki dla wszystkich
Uczestników Biegu – Marszu dla Biało-
Czerwonej/Niepodległej.

Nie inaczej było w tym roku, 
w którym – podobnie jak to miało miejs-
ce w roku ubiegłym – zaczęliśmy 
od wspólnego odśpiewania hymnu
państwowego.

Przygotowaniem tras wszystkich
biegów – marszy, zajmowali się: Dariusz
i Jakub Jaroszowie. Obaj są mieszkańca-
mi Suchej Koszalińskiej.

Historycznie biorąc – medycznie
zabezpieczały imprezę – Katarzyna Jaru-
ga, Jolanta Wdowiak i Martyna Pietrzak.

RyszaRd WątRoba

Fot. Bernard Pacewicz

Biegali i maszerowali!
Inspiracją organizowanego od 2015 r., Biegu – Marszu dla biało-czerwonej 
w Suchej Koszalińskiej, był organizowany od 2013 r. – przez Szkołę Podsta-
wową w Szczeglinie i miejscowe Stowarzyszenie „Refugium” – Bieg Niepodle-
głości „Biało-czerwoni na start”.

Korzystając z gościnności
Centrum Kultury i Bibliote-
ki Publicznej Gminy Sianów,
24 listopada, w kinie „Zorza”
odbyły się uroczyste obcho-
dy Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. 

To otwarte spotkanie dedykowane
niepełnosprawnym mieszkańcom naszej
gminy, którym okolicznościowe życzenia
złożył Maciej Berlicki – burmistrz Gminy
i Miasta Sianów, radny Rady Powiatu
Ryszard Sobczyński oraz Elżbieta Ałtyn
– kierownik MGOPS i ŚDS w Sianowie.
Mottem uroczystości był wiersz napisa-
ny przez uczestnika zajęć Środowisko-

wego Domu Samopomocy „Szansa” 
– Jarosława Kosmowskiego „Niepełno-
sprawni wśród nas” (wykonanie 
– Dariusz Joniec).  

Następnie wspólnie obejrzeliśmy
bardzo inspirujący i wzruszający film

„Johnny”, który opowiada historię opartą
na prawdziwych wydarzeniach związa-
nych z życiem i działalnością ks. Jana
Kaczkowskiego. 

Po seansie filmowym na wszystkich
gości czekał smakowity poczęstunek.

Impreza została zorganizowana dzięki
dofinansowaniu ze środków Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Fot. UrszUla KrawiecKa

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych w Sianowie
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13 listopada 2022 r. we wszystkich 
filiach bibliotecznych oraz bibliotece
w Sianowie odbyły się warsztaty
edukacyjno-plastyczne dla dzieci 
pt. „Biało-Czerwona”. 

Warsztaty odbyły się na podstawie
scenariusza Instytutu Pamięci Narodo-
wej pt. „Historia w kolorach”. Miały na
celu kształtowanie u dzieci umiejętności
rozpoznawania polskich symboli naro-
dowych oraz postawy szacunku do nich.
Podczas zajęć dzieci rozwiązywały quiz
i zagadki, wykazały się znajomością
„katechizmu polskiego dziecka” recytu-
jąc strofy Władysława Bełzy: „Kto ty
jesteś? Polak mały…”, a następnie robiły
kotyliony i flagi z papieru i bibuły, będą-
ce znakiem naszej obywatelskiej wspól-
noty.

„Biało-Czerwona” na warsztatach

Sianowska biblioteka wraz ze swoimi
filiami bibliotecznymi przystąpiła 
do tegorocznej edycji projektu „Mała
książka – wielki człowiek”. 

Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym, które odwiedzi bibliotekę, otrzyma
w prezencie wyprawkę czytelniczą, 
a w niej: Kartę Małego Czytelnika,
naklejkę, za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go, dyplom imienny po zebraniu dzie-
sięciu naklejek.

Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Więcej informacji
na stronie http://wielki-czlowiek.pl/
przedszkolaki/

Kampania społeczna „Mała książka
– wielki człowiek” zorganizowana jest

przez Instytut Książki i została dofinan-
sowana przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
NPRCz 2.0.

Mała książka – wielki człowiek

Zapraszamy 
na wystawę 
Zapraszamy na wystawę poplene-
rową prac, które powstały 
w Łazach w czasie XX Ogólnopolskich
Integracyjnych Warsztatów Artystycz-
nych. 

Wystawę przygotowało Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną, Koło
Koszalin. Wystawę można podziwiać we
foyer CK.

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sia-
nowie realizuje projekt współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-2020
pn. „Pokonać bariery”. 

Projekt w dużej części adresowany
jest do osób niesamodzielnych (niepeł-
nosprawnych) oraz ich rodzin. Jednym
z pierwszych działań zaplanowanych 
w projekcie jest utworzenie lokalnej
wypożyczalni sprzętu do opieki, pielęg-
nacji i rehabilitacji osób niesamodziel-
nych w miejscu zamieszkania na terenie
gminy Sianów. 

Już pierwsze dostawy sprzętu dotar-
ły do MGOPS (wkrótce zostaną dowie-
zione pozostałe urządzenia), które będą
wspomagać osoby niepełnosprawne 
w codziennym funkcjonowaniu. 

O terminie otwarcia Wypożyczalni
i o zasadach jej funkcjonowania realiza-
torzy poinformują mieszkańców na stro-
nach: www.sianow.pl i www.mgops.
sianow.pl

Wyrównujemy szanse 
– To szczególna sposobność do

przekazania wszystkim pracownikom
Pomocy Społecznej w Sianowie wyra-
zów uznania za profesjonalne zaanga-
żowanie w służbę drugiemu człowieko-
wi.

Składam na Państwa ręce serdecz-

ne gratulacje, życzenia oraz podzięko-
wania dla wszystkich, którzy pracują 
na rzecz osób najbardziej potrzebują-
cych pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj
pracownikiem pomocy społecznej,
zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was
przerastają często możliwości. Praca

socjalna to wielka odpowiedzialność 
i ciężka praca, do której potrzeba
niezwykłych ludzi. Państwa działania dla
wielu osób stanowią niezbędne oparcie
pozwalające przezwyciężyć niejeden
trud ludzkiego życia – podkreślił
burmistrz Maciej Berlicki.

Święto tych, którzy codziennie pomagają
21 listopada przypadał Dzień Pracownika Socjalnego. 

Z okazji Waszego Święta składamy wszystkim Pracownikom Pomocy
Społecznej w Sianowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania 

za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej
na rzecz mieszkańców.

Życzymy, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł Wam
poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy 

na rzecz potrzebujących.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki 

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała

Podziękowanie
dla darczyńców

Bal Charytatywny organizowany
przez Sianowską Fundację Jesteśmy
Razem, to wspaniała okazja do okazania
solidarności i wsparcia Ewelinie 
i Wojciechowi – tegorocznych beneficjen-
tów akcji. To także okazja do wykorzys-
tania żywności, która po zakończonej
zabawie została przekazana do sianow-
skiej Jadłodzielni. W imieniu potrzebu-
jących pomocy (zwłaszcza w okresie
zimowym) serdecznie dziękujemy.

Sianów jest wyjątkowy! 
Już za chwilę podzielimy się z Wami naszym najnowszym

projektem! „Aktywny Sianów” to kompleksowe kompendium
wiedzy na temat możliwości treningów pod okiem profesjonali-
stów i rekreacyjnych form wypoczynku. 

Karate, badminton, piłka nożna, judo, ping pong, jazda
konna – sianowskie kluby i stowarzyszenia sportowe czekają
na zawodników, Amatorskie biegi, spływy kajakowe, trasy rowe-
rowe – form na aktywne spędzanie czasu w mieście i gminie
jest mnóstwo. Żeby zacząć, wcale nie trzeba być najlepszym na
korcie, murawie czy parkiecie, ale żeby zostać najlepszym, trze-
ba zacząć trenować! Do tego zachęcamy jako Stowarzyszenie
Razem Mocni!

W planie mamy jeszcze więcej! Bo jesteśmy mocni dlatego,
że jesteśmy razem!!!

Akcja książki rozgrywa się w luksu-
sowym domku w górach, który wydaje
się rajem na ziemi. Do czasu, gdy lawina
nie zmieni go w piekło. Pobyt w rusty-
kalnym domku narciarskim we francu-
skich Alpach wydaje się przyjemnością.
Chyba że bierzesz właśnie udział 
w wyjeździe służbowym, a każdy z ośmiu
współpracowników ma coś do zyskania,
coś do stracenia i coś do ukrycia. Kiedy
współzałożyciel modnego londyńskiego
startupu technologicznego organizuje
wyjazd dla zespołu w góry, wszystko
wydaje się dobrze zaplanowane. Schody
zaczynają się, kiedy na stole pojawia się
pewna oferta. Stawka jest wysoka 
– w grę wchodzą miliardy. Zdania w zespo-
le są podzielone, a napięcie sięga zenitu.
Burza szalejąca wewnątrz chaty nie może
się jednak równać z tą na zewnątrz. Nisz-
czycielska lawina odcina domek od świata
zewnętrznego. Co gorsza, jedna z osób nie
zdążyła wrócić ze zbocza, gdy uderzyła

lawina… Mijają kolejne godziny, ratunek
nie nadchodzi, za to narasta panika. 
W domku robi się coraz zimniej, a grupa
nieustannie maleje. Gasną kolejne istnie-
nia. Jedno po drugim.

Na kolejne spotkanie zapraszamy
31 stycznia 2023 roku, rozmawiać będzie-
my o książce „Samotnica. Dwa życia
Marii Dulębianki” Karoliny Dzimira-
-Zarzyckiej.

„Jedno po drugim” Ruth Ware
23 listopada 2022 roku w sianowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, tym razem rozmawialiśmy o książce „Jedno po drugim” Ruth Ware. 
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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 Energe-
tyki 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

19 listopada, w Szczecinku, odbył się

turniej Kyokushin Cup 2022. W zmaga-

niach startowało łącznie 268 osób z 15

klubów. 

Zawodnicy BURU Klub Karate Kyo-
kushin zdobyli 5 medali: 

1 miejsce – Bartłomiej Podbereżny, 
1 miejsce – Aleksandra Hinz, 3 miejsce 
– Martin Chrząszcz, 3 miejsce – Natalia

Grąbczewska, 3 miejsce – Lena Dęga .
Sianów reprezentowali również: 
Kacper Szajrych, Szymon Sadowski,

Hubert Dikolenko, Anastazja Lach, Emil
Gromacki.

W roli sędziego wystąpił sensei Michał
Bączyk, a opiekunem drużyny była senpai
Paulina Bączyk.

Fot. Paulina bączyK

Pięć medali karateków 
Z Gryfem Polanów wygraliśmy u siebie

– i to wysoko – w meczu ligowym, roze-
granym 18 sierpnia 2022 r., a więc na
samym początku rundy jesiennej bieżą-
cego sezonu. 27 listopada 2022 r., prze-
graliśmy z nim na wyjeździe – po rzutach
karnych – w meczu 4. rundy Pucharu
Polski ZZPN, praktycznie na półmetku
bieżącego sezonu.

Niedzielne spotkanie Gryfa Polanów, 
z podopiecznymi trenera Marcina Lisz-
twana i kierownika Jerzego Piątka, co
prawda zakończyło się remisem 2:2 (2:1),
ale do dalszych gier awansowali piłkarze
gospodarzy, bowiem to oni lepiej egzek-
wowali rzuty karne.

– Nie był to ładny mecz. Ciężkie boisko
i warunki dla obu zespołów, nie sprzyjały
płynnej grze. Każdy z zespołów miał
swoje sytuacje bramkowe.

Pierwsza połowa nie była najlepsza 
w naszym wykonaniu. Strzeliliśmy
jednak kontaktową bramkę, a w drugiej
połowie doprowadziliśmy do remisu.
Stało się to za sprawą Michała Rokic-
kiego, który najpierw wykorzystał rzut
karny, podyktowany za faul na Adrianie
Gołuchowskim, a następnie trafił z rzutu
wolnego.

W miarę upływu czasu przeważaliśmy
coraz bardziej, a Gryf próbował kontra-
taków. Mieliśmy kilka okazji na zdobycie
zwycięskiej bramki, jednak wynik już się
nie zmienił. 

Jedenastki lepiej wykonywali gospo-
darze i tym samym zakończyliśmy udział
w tej edycji PP ZZPN – podsumował 
M. Lisztwan.

Warto przypomnieć, że drugi nasz

przedstawiciel w poprzedniej, 3. rundzie
PP ZZPN – i zarazem w Klasie Okręgowej
ZZPN, gr. 3. – KS Sieciemin, grał także 
w Polanowie. Również byli bliscy awansu
do 4. rundy, ale odpadli z dalszych gier
dopiero po rzutach karnych. W regulami-
nowym czasie gry było 2:2. Do przerwy
prowadzili gospodarze 1:0. Bramki dla
gości strzelili: Adam Nader i Marcin Ro-
gala.

Porażka po rzutach karnych

28 października, w Szkole Podsta-

wowej w Suchej Koszalińskiej, rozegrano

gminne eliminacje Igrzysk Dzieci 

oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej w te-

nisie stołowym. Udział wzięły cztery

szkoły z gminy Sianów. 

W Igrzyskach Dzieci w kategorii
chłopców I miejsce zajęła drużyna SP
Sucha Koszalińska, na II miejscu uplaso-
wali się zawodnicy z SP Dąbrowa, 
III miejsce zajęła drużyna z SP 2 Sianów.
W kategorii dziewcząt wygrała drużyna 
z SP Dąbrowa, zaś II miejsce zajęły za-
wodniczki z SP Sucha Koszalińska. 

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w kategorii dziewcząt awans uzyskały te-
nisistki z SP Sucha Koszalińska, II miejsce
zajęła drużyna z SP Dąbrowa. Natomiast
wśród drużyn męskich zwyciężyli zawod-
nicy z SP Iwięcino, II miejsce SP Dąbrowa,
III SP 2 Sianów, zaś IV SP Sucha Kosza-
lińska. 

Tenis sTOłOWy

Mistrzostwa gminy 
Piłkarki Victorii SP 2 Sianów po heroicznej

walce awansowały do wiosennych roz-
grywek Centralnej Ligi Juniorek U-15. 
W pierwszym meczu eliminacyjnym roze-
granym w Sianowie wygrały 5:0 z LFA
Szczecin. W rewanżu w Szczecinie prze-
grały 1:5 (do przerwy 1:1).

Kiedy wydawało się, że już jest po

meczu zawodniczki Victorii w drugiej po-
łowie straciły jeszcze 4 bramki i awans 
wisiał na włosku. Miały jeszcze przewagę
jednej bramki i taki stan pomimo naporu
szczecińskiej drużyny utrzymał się do
końca spotkania. Bramkę na wagę awansu
dla sianowianek uzyskała Zosia Kudła-
czek. 

W ekipie Victorii SP 2 wystąpiły: Nikola Sy-
nówka, Oliwia Kulesza, Natalia Noworolnik,
Zuzanna Perz, Milena Waleńska, Zuzanna
Kolczyńska, Emilia Adamus, Aleksandra Jab-
łońska, Kornelia Arabasz, Zofia Kudłaczek,
Martyna Ryncewicz. W rezerwie pozostały:
Kaja Chojnowska i Zuzanna Kaczorowska.

Fot. jędrzej bielecKi

Piłkarki w centralnej lidze juniorek U-15

Za nimi ósmy mecz I ligi tenisa stoło-

wego mężczyzn, grupy północnej 

bieżącego sezonu. Przed karnieszewicza-

nami trzytygodniowa przerwa w roz-

grywkach.

Najmłodszego z nich, zwycięzcę nie-
dawnego II WTK Juniorów w Sianowie 
– Konrada Pyrę, czeka jednak udział w 2.
Grand Prix Polski Juniorów w Ostródzie
(2-4 grudnia 2022 r.). To, że jest w bardzo
dobrej formie, potwierdził 20 listopada,
podczas II WTK Kadetów w Bierzwniku,
tracąc w całym turnieju tylko jednego
seta. I to dopiero w finale! 

Gratulujemy!

Wróćmy jednak do meczu w „małym
trójmieście”.

19 listopada, karnieszewiczanie, podej-
mowani byli przez Kamix ATS Małe Trój-
miasto Rumia. Przy nierównej ilości roze-
granych spotkań przez poszczególne
zespoły, gospodarze przed meczem
otwierali strefę spadkową, goście zamykali
pierwszą czwórkę.

Podopieczni trenera Tomasza Tabora
nie zawiedli, zwyciężając 6:4.

Zapytany o to spotkanie prezes KS
Darz Bór Karnieszewice, Zbigniew Kuszle-
wicz, napisał:

– (…) Zwycięstwo z Kamix-em ATS

Małe Trójmiasto Rumia, przyniosło nam
kolejną 2-punktową zdobycz, co z kolei
plasuje nas na trzeciej pozycji rankingu
klubowego. Natomiast przegrana Pol-
tarex-u Pogoni Lębork z ZKS Zielona Góra
II przybliża nas do osiągnięcia celu tego
sezonu.Kolejny mecz gramy dopiero 
10 grudnia, więc przed zawodnikami
przerwa, którą muszą przeznaczyć 
na intensywne treningi.

10 grudnia, o godz. 16, karnieszewi-
czanie zagrają u siebie z Energą Mane-
kinem Toruń II.

Rundę zasadniczą zakończą na wyjeź-
dzie, 17 grudnia, z aktualnym liderem:
ZKS Zielona Góra II.

Ryszard Wątroba

Fot. tomasz tabor, zdjęcia 
z WtK KadetóW W bierzWniKu

Odeszli od stołu


