
10 I
Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy

29 I
Koncert 
dla Wolontariuszy

1-14 II
Ferie 
w gminie Sianów

Stowarzyszenie 4x4
Sianów w ramach Akcji
Terenowa Integracja 
dla Choinki zebrało 

26.805,30 zł

Od początku grudnia, poprzez okres
Bożego Narodzenia, kończąc 
na akcji Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy mieszkańcy chętnie poma-
gali i pomagają osobom potrzebującym. 
W różne akcje charytatywne i dzieła wolon-
tarystyczne zaangażowało się w mieście 
i gminie Sianów bardzo wielu wolontariuszy,
a co najważniejsze – z roku na rok jest ich
coraz więcej i z każdym rokiem zbieranych
jest coraz więcej funduszy.

W dniach 18 i 19 grudnia na ulicach
miasta i gminy Sianów można było spotkać

wolontariuszki z sianowskich szkół oraz Ze-
społu Szkół w Dąbrowie, przebrane za ba-
śniowe dziewczynki z zapałkami. Była to już
dziesiąta akcja charytatywna, zapoczątko-
wana przez Ryszarda Wątrobę. Dziew-
czynki, pod opieką sianowskich strażaków
ochotników, zbierały datki na rzecz potrze-
bujących dzieci – w Sianowie dla Martynki
oraz Fabianka, a w Dąbrowie dla Oliwii oraz

Kamilka. Wolontariuszki pomagały w zbiór-
ce, aby wspomóc swoich potrzebujących ko-
legów.

W mijającym roku środki zebrano także
podczas turniejów piłkarskich, zbiórek pu-
blicznych czy terenowej imprezy pn. Inte-
gracja Dla Choinki 4x4. W dzieła te zaanga-
żowali się członkowie organizacji poza-
rządowych oraz sianowskie instytucje m.in.

Gimnazjum Gminne w Sianowie, Caritas Pa-
rafialna w Sianowie, Stowarzyszenie 4x4
Sianów, Sianowska Akademia Seniora, Fun-
dacja Jesteśmy Razem, koordynatorzy ogól-
nopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”, do
której Sianów także się przyłączył. 

Za każdą złotówkę, którą mieszkańcy
gminy wsparli szczytny cel, serdecznie 
dziękujemy!

Charytatywny Sianów 
Grudzień i styczeń to już tradycyjnie w naszym kraju czas wielu akcji charytatywnych.
Podobnie dzieje się w gminie Sianów.

Akcja Dziewczynki z zapałkami to już pomocowa marka gminy. Mieszkańcy chętnie otwierają swe serca
i portfele, by wspomóc potrzebujące dzieci. Fot. Waldemar Kosowski

Pomogliśmy!
I dzięki wspaniałej ofiarności mieszkańców
podczas akcji Dziewczynki z zapałkami
udało się zebrać:

w Sianowie 

6159,40 zł
w Dąbrowie 

1573,66 zł

19 grudnia odbyła się 3. już Jarmark Bożonarodzeniowy, 
na którym każdy mógł znaleźć coś dla ciała i ducha. 
Licznie przybyli mieszkańcy gminy i miasta Sianów mogli 
posłuchać i wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. 

RELACJA NA STR. 5



WydARZeniA
2 Grudzień 2015     Rok XIV     nr 12 (237)

www.sianow.pl
b

Nasza Gmina
Wydawca: UGiM w Sianowie
Redaguje: BESO-MEDIA
www.sianow.pl
e-mail: promocjaĂsianow.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
niepelnosprawniĂsianow.pl

Wokresie przed Bożym 
Narodzeniem uczestni-
czyłem w wielu spotka-

niach wigilijnych, opłatkowych. 
I jak zwykle chwile spędzone
wśród mieszkańców naszej gminy,
często starszych, często samotnych
były dla mnie wzruszające. Warto
posłuchać życzeń, warto usłyszeć
dobre słowo. Ale warto też za-
pewnić wszystkich jak są ważni,
jak zależy mi dobrym słowie prze-
kazywanym podczas spotkań 
bożonarodzeniowych. Cieszę się,
że podczas tych spotkań czuć
wspólnotę, czuć taką zwykłą, jakże
jednak ważną, ludzką życzliwość.
W tym samym czasie udało nam
się już po raz trzeci zorganizować
Jarmark Bożonarodzeniowy i mam
nadzieję, że choć trochę wprowa-
dził wszystkich w atmosferę świąt
Narodzenia Pańskiego 
(nie wspomnę już, że po wielu la-
tach pojawiła się w Sianowie
gminna choinka). 
Działo się w ostatnich dniach 
naprawdę dużo, ale nie sposób nie
wspomnieć o rekordowych ak-
cjach charytatywnych „Integracja
dla choinki” dla off-roadowców 
i „Dziewczynki z zapałkami” przy
dźwiękach kolęd z sianowskiego
ratusza. A przecież wcześniej gra-
liśmy również charytatywny tur-
niej piłkarski oldbojów.
Te spotkania i zbiórki pokazują jak
wiele w nas ciepła, jak wiele w nas
chęci pomocy innym, jak bardzo
otwierają się nasze serca. Nie ma
chyba lepszego czasu, niż piękne
chwile świąt, nawet bez śniegu, za
to z ogromną ilością ciepła. Tego
za oknem, ale dużo bardziej tego
w sercach mieszkańców. Tak wła-
śnie wyobrażam sobie czas Bożego
Narodzenia.

Ciepło 
ludzi! 

Z RAtuSZA

W skrócie
Koncert 

dla wolontariuszy 
Grudzień i styczeń to czas wielu akcji
charytatywnych, również na terenie
gminy Sianów. Nie kończyłyby się one
sukcesami, gdyby nie ofiarność ludzi, ale
również ogromne zaangażowanie wolon-
tariuszy. Chcemy muzycznie podziękować
wszystkim uczestnikom akcji charytatyw-
nych. Zapraszamy na koncert Doroty 
Osińskiej, który odbędzie się 29 stycznia 
o godzinie 17 w kinie Zorza w Sianowie.

Zapisy na Ferie 
w Centrum Kultury

Od 11 do 22 stycznia dostępne będą
deklaracje na zapisy dzieci i mło-
dzieży szkolnej na warsztaty podczas
ferii, które wypadają w naszym 
województwie od 1 do 14 lutego. 

25 stycznia zostanie ogłoszona lista przy-
jętych. Do wyboru będą warsztaty: kuli-
narne, gitarowe, artystyczne, kreatywne,
taneczne, teatralne i wokalne. Uwaga,
na ferie obowiązują odrębne zapisy!

Oglądaj i dyskutuj
Nowy 2016 rok w sianowskim Dys-
kusyjnym Klubie Filmowym przywi-
tamy filmem z ubiegłego roku. Reży-
serka Małgorzata Szumowska
zaproponowała widzom film o dwu-
języcznym tytule „Body/Ciało”. To hi-
storia narastających po śmierci matki
nieporozumień między ojcem (w tej roli
Janusz Gajos) a córką, chorującą na
anoreksję (Justyna Suwała, dla której to
jedna z pierwszych ról). W momencie,
kiedy w trakcie terapii córki prowadząca
ją Anna (Maja Ostaszewska) oznajmia,

że matka z zaświatów chciałaby się
skontaktować ze skłóconą resztą ro-
dziny, okazuje się, że to, co bierzemy za
dramat, może przybrać zupełnie inny
obrót... Zapraszamy do kina Zorza 
8 stycznia o godz. 18.30. Wstęp wolny.

Konsultacje 
społeczne

Burmistrz gminy i miasta Sianów za-
rządził konsultacje społeczne, zwią-
zane ze Strategią Rozwoju Gminy 
i Miasta Sianów na lata 2015-2020. Za-
praszamy mieszkańców do zapoznania
się z treścią projektu Strategii oraz wype-
łnienia anonimowej ankiety (dokumenty
udostępnione na stronie www i BIP UGiM)
i w ten sposób do włączenia się w prace
nad ustaleniem ostatecznego brzmienia
dokumentu. Wypełnione formularze na-

leży składać w sekretariacie Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie, przesyłać
drogą listowną na adres: Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie, ul. Armii Polskiej 30,
76-004 Sianów lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail: rozwojĂsianow.pl.
Oczekujemy na państwa opinie i wnioski
do 30 grudnia, spotkanie konsultacyjne
28.12 br. o godz 10.

Śmieci 
w nowym terminie

Zakład Budżetowy Administracji 
Budynków Komunalnych w Sianowie
informuje, że zmianie ulega dzień ty-
godnia, w którym przyjmowane będą od-
pady stałe w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. Od 9 stycznia
punkt czynny będzie w każdą sobotę od
godz. 8 do 16.

Wszystko zależy od Was! Nie
mijajcie obojętnie wolontariuszy,
bądźcie hojni – zbieramy na zakup
urządzeń medycznych dla od-
działów pediatrycznych oraz dla za-
pewnienia godnej opieki medycznej
seniorów.

Nasze granie wspierają imprezy
towarzyszące w Zespole Szkół 
w Dąbrowie, w Szkole Podstawowej
nr 2 w Sianowie, Filii Bibliotecznej
w Karnieszewicach. W dniu Finału
– 10 stycznia – ruszamy o godz. 7
Rajdem 4x4, zorganizowanym

przez Sianowski Team Rajdowy. 
O godz. 9 rozpoczną się 13. Wielko-
orkiestrowy Turniej Piłkarski Ju-
niorów i 12. Wielkoorkiestrowy
Turniej Piłkarski Seniorów w SP 
nr 2 w Sianowie, których organiza-
torem jest Ryszard Wątroba. Masz
pomysł na fajną imprezę towarzy-
szącą? Zgłoś się do Sztabu, gdzie
uzyskasz wszystkie informacje.

Od godz. 8 do 16 na ulicach Sia-
nowa będzie można spotkać wolon-
tariuszy kwestujących do puszek. 
O godz. 16 zapraszamy do kina

Zorza w Sianowie na imprezę fina-
łową. Będzie się działo! O godz. 20
zakończymy 24. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy świa-
tełkiem do nieba.

Zwracamy się z prośbą o prze-
kazywanie fantów do licytacji na
adres Sztabu, który mieści się 
w Centrum Kultury i Bibliotece Pu-
blicznej Gminy i Miasta Sianów,
Plac pod Lipami 9, tel. 94 318 53 81.
Już dziś dziękujemy za wszelką
okazaną pomoc.

SZEF SZTABU MONIKA OLSZAK

Znów zagra orkiestra gorących serc!
W ubiegłym roku w Sianowie swoją pracę zainaugurował sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebra-
liśmy rekordową kwotę 29 tys. 65 złotych i 59 groszy. Jak będzie w 2016 roku?

Prace archeologiczne odsła-
niają kolejne tajemnice ko-
ścioła w Osiekach. Przypo-

mnijmy – dokoła cokołu kamienne-
go ołtarza odsłonięto murowane
grobowce, częściowo wypełnione
śladami trumien i szczątkami ludz-
kimi. Wyeksplorowano dwa gro-
bowce najbliższe centrum i elementy
szkieletu przekazano do badań an-
tropologicznych w Toruniu. Po-
twierdziły się informacje kronikar-
skie, że jest to grób ostatniego 
z dziedziców na Osiekach z rodu
Bulgrinów, który zmarł bezpo-
tomnie w 1727 r. w wieku ok. 30 lat.
W ten sposób po czterech wiekach
pierwotnie słowiański ród pomorski
wygasł w tej części regionu.

Dalsze badania archeologów od
strony północnej prezbiterium odsło-
niły solidne fundamenty dawnej ka-
plicy grobowej powiązanej z nawą. 
W tamtym miejscu zamierzamy za-
projektować nową zakrystię, nie-
zbędną do dobrego powiązania
funkcji liturgicznych świątyni. Poszu-
kiwania konserwatorskie przyniosły
otwarcie zamurowanego okna na osi
wschodniej prezbiterium. Nowe sta-
lowe ramy okienne ze szkłem bez-
piecznym od zewnątrz będą wkrótce
wypełnione figuralnymi witrażami w
stylu gotyckim. Pod odrestaurowa-
nymi sklepieniami z elementami daw-

nych polichromii staną kamienny stół
ołtarzowy i ambonka o dekoracji ar-
chitektonicznej. Chcemy przy wypo-
sażaniu prezbiterium zachować

skromny styl XV-wiecznego gotyku,
który też oddaje ograniczone możli-
wości fundacyjne parafian. Odno-
wione zabytki drewniane z XVII w.
(ambona, ołtarz, chrzcielnica) wy-
pełnią przestrzeń na styku nawy
północnej i centralnej tworząc
„skrzydło baroku protestanckiego”.
Ołtarz, fundacja wdowy Barbary Bul-
grin z 1616 r. (400-lecie!) odarty z fi-
gurek ma odzyskać swój kompletny
wystrój ikonograficzny. Zapewne
płyta nagrobna pastora Doeringa 
i jego żony Marii znajdzie miejsce na
ścianie w tej części łatwo dostępnej
dla turystów i pielgrzymów.

Dokonania i projekty, nadzieje 
i marzenia przekładają się na przy-

gotowywanie nowych wniosków 
o dotacje na kolejne etapy prac przy
kościele. Otoczenie zewnętrzne ze
ścieżką procesyjną, po radykalnych
pracach ziemnych przy instalacji
deszczowej, będzie ukształtowane
na wiosnę.

A jak postępują prace przy reno-
wacji świątyni w Sianowie? Dekarze
prowadzą profilowanie kątów na-
chylenia krokwi, przybijając na ich
całej długości deski. Konstrukcja
będzie mogła przyjąć na siebie, jak
to było pierwotnie, ciężar w postaci
dachówek. 

Następne zadanie to odkrycie
części dachu nad organami i reno-
wacja dla zamknięcia tego etapu
prac. Brygada murarzy dociera 
w okolice prezbiterium z demon-
tażem starych fundamentów. Jedno-
cześnie murują fundament, izolują
jego wierzchnią warstwę dla poło-
żenia ostatnich belek podwalino-
wych, by następnie przejść do zamu-
rowywania pól międzyryglowych.
Wykonawca kupił już dachówki,
więc trzeba będzie zmierzyć się z ure-
gulowaniem należności. Jest to dla
parafii szczególne zadanie, bowiem
środków finansowych brakuje. Z po-
korą prosimy o dalsze wsparcie tak
modlitewne, jak i finansowe.

KS. HENRYK ROMANIK
RYSZARD SOBCZYŃSKI

Remontowane świątynie
odsłaniają sekrety
„Adoratorium osieckie” to zbiór poetyckich medytacji, które powstają jednocześnie z trwającymi
pracami dla odmłodzenia wiekowej świątyni. 

Fot. Waldemar Kosowski

Wsparcie
Datki na remont kościołów w Sia-
nowie oraz w Osiekach można
wpłacać na konto bankowe Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Stani-
sława Kostki w Sianowie:
48 9317 1012 0050 5112 2000 0010
konto bankowe Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Św. Antoniego Pa-
dewskiego w Osiekach:
09 1240 1428 1111 0010 5591 54 66
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W działaniach, mających na celu
wsparcie osób bezdomnych,
wspólnie ze strażnikami uczestni-
czyli pracownicy socjalni Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sianowie. Uwzględniając
uzyskiwane od mieszkańców sy-
gnały oraz posiadane rozpoznanie,
członkowie zespołu skoncentrowali
swoje czynności na sprawdzeniu
tych rejonów, w których najczęściej
przebywają osoby bezdomne. Wi-
zytowali altanki działkowe, pusto-
stany, piwnice i opuszczone zabu-
dowania gospodarcze.

– Do organizacji naszych
działań została wykorzystana tzw.
„mapa miejsc niemieszkalnych”,
wynikająca z informacji o przeby-
waniu tam osób bezdomnych lub
też osób będących w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, ustala-
nych podczas  monitorowania tych
miejsc w ciągu całego roku – pod-
kreślają strażnicy.

Złożoność zjawiska bezdom-

ności i wyizolowania ze środowiska
oraz jego lokalna specyfika, zmusza
nie tylko do prowadzenia różnych
form wsparcia interwencyjnego dla
osób borykających się z tym pro-
blemem, ale przede wszystkim do
podejmowania działań na rzecz re-

alnego ograniczania skali bezdom-
ności i różnych metod łagodzenia
jej skutków. Szczególnie w okresie
poprzedzającym zimę działania
służb gminnych mają charakter po-
mocowy. Pamiętajmy, że zimowa
noc spędzona w niesprzyjających

warunkach atmosferycznych, przy
dodatkowym osłabieniu organizmu
bezdomnego, może skończyć się
tragicznie. – Dlatego też ponownie
zwracamy się do mieszkańców, 
aby powiadamiali straż miejską,

ośrodek pomocy społecznej lub po-
licję o każdej osobie śpiącej na ogro-
dach działkowych, zamieszkującej
w piwnicy czy w innym miejscu do
tego nieprzeznaczonym – akcentują
mundurowi.

Wspólne z pomocą dla osób bezdomnych
1 i 2 grudnia funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sianowie po raz kolejny zrealizowali na terenie gminy akcję pomocy osobom żyjącym 
w najtrudniejszych warunkach oraz ograniczenia skutków bezdomności.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sianowie kontrolowali m.in. altany w ogro-
dach działkowych. Fot. Archiwum Straży Miejskiej

Pomoc bezdomnym w czasie zimy
W związku z okresem zimowym wspólne działania jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, służb porządkowych, organizacji pozarządowych i kościel-
nych oraz mieszkańców naszej gminy pozwolą wesprzeć wiele potrzebujących
osób oraz oddalić lub zminimalizować zagrożenia jakie niesie ze sobą zima.
Osoby bezdomne mogą otrzymać schronienie w Schronisku dla osób bezdom-
nych w Koszalinie, ul. Mieszka 16, tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21 (ciepły
posiłek, możliwość wykonania czynności sanitarnych i higienicznych i skorzy-
stania z pomocy terapeutycznej i psychologicznej).
Jeśli widzisz osobę bezdomną, powiedz jej, gdzie może otrzymać pomoc lub
zgłoś, zadzwoń:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3a

tel. 94 3185 512 
Straż Miejska w Sianowie

tel. 94 3171 587; 94 3171 586 

Policja
tel. 94 3429 676

Bezpłatna całodobowa infolinia
Tel. 800 170 010, numer alarmowy z

telefonu komórkowego 
– tel. 696 031 168.

Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych ogłoszony 
został przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1992 roku. Jest to
okazja do upowszechniania infor-
macji o potrzebach osób niepełno-
sprawnych oraz barierach, w tym
także architektonicznych, utrud-
niających im funkcjonowanie 
w społeczeństwie. Obchody te in-
spirują do działań na rzecz pe-
łnego uczestnictwa osób z niepe-
łnosprawnością w życiu społecz-
nym i zawodowym oraz lepszego
zrozumienia problematyki niepe-
łnosprawności.

Z tej okazji w sali kina Zorza
odbył się koncert pt. „Wiedeński
Bal” w wykonaniu kameralnego
składu muzyków Filharmonii Ko-
szalińskiej – zespołu La Donna e
Mobile. Prezentowane utwory były
ucztą dla ducha, a wzbogacone

przez wesołe opowieści bardzo po-
dobały się publiczności.

Obecnym życzenia złożyli Ma-
ciej Berlicki, burmistrz gminy 
i miasta Sianów, Janusz Machała,
przewodniczący Rady Miejskiej
oraz gospodarz spotkania Halina
Iwanisik, kierownik Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sianowie.

Po koncercie goście zostali za-
proszeni na poczęstunek, który zo-
stał przygotowany przez wolonta-
riuszki ze Skibna oraz Środowisko-
wy Dom Samopomocy „Szansa”.

Spotkanie udało się zorgani-
zować dzięki dofinansowaniu ze
środków Gminnego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych oraz Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych.

REGINA BANASIAK

„Wiedeński Bal” dla niepełnosprawnych mieszkańców
3 grudnia niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy obchodzili swoje święto – Międzynarodowy dzień Osób niepełnosprawnych.

Wyjątkowo nastrojowy koncert przepełniony walcami, polkami spodobał się pu-
bliczności kina Zorza.

Fot. Waldemar Kosowski

Wytrwałości, siły i konsekwencji
w pokonywaniu przeciwności
losu niepełnosprawnym miesz-
kańcom gminy życzył Janusz Ma-
chała, przewodniczący Rady
Miejskiej.

Fot. Waldemar Kosowski

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Sucha Ko-
szalińska wraz z Urzędem

Gminy i Miasta Sianów od 2011
roku aktywnie wspierają trzeci
sektor, prowadząc „Inkubator Or-
ganizacji Pozarządowych”. W bie-
żącym roku środki na ten cel zdo-
byto z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jednym z elementów projektu
jest event, podczas którego można
zapoznać się z działalnością dzie-
sięciu organizacji pozarządowych,
objętych wsparciem. Podczas spo-
tkania swój dorobek przedstawiły:
Stowarzyszenie Sianowska Aka-
demia Seniora, Stowarzyszenie Sia-
nowska Akademia Sportu, Klub
Sportowy Skibno, KS Victoria
Sianów, UKS Kometa Sianów, 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich 

w Skibnie, Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych w Kędzierzynie, Sto-
warzyszenie 4x4 Sianów, Fundacja

Jesteśmy Razem oraz Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Sianowskiej. Orga-
nizacje prezentowały się poprzez

stoiska wystawiennicze, prezentacje
multimedialne oraz występy arty-
styczne. Spotkanie podsumowany

wspólnym poczęstunkiem dla
wszystkich obecnych.

TOMEK TESMER

Organizacje świętowały w Skibnie
Już po raz czwarty w historii Sianowa zorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych. Miejscem spotkań i pro-
mocji dotychczasowej pracy trzeciego sektora była świetlica wiejska w Skibnie.

Wydarzenie zorganizowane 12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Skibnie jak co roku przyciągnęło wielu gości i do-
starczyło niezapomnianych wrażeń. Fot. Waldemar Kosowski

Rękodzieło artystyczne, pyszne potrawy, foto-
grafie z imprez sportowych – stowarzyszenia
przybliżyły mieszkańcom gminy swą działalność.

Fot. Waldemar Kosowski



ChARytAtyWny SiAnóW
4 Grudzień 2015     Rok XIV     nr 12 (237)

www.sianow.pl
b

Bal poprowadził Krzysztof
Plewa. Impreza rozpoczęła się pro-
jekcją krótkiego filmu Marka Jac-
kowskiego o działalności Fundacji
„Jesteśmy Razem”. Po oficjalnym
powitaniu gości i obfitym obiedzie
DJ Muzyczny Darek zaprosił
wszystkich do zabawy na parkiecie.
Około godz. 22. Uczestnicy balu zo-
baczyli pokaz sztucznych ogni. Po
fajerwerkach na gości czekała ko-

lejna niespodzianka – foto-kabina.
Każdy mógł zrobić sobie zabawne
pamiątkowe zdjęcia z logo fundacji.

W trakcie balu odbywały się też
licytacje i loteria fantowa, w której
każdy los wygrywał. Goście bawili
się do białego rana. Dochód z balu
wyniósł aż 12 tys. 645 złotych. 

Zarząd składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy
wspomagają działalność Fundacji.

Zabawa i szczytny cel
28 listopada odbył się ii Charytatywny Bal Andrzej-
kowy Fundacji „Jesteśmy Razem”.

Zdjęcia z fotobudki będą przypominać wspaniałą zabawę podczas balu.
Fot. Archiwum

To już tradycja – w przedświ-
ąteczny czas, w tym roku 4 grudnia,
w sianowskim Gimnazjum można
było poczuć wyjątkową atmosferę
Bożego Narodzenia. To za sprawą
warsztatów Kropla Ciepła dla
Ciebie..., które odbyły się już po raz
czternasty. 

Podczas warsztatów przygoto-
wano stoiska, przy których każdy
mógł  znaleźć coś  dla siebie. Po-
wodzeniem niezmiennie cieszyła
się „Pracownia pierniczkowa”.
Tam każdy mógł zrealizować
swoje kulinarne i artystyczne
wizje. Powstawały też piękne ręko-
dzieła – bombki, figurki, aniołki,
dekoracje świąteczne. W skupio-
nych, promieniejących weną twa-
rzach widać było ogromne zaan-
gażowanie.

Spotkanie przebiegło w miłej 
i przyjaznej atmosferze, uczestnicy
zaangażowali się w pracę, wkła-
dając całe swoje serce w tworzenie
pięknych rękodzieł, które pokazane
zostały na Jarmarku Bożonarodze-
niowym przed kinem Zorza.

Warsztaty artystyczne w Gimnazjum

XIV Kropla Ciepła 
dla Ciebie

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się po raz piętnasty!
Fot. Waldemar Kosowski

Była to jubileuszowa 10. już
edycja akcji charytatywnej,
która została zapoczątko-

wana przez Ryszarda Wątrobę. Nad
bezpieczeństwem wolontariuszek
czuwali strażacy ochotnicy z OSP
w Sianowie, Młodzieżowa Drużyna
Pożarna OSP w Sianowie oraz 
koordynatorki akcji Joanna Czer-
wińska, Renata Grosiak, Barbara
Galik oraz Anna Walińska, nato-
miast w Dąbrowie Maria Ignato-
wicz wraz z nauczycielami Zespołu
Szkół w Dąbrowie. 

A jakie były początki szlachetnej
inicjatywy? W 2006 r., trzydzieści
dwie uczennice ze szkół: Szkoły
Podstawowej Nr 1 i 2 oraz Gimna-
zjum Gminnego w Sianowie – na
ulicach miasta Sianowa – „sprzeda-
wały” zapałki, które nie miały ceny.
Każdy, kto zechciał, wrzucał do
puszki taką kwotę, jaką uznał za sto-
sowną. Zebrane fundusze przezna-
czone miały być na zakup specjali-
stycznego fotelika dla 9-letniej Oli
Buczkowskiej, uczennicy II klasy
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sia-
nowie, cierpiącej na porażenie
mózgowe i potrzebującej ww. fote-
lika. Sponsorem koszyków z zapa-
łkami były ówczesne Zakłady Prze-
mysłu Zapałczanego.

Dziewczynki uzbierały 3 tys. 117,
34 zł. Pomimo hojności sianowian,
było to za mało, aby nabyć potrzebny
sprzęt, który kosztował wówczas
około 5 tysięcy złotych. Dzięki kon-
taktom zainteresowanej  akcją prezes
firmy Dega z Karnieszewic Emilii
Modlińskiej – z producentami
sprzętu rehabilitacyjnego, udało się
zamówić fotelik o wiele taniej. Za-
deklarowane przez Degę pieniądze,

przeszły do puli kolejnej akcji. Akcji
pomocy dla Marcina Musiała.

14-letni Marcin chory na tę samą
dolegliwość co Ola, oczekiwał
czegoś innego niż specjalistyczny 
fotelik. Marzeniem Marcina był
własny pokoik na parterze. Mieszkał
bowiem z rodzicami na pierwszym
piętrze. Szansę dla Marcina stwa-
rzało zdewastowane pomieszczenie
gospodarcze, które jego ojciec, bu-
dowlaniec z zawodu, zaczął samo-
dzielnie remontować. 10 czerwca
2008 r., po ponad roku czekania 
– dzięki wielkiemu zaangażowaniu
25 osób i firm oraz mediów – Marcin
dostał swój wymarzony pokoik, sza-
cowany na 40 tysięcy złotych. I to
wraz z tortem na 16.urodziny, które
obchodził dzień później!

Zbiórka w 2007 r. zorganizowana
została dla ośmiomiesięcznej Zuzi
Gajewskiej z Sianowa, która urodziła
się z wrodzoną „stopą końsko-szpo-

tawą” oraz Patryka i Krystiana 
i Brożków z Dąbrowy – chłopców nie-
uleczalnie chorych na zanik mięśni.

Czterdzieści dwie uczennice
gminnych szkół zebrały 4 tys. 45,93
zł.

Dzięki nagłośnieniu sprawy 
w lokalnych mediach w kwietniu
2008 r. w Klinice Ortopedii Dzieci-
ęcej Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie miał miejsce
zabieg, który przeprowadził zespół
pod kierownictwem prof. Macieja
Kołbana, dający 90 procentowe
szanse na wyzdrowienie Zuzi.

W 2008 r. dziewczynki z trzech
sianowskich szkół zbierały pieniądze
na rehabilitację 11-letniego Macieja
Starzonka, cierpiącego na zespół
Dandy-Walkera. W tym samym
czasie uczennice Zespołu Szkół 
w Dąbrowie zbierały pieniądze – po-
dobnie jak przed rokiem – na rzecz
braci Patryka i Krystiana Brożków

oraz na rehabilitację 11-letniego Ka-
mila Gąsiorka z Sieciemina, chorego
na dziecięce porażenie mózgowe.
Zebrano łącznie 3 tys. 206,43 zł.

Zbiórką w 2009 r., postanowiono
pomóc półtorarocznej Laurze Sie-
ńkowskiej ze Skibna, która urodziła
się z guzem mózgu i wodogłowiem,
niemal od urodzenia przebywającej
w Klinice Onkologii w Szczecinie 
– aby mogła być regularnie odwie-
dzana przez mamę w szpitalu. W ob-
wodzie Zespołu Szkół w Dąbrowie
zbierano datki  dla Patryka i Kry-
stiana Brożków. Zebrano 3 tys. 743,00
w Sianowie i 1 tys. 51,18 zł. w obwo-
dzie Zespołu Szkół w Dąbrowie.

W 2010 r. kwestowano na rzecz
Damiana Tomasika z Rzepkowa
oraz Patryka i Krystiana Brożków,
trójki chłopców chorujących na zanik
mięśni i wymagających stałej rehabi-
litacji. Zebrano kwotę 1 tys. 526,60
zł. w Sianowie i 855,20 zł. w obwo-
dzie Zespołu Szkół w Dąbrowie.

Zbiórka w 2011 r. przeznaczona
była dla 14-letniej Agaty Kurowskiej
z Sianowa, chorej na toczeń ukła-
dowy rumieniowaty i tradycyjnie
już – dla Patryka i Krystiana Bro-
żków z Dąbrowy. Dzięki akcji pro-
wadzonej w Sianowie, udało się 
zebrać dokładnie 2 tys. 502,36 zł.,
natomiast na terenie Zespołu Szkół
w Dąbrowie 1 tys. 185,77 zł.

Podczas trwającej dwa dni akcji
w 2012 r. udało się zebrać kwotę 
3 tys. 953,73 zł. Pieniądze zostały
przeznaczone na dalsze leczenie 
i rehabilitację Frania, który wy-
magał częstych wyjazdów i po-
bytów w Warszawie. W sołectwach
z obwodu Zespołu Szkół 
w Dąbrowie zebrane datki wspo-

mogły, jak co roku Patryka i Kry-
stiana Brożków z Dąbrowy.

W 2013 r. zbiórkę zorganizo-
wano na rzecz kilkumiesięcznego
chorego Karola Zawady z Iwięcina,
który urodził się z zakażeniem wi-
rusem cytomegalii. W obwodzie Ze-
społu Szkół w Dąbrowie, kwesto-
wano na rzecz przewlekle chorych
Patryka i Krystiana Brożków. Dzięki
ofiarności ludzi dobrego serca na
rzecz Karolka zebrano 3 tys. 350,00
zł, natomiast na Patryka i Krystiana
– 856,09 zł. 

W 2014 r. kwesta odbyła się na
rzecz Dawida Jakubczyka z Nowego
Szczeglina, chorego na obustronny
niedosłuch oraz Patryka Brożka 
z Dąbrowy i Kamila Gąsiorka z Sie-
ciemina. Dzięki wspaniałej ofiar-
ności mieszkańców udało się zebrać
4 tys. 556,07 zł. w Sianowie i 1 tys.
427,78 zł. w rejonie działania Ze-
społu Szkół w Dąbrowie.

W tegorocznej, dziesiątej edycji
Dziewczynek z zapałkami, ta „ba-
śniowa pomoc” trafi do czworga
osób: 8-letniego Fabiana – choru-
jącego na tak zwany zespół nerczy-
cowy, 12-letniej Oliwki – zmagającej
się z przepukliną oponowo-rdze-
niową, wodogłowiem, porażeniem
kończyn dolnych i zwieraczy, 18-let-
niego Kamila – cierpiącego na mózgo-
we porażenie dziecięce i niedowład
kończyn oraz 3-letniej Martynki 
– u której rozpoznano młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie stawów.

Dziękujemy wszystkim, którzy
są w akcji od początku i tym, którzy
się do niej włączyli w trakcie jej
trwania.

RYSZARD WĄTROBA, 
URSZULA JACKOWSKA

Baśniowa akcja charytatywna
18 i 19 grudnia na ulicach miasta i gminy Sianów spotkać było można wolontariuszki z sianowskich szkół oraz Zespołu
Szkół w dąbrowie, które przebrane za baśniowe dziewczynki z zapałkami zbierały do puszek datki.

Długa spódnica, chusta na głowie, dziurowe rękawiczki i nieuczesane włosy – to
charakterystyczne cechy wyglądu dziewcząt. Fot. Waldemar Kosowski



ChARytAtyWny SiAnóW
Grudzień 2015     Rok XIV     nr 12 (237) 5

www.sianow.pl
b

Integracja „Dla Choinki” to akcja
charytatywna, organizowana przez
środowisko off-road’owe. Jej celem
jest zebranie funduszy dla potrze-
bujących dzieci – w tym roku dla
małego Franka Sobieraja. Start rajdu
zaplanowano na terenach podożyn-
kowych w Koszalinie, a metę na
parkingu leśnym w Przytoku. Trasa
o długości 70 kilometrów była 
niezwykle urozmaicona. Adrena-
liny dostarczyła zarówno doświad-
czonym off-roadowcom, jak i de-
biutantom. Organizator poinformo-
wał, że udało się zebrać... ponad
26,8 tys. złotych!

Organizatorem imprezy było
Stowarzyszenie 4x4 Sianów pod kie-
rownictwem Romana Kwiatkow-
skiego.

W terenie

Pomoc przyjechała po bezdrożach
Miłośnicy off-roadu z gminy Sianów mają wielkie serca. 19 grudnia uruchomili silniki aut, aby ratować małego Franka.

Najmłodsi mogli obejrzeć z bliska terenówki i quady.
Fot. Waldemar Kwiatkowski

Dla załóg zabawa oznaczała połączenie sportowej pasji, rywalizacji oraz pomocy
potrzebującym. Fot. Waldemar Kwiatkowski

19grudnia, podczas
trzeciego już Jarmar-
ku Bożonarodzenio-

wego w Sianowie, na stoiskach han-
dlowych sprzedawane były m.in.
ręcznie robione ozdoby choinkowe,
prace wykonane na warsztatach 
decoupage, pod okiem Joanny So-
snowskiej. Dla najmłodszych zor-
ganizowano warsztaty lepienia
pierników, malowania bombek, ro-
bienia papierowych ozdób choinko-
wych, warsztaty artystyczne oraz
hand made. Imprezę uświetnił 
bogaty program artystyczny. Na
scenie można było zobaczyć m.in.
występy lokalnych zespołów – za-
prezentowały się Bursztyny, Kwiat
Paproci, Złoty Dukat oraz Jaskółki.
Największa atrakcją dla najmłod-
szych było niewątpliwie przybycie
do Sianowa niezwykłego gościa 
– świętego Mikołaja. 

Ostatnim elementem jarmarku
były ogłoszone wcześniej EkoKon-
kursy: EkoChoinka – na najpięk-
niejszą ekologiczną choinkę oraz
EkoOzdoba – na najpiękniejszą eko-
logiczną ozdobę choinkową. Kon-
kursy podzielone zostały na dwie
grupy, dzieci i dorosłych. Nagrody
w konkursie zostały ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w Ko-
szalinie. 

Nie zabrakło również akcentu
kulinarnego. Właściciele z Gościńca
pod Kłosem uraczyli sianowian
pysznym barszczem oraz piero-
gami. Cały dzień przepełniony był
ciepłym świątecznym klimatem. 

Imprezę poprowadziła Renata
Grosiak. Na organizację tegorocz-
nego Jarmarku Bożonarodzenio-
wego, Gminna Organizacja Tury-
styczna w Sianowie, pozyskała
fundusze ze Starostwa Powiato-
wego w Koszalinie. Wszystkim wy-
stępującym, wystawcom oraz
osobom biorącym udział w Jar-
marku serdecznie dziękujemy.

Na zbliżające się święta pra-

gniemy złożyć życzenia przeży-
wania Bożego Narodzenia w zdro-
wiu, radości i ciepłej rodzinnej 
atmosferze. Kolejny zaś rok niech

będzie czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń. 

CENTRUM KULTURY W SIANOWIE
Fot. Waldemar Kosowski

Sianowski Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
Boże narodzenie to cudowny czas. Wszyscy już czekają na choinki
blask. na jej świeży zapach i kolorów moc. na tę pierwszą gwiazdkę 
w wigilijną noc...

Podczas Jarmarku można było kupić przepiękne ozdoby świąteczne przygoto-
wane m.in. przez Sianowską Akademię Seniora, Caritas oraz prace Środowisko-
wego Domu Samopomocy.

Wspólne śpiewnie kolęd było jednym z najważniejszych elementów tegorocznego
Jarmarku.

Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami.

Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne.

Jaskółki śpiewają także zimą
Z inicjatywy Fundacji „Vicus Melior” w Grabówku w lipcu tego roku powstał nowy
zespół śpiewaczy Jaskółki. Instruktorem muzycznym został pan Kazimierz Dulat
z Koszalina. Kierownikiem zespołu jest Kazimierz Salik z Grabówka.
Zespół Jaskółki liczy teraz siedem osób z terenu Parafii w Siecieminie i zaprasza
do siebie wszystkich chętnych. Próby odbywają się raz w tygodniu.
Po kilku próbach zespół odważył się pojechać na Przegląd Zespołów Ludowych
Folk-Wicie, który odbył się 2 sierpnia w Wiciu. W muzycznej rywalizacji Jaskółki
zdobyły czwarte miejsce.
19 grudnia na sianowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym Jaskółki zaśpiewały
pięć kolęd. Kolędować będą też w kościołach na terenie gminy, życząc
wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego
Roku!
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Repertuar 
kina Zorza

� 16 stycznia, godz. 18 
– „Kraina jutra”

� 17 stycznia, godz. 11 
– „W głowie się nie mieści”

� 24 stycznia, godz. 11
– „Lego: Przygoda”

� 30 stycznia, godz. 18 
– „Snajper”

� 31 stycznia, godz. 11 
– „Dzwoneczek i zaginiony skarb”

Wstęp wolny.

Odchodzący 2015 rok zaczyna-
liśmy filmem pod tytułem „Cinema
Paradiso”, traktującym o miłości do
kina. Na jej rozbudzenie w naszych
mieszkańcach miałem i mam na-
dzieję. Tak też się stało, gdyż coraz
więcej osób zasiadało w kinowych
fotelach, coraz więcej osób zabierało
głos w dyskusjach.

Repertuar prowadził nas przez
takie kraje jak Włochy, Czechy,
Rosję, Norwegię, Islandię, aby na
dobre zadomowić się w Skandy-
nawii, a ściśle mówiąc w jej bogatej
i niezwykle intrygującej kinemato-
grafii. W większości, były to dra-
maty wzbudzające wiele emocji,
wzruszeń ale i kontrowersji roz-
strzyganych w naszych po seanso-
wych refleksjach.

Na szczególną uwagę zasługuje

projekt Rezydencja islandzka. 
W kilku dokumentalnych filmach,
dał nam możliwość poznania wul-

kanicznej wyspy na oceanie Atlan-
tyckim, jej przyrodę, zwierzęta, 
a przede wszystkim, ludzi żyjących

w kraju, o którym się mówi „niebo 
z odrobiną piekła”. Spotkanie z twór-
cami zaspokoiło naszą ciekawość, ale
apetyt rósł. Tomasz Lewandowski,
uczestniczący w pokazach, w pasjo-
nujący sposób dopowiedział nam ze
szczegółami to, czego chcieliśmy się
dowiedzieć o Islandii.

Dyskusje po seansach były tak
wielopoziomowe, że czasami trwały
dłużej niż film. Analizy dotykały nie
tylko warstwy fabularnej, ale i tech-
niki operatorskiej, montażowej oraz
muzyki. Okazuje się, iż mamy wy-
trawną i wrażliwą publiczność, a to,
skłania mnie do większego wysiłku
w doborze repertuaru.

Pierwszy w nowym roku film 
to „Body/Ciało”. Kino Zorza, 
8 stycznia, godz. 18.30.

MAREK JACKOWSKI 

Kulturalnie

Dyskusyjny Klub Filmowy ma już dwa lata

Fot. Marek Jackowski

na ekranie

28 listopada w Zakładzie prze-
twórstwa Drzewnego Matysz–
–Drew miały miejsce coroczne ćwi-
czenia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy 
i miasta Sianów oraz dwóch za-
stępów z Jednostki Ratowniczej nr 2
z Koszalina. 

Ćwiczenia polegały na symulacji
gaszenia pożaru suszarni drewna,
znajdującej się na terenie zakładu.
Zadanie polegało również na za-
bezpieczeniu budynków sąsiadu-
jącym z palącym się obiektem.

Wszystkie jednostki miały przy-
dzielone konkretne zadania, 
z których wywiązały się prawi-
dłowo. Zmaganiom strażaków
bacznie przyglądali się zastępca
burmistrza Gminy i Miasta Sianów

Marcin Posmyk, Zastępca Komen-
danta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej z Koszalina An-

drzej Kapustyński oraz właściciele
firmy Matysz–Drew Jacek i Artur
Matyszczuk.

Bezpieczeństwo

Ćwiczenia Straży Pożarnej 
z Sianowa „tartak 2015”

Akcje weryfikujące umiejętności strażaków organizowane są co rok.
Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie
Choinka w centrum Sianowa

Po raz pierwszy od 20 lat centrum Sianowa ozdobiła piękna, ogromna, mieniąca się set-
kami światełek bożonarodzeniowa choinka. Magicznym drzewkiem i nastrojem świąt
możemy się cieszyć dzięki współpracy z Nadleśnictwem Karnieszewice.

Fot. Waldemar Kosowski

7grudnia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 dla najmłod-
szych dzieci zostały zorga-

nizowane mikołajkowe zabawy 
i pląsy. Do hali sportowo-widowi-
skowej przybyły wszystkie przed-
szkolaki z gminny i miasta Sianów.
W rytm świątecznej muzyki ma-
luchy zawieszały bombki na cho-
ince, przenosiły z miejsca na miejsce
prezenty, rozwieszały na sznurku
czapki mikołajkowe, a w ostatniej
konkurencji przetaczały wielką kulę
i dźwigały worek, w którym ukryte
były prezenty. Niespodzianką było
przybycie Mikołaja, który ze swoimi
pomocnikami: Marcinem Posmy-
kiem, zastępcą burmistrza gminy 
i miasta Sianów oraz Tomaszem
Przygudzkim, radnym Rady Miej-
skiej w Sianowie przyniósł dla
dzieci słodkie prezenty. 

Mikołaj odwiedził również
uczniów klas 1-3 sianowskich szkół
podstawowych w trakcie Sprawno-
ściowych Zawodów Mikołajkowych
zorganizowanych w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Sianowie. Obecność Mikołaja

uświetniła wspaniałą sportową za-
bawę, a każde z dzieci otrzymało
słodki upominek.

Święty nie odwiedził tylko Sia-
nowa. W całej gminie zostały  zorga-
nizowane zabawy, na których ocze-

kiwany tak bardzo przez cały rok
gość się zjawił. Gościli go najmłodsi
w Szczeglinie, Sownie, Iwiecinie,
Skwierzynce oraz innych sołectwach.
Wszystkie grzeczne dzieci zostały
obdarowane słodkim upominkiem.

Spotkania z Mikołajem odbyły
się też w Filiach Bibliotecznych. Mi-
kołajkowe zabawy trwały kilka go-
dzin i wypełnione były mnóstwem
konkursów, zabaw i tańców nie
mogło również zabraknąć „zimowej

zgaduj – zgaduli”. Każde dziecko
otrzymało od Mikołaja prezent. 
Organizatorzy spotkań dziękują 
za ufundowanie nagród Radom 
Sołeckim oraz sołtysom.

Św. Mikołaj odwiedził Sianów
Młodzi mieszkańcy Sianowa są... wyjątkowo grzeczni! Skąd ten wniosek? Odwiedził ich święty Mikołaj!

Czapki w górę na powitanie świętego!
Fot. Waldemar Kosowski

Dzieci musiały udowodnić, że są nie tylko grzeczne, ale i... wysportowane!
Fot. Waldemar Kosowski



KuLtuRA
Grudzień 2015     Rok XIV     nr 12 (237) 7

www.sianow.pl
b

Kącik bibliofila
Zbiór 

opowiadań
„Cicha 5”

W każdym mieście, na każdej
uliczce mieszkają zwyczajni
bohaterowie. Zapraszamy 
na ulicę Cichą 5, zajrzyjcie 
w rozświetlone okna kamie-
nicy. Stare mieszkania kryją
piękne historie. Świadectwa
przemijających smutków,
spełnionych marzeń, odna-
lezionego szczęścia.
Siedem mieszkań, siedem
opowieści... „Cicha 5” to
dzieło siedmiu cenionych polskich au-
torek: Katarzyny Bondy, Małgorzaty Ka-
licińskiej, Katarzyny Michalak, Krystyny

Mirek, Nataszy
Sochy, Małgo-
rzaty Wardy,
Magdaleny Wit-
kiewicz, które na-
pisały dla nas
siedem historii
świątecznych. Bo-
haterami poszcze-
gólnych historii są
bardzo różne po-
stacie, które ze
sobą łączy jedno:
wspólny adres.
Wszyscy mieszkają,

bowiem w kamienicy pod adresem Cicha
5. Czy zamieszkanie przy ulicy Cichej
gwarantuje spokojne życie? Książka ide-

alnie wkomponowuje się w okres 
świąteczny i umila grudniowe wieczory.
Wprowadza w klimat najpiękniejszych
dni w roku.
Każde z opowiadań to zupełnie inna hi-
storia. Zdziwiło mnie, że losy poszcze-
gólnych bohaterów, mimo iż są oni
sąsiadami, nie splatają się ze sobą.
Każde z opowiadań ma swój morał ni-
czym bajka, każde wręcz prowokuje
do refleksji nad tym, co w życiu ważne
i istotne, a co błahe i niewarte za-
chodu.
Życząc Wesołych Świąt i szczęścia 
w Nowym 2016 Roku wszystkim
obecnym i przyszłym czytelnikom, za-
praszam do biblioteki.

MONIKA OLSZAK

Śladem publikacji
W listopadowym wydaniu Naszej Gminy,
wkradł się błąd w nazwisku Mateusza
Kota, który zagrał głównego bohatera 

w filmie fabularnym „Father0”, za co ser-
decznie przepraszamy.

URSZULA JACKOWSKA

Sprostowanie

Ostatni weekend listopada zare-
zerwowany był na zabawy i spo-
tkania andrzejkowe. Odbyły się one
w Filiach Bibliotecznych w Siera-
kowie, Karnieszewicach i Wierci-
szewie. Spotkania przebiegały w kli-
macie magii. Dzieci lały wosk, 
a wróżki przepowiadały im świe-
tlaną przyszłość z kart oraz liczb.

Oprócz wesołej zabawy i wróżb,
traktowanych oczywiście przez
wszystkich z przymrużeniem oka,
dla dzieci został przygotowany
słodki poczęstunek. Bardzo dzięku-
jemy sołtys Sierakowa Marcie
Nowak oraz Radzie Sołeckiej 
z Wierciszewa za pomoc przy prze-
prowadzeniu spotkania i zakup
słodkości.

najmłodsi

Andrzejkowe czary

Podczas wieczoru wróżb dzieci
mogły przebrać się, niczym na
karnawałowym balu.

Fot. Archiwum

16 grudnia do biblioteki w Sia-
nowie, w ramach propagowania
czytania wśród najmłodszych
mieszkańców gminy, zawitała
grupa przedszkolaków z Sianowa.
Maluchy wzięły udział w lekcji bi-
bliotecznej, w czasie której wysłu-
chały opowiadań wigilijnych, które
pod choinkę napisali dla nich naj-
popularniejsi polscy pisarze m.in.
Ludwik Jerzy Kern, Wanda Cho-
tomska, Joanna Papuzińska. W dru-
giej części naszego spotkania bez-
błędnie odpowiadały na zimowe 
i świąteczne zagadki. Na zakoń-
czenie wizyty maluchy miały mo-
żliwość obejrzenia świątecznej bajki.

KRYSTYNA JURGO, MONIKA OLSZAK

Spotkanie

Przedszkolaki w bibliotece

Jedną z atrakcji lekcji biblio-
tecznej było wspólne koloro-
wanie świątecznych obrazków.

Fot. Krystyna Jurgo, Monika Olszak

Sianowska biblioteka wzbogaciła
się o materiały edukacyjne zwią-
zane z projektem Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN „Historia w Kolorach”.
Są to miedzy innymi gry eduka-

cyjne, książki, puzzle, filmy. Dzięki
tym materiałom urozmaicimy ofertę
lekcji bibliotecznych. Zapraszamy
do biblioteki!

MONIKA OLSZAK

Biblioteka

historia w kolorach

Dodatkowe materiały czekają już w bibliotece. Fot. Monika Olszak

12 grudnia uczestnicy warsz-
tatów wokalnych Centrum Kultury
w Sianowie wzieli udział w elimi-
nacjach do XV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Dozwolone do lat 19”,
organizowanego przez Młodzie-
żowy Dom Kultury w Stargardzie
Szczecińskim. 

Do konkursu zgłosiło się 75 soli-
stów i 5 formacji w kategorii „ze-
społy i duety”. Gminę Sianów re-

prezentowali: Milena Bogucka 
z „Różową piosenką” Jarosława 
Piątkowskiego w kategorii 7-9 lat,
natomiast w kategorii 10-12 lat 
wystąpili: Amelia Klieliańska 
z utworem pt. „Zostań” i Jakub Sta-
ńczyk z piosenką z repertuaru Mie-
czysława Szcześniaka „Prababcia”.

Eliminacje odbyły się w sali ko-
minkowej MDK Stargard.

Pisząc ten tekst, jeszcze nie
znamy wyników, ponieważ roz-
strzygnięcie obrad jury konkurso-
wego ukaże się po oddaniu tego
wydania Naszej Gminy do druku.
W kolejnym wydaniu poinformu-
jemy czytelników o wynikach na-
szych podopiecznych.

KATARZYNA GRUDZIEŃ-KUŚKA

Młodzi – zdolni
Rozśpiewani 
na festiwalu

Młodzi wokaliści z Sianowa mu-
sieli stawić czoło dużej konku-
rencji, dlatego dopingujemy im,
aby ich zmagania okazały się
zwycięskie. Fot. MDK Stargard

„Nie obejdzie się bez misia” 
– pod takim hasłem odbyła się im-
preza z okazji Światowego Dnia
Pluszowego Misia w Filii Biblio-
tecznej w Siecieminie. Dzieci przy-
niosły ze sobą ulubione pluszaki.
Aby wcielić się w rolę swoich mi-
siów, wykonały maski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali Certyfikaty
przyjaciół pluszowych misiów.

Podobna impreza odbyła się 
w Filii Bibliotecznej w Węgorzewie
tutaj dzieci zawędrowały do
Krzysia, przyjaciela Kubusia Pu-

chatka. Podczas zajęć plastycznych
po okiem instruktora Adama Ma-
ciejewskiego dzieci rozpoczęły
przygotowania do świąt i wyko-
nały szopkę bożonarodzeniową,
która trafiła na konkurs do Kosza-
lina.

W Filii Bibliotecznej w Karnie-
szewicach hucznie świętowano
dzieci do biblioteki przyszły ze
swoimi ulubionymi pluszakami, 
i wysłuchały wyjątkowego opowia-
dania o tym jak mały miś zapragnął
mieć serce.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

Misiowe święto było okazją do
wspólnej zabawy. Fot. Biblioteka

Wernisaż przygotowany
został przez pasjonatki
decoupage i różnego

rodzaju technik artystycznych, wy-
konywanych ręcznie. Panie spoty-

kają się popołudniami na warszta-
tach w Centrum Kultury w Sia-
nowie, aby tworzyć wyjątkowe
prace. Warsztaty prowadzone są
pod okiem Joanny Sosnowskiej. Już

sama nazwa „Manufaktura niezwy-
kłości”, wskazuje na to, iż wyko-
nane prace są oryginalne, różno-
rodne oraz interesujące.

URSZULA JACKOWSKA

Decoupage i nie tylko...
11 grudnia w Galerii Zorza w Sianowie odbył się wernisaż pt: „Manu-
faktura niezwykłości”.

To pierwszy tego typu wernisaż w galerii Zorza i na pewno nie ostatni. Fot. Waldemar Kosowski
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TELEFONY ALARMOWE:
Pogotowie Ratunkowe – 999 lub 112, 94 347
51 40. 
Straż Pożarna – 998 lub 112, 94 342 20 04,
kom. 603 262 371. 
Policja – 997 lub 112, 94 34 29 676. 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne – 94 31 85
335. 
Miejska Energetyka Cieplna – 993, 94 347 44
01, 94 347 44 25. Infolinia: 0800 270 880. 
Pogotowie Gazowe – 992, 94 348 41 24. 

Pogotowie Energetyczne – 991, 94 348 37
71. Numer alarmowy z telefonu komórkowego –
112. 
Pogotowie Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej – 94 348 44 44.
WAŻNE TELEFONY:
Gminne Wodociągi i Kanalizacja:
7.30-15.00 – tel. 94 318 53 48 od godziny 15:00
oraz w dni wolne od pracy – tel. 94 318 53 35.
Komisariat Policji I w Koszalinie – 94
34 29 102.

Posterunek Policji w Sianowie – 94
34 29 676, 94 34 29 674 (kierownik).
Służby patrolowe i dzielnicowi
w Sianowie – 94 34 29 675.
Straż Miejska w Sianowie, ul. Łużycka
27, 76-004: Sianów – 94 317 15 86, 
94 317 15 87, 664 432 449 (komendant), 664
432 448 (strażnik).
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów
– 94 31 85 512, fax 94 31 85 512.

Zakład Budżetowy Administracja
Budynków Komunalnych, ul. Armii
Polskiej 19, 76-004 Sianów – 94 31
85 357 (dyrektor), 94 31 85 373 (administracja).
Droga krajowa nr 6, od strony Koszalina do
bazy Kłos – 94 342 54 17.
Droga krajowa nr 6, od bazy Kłos do
skrzyżowania w Kawnie – 94 342 54 17.
Drogi powiatowe – 94 342 78 31, obwód dro-
gowy w Manowie – 94 3183 224 lub 606 956 122
(dyżury od 5.00 do 22.00).

Drogi gminne:
miasto Sianów, Kłos, ścieżka rowerowa do
Skibna – 94 3185 357, 94 3185 639, 500 267
556 lub 500 267 555 (akcja zima), 
teren gminy – 94 346 95 44, 506 349 288 (akcja
zima).
Oświetlenie na terenie gminy – 94
346 95 44
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
– 94 3185 281 (Sekretariat), 94 3186
818 (Biuro Obsługi Interesantów).

informator

to inicjatywa Sianowskiej
Fundacji Jesteśmy Razem,
która całą uzyskaną pod-

czas turnieju kwotę przeznaczy na
cele statutowe. Na turnieju gości-
liśmy drużynę z niemieckiego

miasta Friedland, z którym kilkana-
ście lat temu Sianów prowadził
partnerską współpracę samo-
rządów. Niestety, na przestrzeni lat
kontakty te niemal całkowicie za-
nikły, tym bardziej po wizycie je-

steśmy pełni nadziei na odnowienie
przyjaźni.

Podczas turnieju udało się zebrać
4 tys. 550 złotych.

Turniej został sfinansowany
dzięki wsparciu Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego i Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie.

Organizatorzy wydarzenia dzię-
kują wszystkim, którzy pomogli
przy przygotowaniu i przeprowa-

dzeniu imprezy, a w szczególności
Tomaszowi Tesmerowi, Grzego-
rzowi Grygielowi, Krzysztofowi
Gortowi, Grzegorzowi Gorgoniowi,
Pawłowi Horajskiemu, Sebastia-
nowi Boberowi, firmie Dajar za na-
grody rzeczowe, a także zespołom,
które poprzez swój udział w tur-
nieju zasiliły konto fundacji.

Zagrali, aby pomóc
12 grudnia w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się ii Charyta-
tywny turniej Oldboy Piłki nożnej w Sianowie.

3 grudnia oficjalnie zakończyła
działalność gminna Rada Sportu V
kadencji. Podsumowanie jej pracy
odbyło się dzień wcześniej w sali
posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie.

Gminna Rada Sportu działa przy
burmistrzu Gminy i Miast w Sia-
nowie od 2005 roku. Jej głównym
założeniem jest opiniowanie doku-
mentów strategicznych, uchwał, in-
westycji czy budżetu w części doty-
czącej kultury fizycznej i sportu.

Piątą kadencję Gminnej Rady
Sportu w okresie 3 grudnia 2013 
– 3 grudnia 2015 tworzyli: Ryszard

Wątroba (przewodniczący), Jędrzej
Bielecki (wiceprzewodniczący) oraz
Andrzej Adamski, Piotr Bochnacki,
Zbigniew Zięba, Waldemar Barto-
siewicz, Zbigniew Kuszlewicz,
Marek Walker (członkowie).

Podczas ostatniego posiedzenia
podsumowano dotychczasową
pracę i zapoznano gremium z kon-
cepcją przebudowy stadionu miej-
skiego w Sianowie. Oddzielnym
punktem spotkania było podzięko-
wanie oraz wręczenie przez burmi-
strza Gminy i Miasta Sianów drob-
nych upominków dla wszystkich
członków Rady Sportu.

Rada sportu
zakończyła kadencję

9 i 10 stycznia w Hali Sportowo-
Widowiskowej Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Sianowie im. Bohaterów 8.
Drezdeńskiej Dywizji Piechoty, od-
będą się trzy duże imprezy piłkar-
skie: X Halowy Turniej Piłkarski Se-
niorów im. Feliksa Pietraszkiewicza
o puchar Prezesa KOZPN w Kosza-
linie – Grzegorza Maciejasza oraz
XIV Wielkoorkiestrowy Halowy
Turniej Piłkarski Juniorów i XIII
Wielkoorkiestrowy Halowy Turniej
Piłkarski Seniorów. Dwa ostatnie –

o puchar Burmistrza Gminy i Mias-
ta Sianów Macieja Berlickiego.

W imieniu organizatorów tur-

niejów WOŚP: Sianowskiej Aka-
demii Sportu, Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie, Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Sianowie im. Bo-
haterów 8. Drezdeńskiej Dywizji
Piechoty, Centrum Kultury w Sia-
nowie, Koszalińskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w Koszalinie
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Sia-
nowie, zgłoszenia przyjmuje i infor-
macji udziela – Ryszard Wątroba
(tel. 604-400-355).

RYSZARD WĄTROBA

Zagraj w niezwykłej orkiestrze!
X turniej im. F. Pietraszkiewicza oraz XiV WOŚP – juniorów i Xiii – seniorów.

Ubiegłoroczni zwycięzcy turnieju im. F. Pietraszkiewicza – zespół Grupy Sędziów Koszalin. Fot. Waldemar Kosowski

Podczas turnieju udało się zebrać 4 tys. 550 złotych. Fot. Waldemar Kosowski

Feliks 
Pietraszkiewicz

Były piłkarz, trener, sędzia (w tym
szczebla centralnego), obserwator,
działacz piłkarski, przewodniczący
Kolegium Sędziów KOZPN w Ko-
szalinie.

Burmistrz Maciej Berlicki podziękował członkom Rady Sportu za ich dwuletnią
pracę. Fot. Waldemar Kosowski

Klasyfikacja 
turnieju

1. Zryw Kretomino Oldboy 
2. Koszalin Oldboy 
3. Kartel Chłopy 
4. Strażak Świeszyno Oldboy 
5. Friedland Tsv Oldboy 
6. Victoria Sianów Oldboy 
7. Pomorzanin Sławoborze

Oldboy 
8. Dajar Oldboy 
9. Manowo Oldboy 
10. Progres Oldboy

Zwycięzcy
Najlepszy Zawodnik – Wisser
Heiko (Tsv Friedland Oldboy) 
Najlepszy Bramkarz – Schaper
Torsten (Tsv Friedland Oldboy) 
Najlepszy Strzelec – Grzegorz Le-
wandowski (Oldboy Koszalin)


