
Miejscowość nadmors-
ka w granicach administra-
cyjnych, to dla gminy
Sianów nowy impuls do
rozwoju i ożywienie w dzie-
dzinie turystyki. Łazy
zyskują natomiast nowego,
solidnego włodarza, a co za tym idzie
olbrzymie możliwości zmiany, 
by z miejscowości o niewykorzysta-
nym potencjale stać się nadmorską
perełką, miejscowością ciekawą, 
z charakterem, przyjazną rodzinom
z dziećmi.    

Sianowski samorząd znany jest
z rozmachu oraz licznych inwestycji,
które realizowane są głównie ze
środków zewnętrznych. Te pieniądze

oraz środki pochodzące 
z dochodów podatkowych
Łaz pozwolą na stworzenie
wyjątkowej destynacji tury-
stycznej.

W tym celu przygoto-
wany został projekt – „Łazy

2026”. Plan zakłada poprawę walo-
rów turystycznych oraz zmiany 
w infrastrukturze. Poza przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi, planowa-
na jest również poprawa wizerunku 
i estetyki miejscowości oraz organi-
zacje licznych imprez kulturalnych 
i sportowych. Ponadto trwają inten-
sywne prace nad planem promocji
oraz systemem identyfikacji wizual-
nej.
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Głosowanie 
Na Budżet Obywatelski  
do 3.01.2023 r.

6 I
Święto Trzech Króli 

29 I
31. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej
Pomocy

13-26 II
Ferie zimowe

WItamy Łazy W gmInIe
Z nowym rokiem przychodzą nowe możliwości. Od 1 stycznia 2023 r. do Gminy Sianów przyłączone zostanie 
sołectwo Łazy. Na tym połączeniu zyskają zarówno przedsiębiorcy i mieszkańcy Łaz, jak i Gmina Sianów. 

Na początku grudnia burmistrz
Gminy i Miasta Sianów Maciej 
Berlicki wraz ze skarbnik Anną 
Kosecką odpisali umowę na dofi-
nansowanie przebudowy Placu
Pod Lipami z wicemarszałkiem woj.
zachodniopomorskiego Olgierdem
Kustoszem. 

Powstanie projekt pn. „Mój
rynek”, a w jego ramach budynek
handlowy o pow. ok. 130 mkw. oraz

przebudowany zostanie całkowicie
plac, na którym pojawi się nowa
nawierzchnia, mała architektura 
i zieleń. Uporządkowany zostanie też
ruch (zniknie zatoka autobusowa, 
a samochodami jeździć będziemy
przy Centrum Kultury – przystanek
przesuniemy na ul. Tylną).

Wartość projektu to 1,5 mln zł, 
a dofinansowanie z PROW to kwota
1 mln zł. 

Plac pod Lipami 
– modernizacja

Udostępnione jest narzę-

dzie do głosowania na pro-

jekty miejskie i sołeckie

złożone do IV edycji 

Budżetu Obywatelskiego 

w Sianowie. 

Na www.sianow.pl w zakładce
Budżet Obywatelski
https://sianow.pl/budzetobywatelski
znajdziecie opis każdego zadania. 

Komisja pozytywnie zaopinio-
wała 8 wniosków i pod głosowanie
mieszkańców zakwalifikowała 
4 projekty o charakterze miejskim 
i 4 – o charakterze sołeckim.

1. Małgorzata Śmiałkowska,
Sianów – Zwiększenie bezpieczeń-

stwa i atrakcyjności terenów sporto-
wo-rekreacyjnych „Wembley” 
w Sianowie poprzez montaż 
zjeżdżalni rynnowej oraz zakup
defibrylatora ratującego życie.
(wartość 100 000 zł);

2. Magdalena Gostyńska,

Sianów – Dydaktyczna strefa relaksu
(100 000 zł);

3. Maria Kłos, Sianów – Zielony
przystanek – zakup i posadowienie
wiat, stołów i ławek. 100 000 zł); 

4. Joanna Czajkowska, Sianów 
– Zrelaksuj się w Parku (100 000 zł);

5. Iwona Sikorska, Dąbrowa 
– Siłownia pod chmurką (66 252,91
zł);

6. Joanna Urban, Kłos – Rozbu-
dowa infrastruktury o charakterze
sportowo-rekreacyjnym we wsi Kłos
(100 000 zł);

7. Tomasz Sadowski, Węgorze-
wo Koszalińskie – Bezpieczna droga
sąsiedzka (100 000 zł);

8. Marcin Jaruga, Sucha Kosza-
lińska – Plac zabaw i siłownia 
w Parku w Suchej Koszalińskiej 
(99 992,78 zł).

Głosowanie elektroniczne
potrwa do 3 stycznia 2023 r., do
północy, a już 4 stycznia poznamy
zwycięzców!

Przypominamy, iż w tej edycji
zniesiono pulę podziału środków na
projekty miejskie i sołeckie. Wygrają
te, które uzyskają najwyższą liczbę
głosów mieszkańców bez względu na
charakter.  

Trzymamy kciuki i zapraszamy
do głosowania!

IV Budżet OBywatelskI w GmInIe sIanów

Ruszyło głosowanie
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Dziękuję
wszystkim

z ratusza

P
atrząc z perspektywy

kończącego się grudnia

czas zdominowały spot-

kania i to, co można

zrobić dla mieszkańców. I dla tych

zwykłych, normalnych (czyli radzących

sobie w życiu dobrze) i dla tych, którzy

potrzebują więcej wsparcia, opieki.

Pięknie, po raz 17. zaistniała akcja

„Dziewczynki z zapałkami”. To nasz

lokalny dowód, że jesteśmy otwarci 

na pomoc, na odruch serca, na chęć

niesienia pomocy osobie potrzebującej.

Zresztą podobnie czułem się na

uroczystości 25-lecia sianowskiego

Caritas. A przecież w grudniu sianows-

ka fundacja „Jesteśmy Razem” podsu-

mowała kolejny już bal charytatywny. 

Ten czas to też spotkanie 

z niepełnosprawnymi mieszkańcami

Gminy i Miasta Sianów w „Dniu godno-

ści osób niepełnosprawnych”. 

I ich uśmiechy na twarzach. Gdy doda-

my do tego otwarcie czegoś wyjątkowe-

go – wypożyczalni sprzętu dla osób

niesamodzielnych i potrzebujących,

ukaże się nam obraz wzruszający. 

Bo wśród zabiegania, spraw codzien-

nych i własnych trosk, przed nami staje

ktoś, komu warto pomóc, kto jest po

prostu za tę pomoc wdzięczny, przecież

często sam nie dałby sobie rady.

W tym zabieganym świecie takie

chwile, akcje  czy działania powodują,

że gdy zatrzymam się na chwilę, gdy

pomyślę, to jestem niesamowicie

wdzięczny za ludzi którzy mnie otacza-

ją – w sianowskim samorządzie,

jednostkach czy organizacjach poza-

rządowych. Myślę, że świat dzięki

Wam, tym wszystkim którzy pomagają,

ale i tym którzy umieją tę pomoc przy-

jąć, ten świat w wydaniu sianowskim

staje się z każdym dniem lepszy. 

Dziękuję!

Wcześniej poprawiliśmy jakość
infrastruktury informatycznej jednostek
organizacyjnych, który wykazał przepro-
wadzony audyt bezpieczeństwa tele-
informatycznego związany z diagnozą
cyberbezpieczeństwa. 

Zostały zmodernizowane dwie sieci
komputerowe poprzez kompletną
wymianę okablowania i zakup urządzeń
aktywnych. We wszystkich jednostkach
zakupiono profesjonalne urządzenia do
ochrony sieci LAN z trzyletnią, bezpłatną
subskrypcją. 

Do obsługi kancelaryjnej EZD zaku-
piono 9 zestawów komputerowych ze
skanerami. 

Oprogramowanie EZD zainstalowa-
no na trzech nowych serwerach zaku-
pionych w ramach projektu oraz jednym
będącym w zasobach urzędu. Każdy 
z nich otrzymał zewnętrzne urządzenie
do wykonywania automatycznej kopii
bezpieczeństwa baz danych oraz innych
danych umieszczonych poprzez sieć
LAN.

Jednostki kultury oraz oświatowe
połączono bezpiecznym, szyfrowanym
połączeniem VPN. W wyniku postępo-
wania przetargowego zdecydowaliśmy
się na wybór firmy, z którą współpracu-
jemy od kilkunastu lat. Zakupiono 100

licencji oprogramowania EZD i przeszko-
lono z jego obsługi 100 użytkowników 
w ramach szkolenia stacjonarnego 
w trybie podstawowym i zaawansowa-
nym. W programie szkolenia były poru-
szane również zagadnienia związane 
z cyberbezpieczeństwem. 

Podsumowując, zyskaliśmy nowo-
czesne narzędzie do komunikacji, które
pozwala na wymianę informacji 
w sposób bezpieczny, każda czynność

jest zapisywana w historii operacji 
a przy wysyłce generuje się UPO (urzę-
dowe potwierdzenie odbioru).

Jest to rozwiązanie innowacyjny
ponieważ bardzo mało jest jednostek
samorządowych w skali kraju, które
mają wdrożony EOD u siebie komple-
ksowo. 

Dzięki temu gmina zyska: uspraw-
nienie wymiany informacji między
podmiotami publicznymi co skutkować

powinno szybszym załatwianiem spraw
dla interesantów, wyeliminowanie obie-
gu papierowego, unowocześnienie proce-
dur wewnątrzzakładowych, znaczną
redukcję kosztów finansowych związa-
nych z obsługą i wysyłką dokumentów,
niezawodność i bezpieczeństwo, zapew-
nienie obywatelom, przedsiębiorcom 
i podmiotom sektora publicznego usługi
doręczania dokumentów elektronicz-
nych, która zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2024 r.

W roku 2023 zostanie opracowane
zarządzenie w sprawie zasad postępo-
wania z dokumentacją i wykonywania
czynności kancelaryjnych w urzędzie
i jednostkach w tym m.in. instrukcja
w sprawie zasad zarządzania doku-
mentacją i zasad zarządzania syste-
mem Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją oraz opracowane wyjąt-
ki od podstawowego sposobu doku-
mentowania przebiegu załatwiania 
i rozstrzygania spraw poprzez określe-
nie klas z wykazu akt, w których spra-
wy będą prowadzone w systemie trady-
cyjnym.

W połowie przyszłego roku 2023
planowany jest audyt powykonawczy 
z realizacji projektu i osiągniętych
wskaźników. 

Sianów – cyfrowa gmina
W połowie grudnia 2022 roku uruchomiony został elektroniczny obieg dokumentów (EZD) pomiędzy urzędem i jego
jednostkami organizacyjnymi.

Niesamodzielność to poważne
wyzwanie nie tylko dla osoby chorej lub
niepełnosprawnej. To także ogromny
wysiłek i obciążenie dla osób je wspie-
rających w codziennych czynnościach
pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych.
Starając się sprostać potrzebom i ocze-
kiwaniom niesamodzielnych mieszkań-
ców gminy Sianów zespół Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
złożył wniosek aplikacyjny na realizację
projektu „Pokonać bariery”. Wśród
zaplanowanych zadań wyodrębniono
potrzebę stworzenia nieodpłatnej wypo-
życzalni sprzętu do opieki, pielęgnacji 
i rehabilitacji w warunkach domowych.

Wypożyczalnia już służy mieszkańcom
naszej Gminy. Środki na realizację
projektu pozyskano z UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020. 

Sprzęt do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji 

Powstała wypożyczalnia 

Więcej informacji (regulamin,

wniosek, projekt umowy) na

stronie: www.mgops.sianow.pl 

w zakładce „Niepełnosprawni”.

Kontakt: MGOPS ul. Słowac-

kiego 3a; tel. 94 30 670 42 

lub 94 30 670 50; e-mail: 

niepelnosprawni@sianow.pl

Sianowska Rada Miejska
uchwaliła budżet gminy 
Sianów na 2023 r. i stało się
to jednogłośnie. Jako samorząd
idziemy w dobrym kierunku,
realizujemy ogrom zadań,
choć radni mają świadomość,
że jeszcze wiele potrzeb jest
niezaspokojonych i czekają-
cych na realizację. 

– W tym wszystkim najważniejsze
jest to, że tu w Sianowie w zgodzie pracu-
jemy, co chyba widać na co dzień 
– zauważa Maciej Berlicki, burmistrz
Sianowa.

Jak więc widać nadwyżkę w kwes-
tiach bieżących mamy wysoką, jak na
bardzo trudne finansowo dla samorzą-
dów czasy – bo jest to aż 2,25 mln zł.

Warto tu dodać, że wskaźnik ten w przy-
szłym roku wiele samorządów będzie
miało ujemny, my jednak pilnujemy
finansów gminnych i nie chcemy „zjadać
własnego ogona”.

Inwestycje w 2023 roku to kwota
„kosmiczna” – prawie 37 mln zł (ok. 40%
wydatków, czyli rekord w przypadku
naszej gminy). Wiem już, że ta kwota
wiosną lub latem zostanie jeszcze zwięk-
szona. Nie będziemy pisać o szczegółach,
ale mówimy o ponad 70 jednostkowych
inwestycjach, które oczywiście na bieżą-

co będziemy opisywać w ramach ich
realizacji. Ogólnie działania majątkowe
„dotkną” zdecydowanej większości
sołectw i oczywiście Sianowa. Na te
zadania pozyskaliśmy 25,4 mln zł.

Deficyt pokryjemy z nadwyżki
budżetowej z lat poprzednich, wolnych
środków i w części z emisji obligacji. Co
ważne, przy takich kwotach dalej jesteś-
my bardzo bezpieczni finansowo, bo
nasze zadłużenie na koniec przyszłego
roku wyniesie maksymalnie 13,5 mln zł,
czyli ok. 15% dochodów. 

– Proszę mi wierzyć, że przy tej skali
działań i kryzysowych czasach wiele
samorządów może nam tych kwot 
i wskaźników pozazdrościć. Niestety,
finansowe kwestie związane z Łazami 
– tak dochody, jak i wydatki – nie są
kompletnie ujęte w uchwale budżetowej,
gdyż z mieleńskiego urzędu nie otrzyma-
liśmy żadnych danych. Nie lubię wróże-
nia z fusów, więc sukcesywnie stworzymy
je sami, a wtedy i w Łazach zaczniemy
zmieniać rzeczywistość – podsumowuje
przyszłoroczne finanse burmistrz. 

Budżet gminy na rok 2023 uchwalony

Ogromne inwestycje

Sianowski budżet w kilku 
najprostszych liczbach to:

Dochody – 84,6 mln zł (z tego

dochody bieżące to 59,2 mln zł)

Wydatki – 93,9 mln zł (z tego

wydatki bieżące to 56,9 mln zł).
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Zmiany 
w programie

W związku z ogłoszeniem 15 grud-
nia 2022 r. zmian w Programie Priory-
tetowym „Czyste Powietrze”, które zosta-
ną wdrożone od 3 stycznia 2023 r.
uprzejmie informujemy, że Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki w Warszawie opublikował na
swojej stronie nową wersję zmienionego
Programu. Więcej: wfos.szczecin.pl
/czyste-powietrze/aktualnosci/

pieRwsze dOtacje zatwieRdzOne

Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
pozyskał środki na kontynuację programów rządowych w 2023 roku. 

zarówno opieka wytchnieniowa, jak i asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej, to ważne ogniwo w gminnym systemie usług
społecznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin. Tym razem na realizację opieki wytchnieniowej 
uzyskaliśmy kwotę 176.125,44, a na asystenturę osobistą 
– 88.536,00. 

Wkrótce na stronie: www.mgops.sianow.pl zostaną opubliko-
wane zasady korzystania z tych programów.

Dobre
spotkania
Dobrze jest spotkać się 
z Mieszkańcami naszej gminy,
a jeszcze lepiej mieć do tego
właśnie taki dobry powód. 

Takie spotkanie odbyło się w poło-
wie grudnia, gdy po raz kolejny, zgodnie
z naszą wieloletnią tradycją, rozdawa-
liśmy gminne kalendarze (nieodpłatne).
Jak co roku staramy się wszystkich miło
zaskoczyć i przygotować je trochę
inaczej. W tym roku zdobią go widoki
przepięknej przyrody gminy Sianów.
Niespodzianką jest to, że po raz pierwszy
w tym roku zdjęciem jednego z miesięcy

jest widok z miejscowości Łazy, które to
od 11 stycznia 2023 r. staną się częścią
Gminy Sianów. 

Już wiemy, że podobają się naszym
mieszkańcom, a to przy takich wydaw-
nictwach najważniejsze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie
jest beneficjentem dotacji „Granty
strażackie – 2022” projektu „Nasza
remiza” finansowanego ze środków
Województwa Zachodniopomorskiego
w ramach programu: Wykonanie prac

remontowych, modernizacyjnych 
i konserwatorskich w budynkach OSP
(Ochotniczych Straży Pożarnych) 
oraz ich otoczenia.

Grupa druhów w każdą sobotę
spotyka się, by realizować projekt. Powie-

szono tablicę informacyjną. Zakupy
realizowane są na bieżąco. Dokonano
napraw i renowacji ścian w boksach
garażowych. Zamontowano nowy
kompakt WC w toalecie. Wymieniono
stare lampy na energooszczędne ledowe.
Odmalowano również grzejniki oraz
podłączono grzejnik w szatni damskiej.

Najtrudniejszym zadaniem okazało
się wykonanie wylewki betonowej na
podłogę w garażu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego. Beton należało
wyrównać i wyszlifować. Dzięki wspar-
ciu i pomocy Marcina Kikcio wraz 
z pracownikami udało się uzyskać profes-
jonalnie wykończoną podłogę, która
posłuży przez długie lata. Bez wsparcia
pana Marcina nie udałoby się strażakom
dobrze wykonać podłogi. Dzięki wska-
zówkom druhowie wykonali dylatację
podłogi. Serdecznie dziękujemy!

Przed druhami jeszcze sporo pracy.
Czasu zostało niewiele, ale dzięki zaan-
gażowaniu grupy strażaków remont
zmierza ku końcowi. Cel jest warty
poświęcenia. Bezpieczna remiza to nasze
wspólne dobro!

OSP Sianów

Remiza pięknieje!

W grudniu ulicami Sianowa prze-
chadzał się Święty Mikołaj ze swoim
orszakiem pomocników. Swą obecność
w mieście ogłaszał specjalnym dzwon-
kiem i okrzykami. Obdarował napotka-
nych, grzecznych mieszkańców.

Nie omieszkał odwiedzić urzędni-
ków miejskich, podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy „Szansa”
i Dziennego Domu Seniora oraz przed-

szkolaków. Zawitał również na sianows-
ką pocztę by odebrać napisane do Niego
listy. 

Na ulicach obdarowywał i młod-
szych i starszych. Sam z kolei został
obdarowany całusami, uśmiechami 
i najlepszymi życzeniami.

Obdarowani musieli zaśpiewać
kolędę albo powiedzieć wierszyk. 

FOT. UrSzUlA KrAWIecKA

Święty Mikołaj w Sianowie

Od 6 grudnia 2022 r. Dział Świadczeń
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
w Sianowie ul. Słowackiego 3a rozpoczął
przyjmowanie wniosków od osób, które
otrzymały dodatek węglowy lub spełniają
warunki do jego otrzymania.

Na podstawie prawidłowo sporzą-
dzonego wniosku, zweryfikowanego
przez MGOPS powstanie informacja 
o osobach uprawnionych do zakupu
węgla na składzie opałowym w Sianowie
ul. Ogrodowa 5 – Firma Usługowo Hand-
lowa Andrzej Chruszcz.

Dział Świadczeń MGOPS: ponie-

działek – środa 7-15; czwartek 7-16, piątek
7-14 tel. 94 30 670 38; 94 30 670 44;
mgops@sianow.pl. 

Wnioski są dostępne w formie
papierowej w siedzibie MGOPS oraz 
w wersji elektronicznej na stronie:
www.mgops.sianow.pl w zakładce
„Świadczenia dla rodzin”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferen-
cyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236)
Gmina Sianów przystępuje do sprzedaży
węgla.

Rozpoczęto sprzedaż węgla
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ie Zmienia się droga do rekreacyjnej ścieżki biegowej „Sianowaska 5”. 
Już na wiosnę pojedziemy wyremontowaną drogą.

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie infor-
muje o wprowadzaniu opłaty miejscowej,
która pobierana będzie od turystów prze-
bywających w miejscowościach o korzyst-
nych walorach klimatycznych i krajobra-
zowych w celach turystycznych, wypo-
czynkowych lub szkoleniowych. 

Warunkom ustawowym według, których
pobierana będzie opłata miejscowa odpo-
wiadają miejscowości Łazy oraz Osieki. 

Opłata miejscowa pobierana będzie od 
1 stycznia 2023 r. w drodze inkasa. Inkasen-
tami zobowiązanymi do pobierania opłaty
miejscowej są: osoby fizyczne, osobny

prawne oraz jednostki organizacyjne nie po-
siadające osobowości prawnej prowadzące
ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty,
kwatery, wynajmujące domy letniskowe,
prowadzące pola campingowe i namiotowe,
właściciele, dzierżawcy i najemcy domów
gościnnych, pokoi gościnnych, kwater pry-
watnych oraz wszelkich innych miejsc noc-
legowych. 

Stawka opłaty miejscowej dla miejsco-
wości Osieki wynosi 1 zł, dla miejscowości
Łazy 2 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu.
Inkasenci pobierający opłatę miejscową zo-
bowiązani są wpłacać ją na rachunek Urzędu

Gminy i Miasta w Sianowie w terminie 
do 10-go dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano opłatę. Inka-
sentom przysługuje wynagrodzenie w wy-
sokości 5% zainkasowanych i terminowo od-
prowadzonych opłat. 

Aby ułatwić Państwu rozliczenie opłaty
miejscowej wprowadzony został elektro-
niczny system obsługi opłaty miejscowej
tRaVeLhOst. 

W razie pytań możecie Państwo skontak-
tować się z panią Anną Trątnowiecką – sta-
nowisko ds. turystyki, tel. 94 34 69 526, 
atratnowiecka@sianow.pl lub osobiście 
w pok. 13 w Urzędzie Gminy i Miasta w Sia-
nowie.

Opłata miejscOwa w łazach i Osiekach
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Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej epidemią 
koronawirusa organizatorzy
Gminnej Wigilii dla samo-
tnych i niepełnosprawnych
wrócili do tradycji rozpoczę-
tej wiele lat temu przez Rady
Osiedli nr 1, 2 i 3 oraz SP nr 1
w Sianowie. 

I tym razem spotkanie odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie przy
dźwiękach kolęd, które wyśpiewały nam
zespoły: „Bursztyny” z Sianowa, „Rosicz-
ki” z Sieciemina, „Kwiat Paproci” z Wier-
ciszewa, „Mariusz Iwko i Dzieci z Dąbro-
wy”, przy pięknie udekorowanych

stołach zasiedli wyjątkowi goście 
– mieszkańcy naszej gminy. 

Dzięki wsparciu lokalnych przed-
siębiorców organizatorzy przygotowali
tradycyjną kolację Wigilijną. Nie zabrak-
ło smażonego pstrąga (dar Gospodarstwa
Rybackiego – DADOŃ), pysznych prze-
kąsek wędzonych ryb (dar Wędzarni Ryb
– SIAN-RYB) oraz sałatek na bazie ryb
(dar Zakładu Przetwórstwa Rybnego 
– DEGA). Do tego paszteciki, barszcz,
ciasta, słodycze, owoce i orzechy. 

To wyjątkowe spotkanie, pełne ciep-
ła, serdecznych życzeń i wiary w dobro.
To czas przebaczania, radości i nadziei,
że nadchodzący rok, będzie pełen miło-
ści, rodzinnej więzi i przede wszystkim
dobrego zdrowia.

Fot. Waldemar KosoWsKi

Gminna Wigilia dla samotnych i niepełnosprawnych
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AkcjA „Dziewczynki z zApAłkAmi” 

Za nami 17. edycja
Siedemnasta akcja charytatywna „Dziewczynki z zapałkami” idealnie się wpi-
suje w baśń Hansa Christiana Andersena, gdyż słowo pomoc, w baśni i pod-
czas sianowskiej akcji, jest motywem przewodnim, tego co robi prawie sto
dziewczynek z czterech szkół z naszej Gminy. 

To dzięki tym dzielnym dziewczynką udało się zebrać tak przepiękną kwotę
10 992.06 zł.

W tym roku naszej pomocy potrzebował 5-letni Franek. Zebrana kwota prze-
znaczona zostanie na ortezę oraz roczne leczenie i rehabilitację obu nóżek po prze-
bytej operacji. 

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie i Straży Miejskiej w Siano-
wie za pomoc podczas akcji. Dzięki Wam dziewczynki czuły się bezpiecznie.

Mieszkańcy z terenu gminy i miasta Sianów mają ogromne serca do niesienia
pomocy potrzebującym.

Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Kwota jest pokaźna! Jesteście wielcy.
Fot. Waldemar KosoWsKi 



Z największą radością 
i dumą organizatorzy
VII Charytatywnego
Balu Andrzejkowego
podsumowali zbiórkę.
Uzyskali rekordową
sumę – bo aż 38 285,24
zł! Jesteśmy Razem!

I tę kwotę przekażą po równo dla
Eweliny, która zbiera środki na nierefun-
dowaną operację zaawansowanej endo-
metriozy i dla Wojtka by wesprzeć finan-
sowo jego terapię onkologiczną. Oboje
obdarowani byli niesamowicie wzrusze-

ni i wdzięczni każdemu kto choćby 
w najmniejszym stopniu przyczynił się
do zbiórki pieniędzy.

Kwota, którą zebrali to efekt sprze-
daży biletów wstępu na Bal Andrzejko-
wy, licytacji prowadzonych podczas Balu
oraz dochodu z loterii fantowej, a także
przelewy prywatne. 

Bez osób o przepięknych sercach,
którzy współtworzyli ten bal, pomogli
przy jego organizacji, bez gości którzy
zaszczycili go swoją obecnością wyku-
pując cegiełki wstępu i hojnie licytując
przedmioty podczas balu, bez sponsorów
którzy przekazali fundusze, vouchery,
nagrody, własne rękodzieła, środki
spożywcze, bez tych wszystkich cudow-
nych ludzi VII Charytatywny Bal

Andrzejkowy nie odbył by się! Dlatego
organizatorzy wszystkim darczyńcom,
którzy wsparli organizację VII Charyta-
tywnego Balu Andrzejkowego serdecznie
dziękują.

To podsumowanie pierwszego
etapu zbiórki dla Eweliny i Wojtka. Obec-
nie trwa etap drugi czyli licytacje na stro-
nie fundacji. Zaglądajcie na stronę, 
licytujcie i dobrze się bawcie. Mamy
mnóstwo pięknych nagród do przekaza-
nia, a całkowity dochód oczywiście prze-
każemy Ewelinie i Wojtkowi.

Ewelino i Wojtku! Wszyscy mocno
trzymamy za Was kciuki by Wasz
powrót do zdrowia i normalnego funk-
cjonowania nastąpił tak szybko jak to
tylko możliwe! 

Społeczna aktywność6 Grudzień 2022 Rok XXI nr 12 (321)
www.sianow.pl

Podczas zajęć terapeutycznych
zostały wykonane dekoracje, które
zdobią sale. Własnoręcznie, a czasem 
z pomocą powstały choinki, gwiazdki,
aniołki, bombki oraz stroiki.

Seniorzy wykonali kartki świą-
teczne, które wysłano do bliskich 
i znajomych, aby podtrzymać piękną
tradycję wysyłania życzeń. Magiczny
nastrój, z płynącą w tle melodią

powstał przy wspólnym dekorowaniu
choinki. 

Ogromną niespodzianką były
odwiedziny Mikołaja, który obdarował
wszystkich słodkim upominkiem.

Przedświąteczne przygotowania 
Dla wielu osób magicznym czasem są przygotowania do świąt. W DDS+ „Magnolia” też pano-
wał świąteczny nastrój. 

Członkowie organizacji pozarządo-
wych spotkali się z członkami
Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Sianowie i włodarzem
naszej gminy. 

Maciej Berlicki Burmistrz Gminy 
i Miasta Sianów podkreślił, jak ważną 
rolę pełnią organizacje pozarządowe 
w społeczności, ile cennych wartości
wnoszą do wspólnoty, jak bardzo ją wzbo-
gacają i ile pokładów dobra niosą wokoło 

Tomek Przygudzki – przewodniczą-
cy RDPP II kadencji, wskazał iż zbliżają-
cy się czas Świąt, to czas podziękowań
dla wszystkich wolontariuszy i liderów
społecznych, czas życzeń, spełnienia
noworocznych planów i rozwinięcia
skrzydeł Zapewnił o współpracy Rady 
z NGOs i zainicjował nową sianowską

tradycję organizacji świątecznych spot-
kań w następnych latach 

Dziękujemy Wam za wspólnie
spędzony czas, za szczere rozmowy 
o współpracy, o tym co nam się udało 
w mijającym roku i nowych planach 
w 2023 r. Pamiętajcie, jesteśmy z Wami 
i pomagamy na każdym etapie Waszego
rozwoju i działania.

WSZYSTKIEGO DOBREGO 
I POZARZĄDOWEGO 

życzy 
Zarząd, członkowie i wolontariusze 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Sianowskiej.

Świąteczne spotkanie
społeczników 

REKORDOWY BAL CHARYTATYWNY

4 grudnia odbyła się piękna
uroczystość z okazji
25-lecia Caritas sianowskiej
parafii. Odbyła się przy
okazji wizytacji parafii 
pw. św. Stanisława Kostki
przez Biskupa Ordynariusza
Edwarda Dajczaka, 
chwile były jeszcze bardziej
doniosłe.

Wszystkim członkom Caritas,
darczyńcom życzymy dalej zapału 
i otwartego serca. Wasza praca i pomoc
widoczna jest na co dzień. Wasza wraż-
liwość na problemy i trudności potrze-
bujących to piękny przykład dla każdego
z nas.

Jubileusz 25-lecia Caritas z Sianowa
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W ramach projektu „Sieć na kulturę 
w podregionie koszalińskim”, do
Centrum Kultury i Biblioteki Pub-
licznej Gminy i Miasta Sianów trafiło
6 nowych laptopów. 

Projekt składał się z dwóch etapów.
Pierwszy to cykl szkoleń dla pracowni-
ków, drugi – bezpłatne zajęcia z dziećmi.
Po zakończeniu projektu, jego realizator
– Fundacja Wspierania Zrównoważonego

rozwoju przekazała nieodpłatnie nowy
sprzęt. Otrzymany sprzęt będzie wyko-
rzystywany w pracy filii bibliotecznych.

Projekt „Sieć na kulturę w podre-
gionie siedleckim” jest współfinansowa-
ny ze środków europejskiego Funduszu
rozwoju regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(działanie 3.2 „innowacyjne rozwiązania
na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Sieć NA Kulturę

Świątecznie w Centrum Kultury 
W tym roku nasze Centrum Kultury przyozdobione zostało pięknymi ozdobami
wykonanymi przez małe rączki uczestników warsztatów plastycznych prowa-
dzonych pod okiem Ani Piotrowskiej Gurdak. Zobaczcie sami! 

opowieści 
o GruZji

2 grudnia 2022 roku w sianowskiej bib-
liotece odbyło się spotkanie z Anną Ma-
riolą Kasprzak i Włodzimierzem Zimno-
włockim, którzy opowiadali o swoich
przygodach w Gruzji. 

Na spotkaniu swoją premierę miał film
„Gruzja 2022” nakręcony przez pana Wło-
dzimierza. Każdy mógł w nim znaleźć coś
dla siebie. Piękne krajobrazy, sceny mrożące
krew w żyłach, tajemnicze miejsca, wspa-
niała przyroda. 

FoT. MareK JaCKoWsKi

Odwiedziny 
u seniorów

Dzieci z grupy przedszkolnej w SP 
nr 1 „Piraci” odwiedziły seniorów sianow-
skiej „Magnolii”. Przedszkolaki przybyły
z przedstawieniem dotyczącym ochrony
oraz dbania o nasze środowisko.
Najmłodsi swoim występem opowiedzia-
ły jak dbać o przyrodę. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólną fotografią oraz wymia-
ną słodkich upominków. 

Dziękujemy za odwiedziny!

Mikołajki 
w kinie ZorZa

5 grudnia, w ramach Mikołajek nasze
kino odwiedzili aktorzy z Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego ze spektaklem „Pi-
nokio”. Wszystkie bilety zostały wyprze-
dane, więc sala była wypełniona po brzegi.
Ubogi, samotny stolarz zawsze pragnął mieć
dziecko. Gepetto struga więc z drewna lalkę,
która w magiczny sposób ożywa. Tę historię
znamy wszyscy, jednak tutaj została wpi-
sana we współczesny kontekst podejmując
szereg ważnych tematów, by w efekcie koń-
cowym jednak dobro wygrało. Mimo trochę
innego spojrzenia na bajkę widzowie byli za-
chwyceni, nawet Ci najmłodsi, co jest dla
nas najważniejsze.

3 grudnia 2022 roku w naszej biblio-
tece odbyło się rodzinne spotkanie 
autorskie z pisarką, poetką, mówczynią
motywacyjną, mamą oraz babcią Alicją

Wendekier. Z opowieści autorki wiemy,
że najpierw były wiersze, często chowa-
ne do szuflady, potem „życie” rozpoczęło
historię, o której trzeba było napisać, by

dać upust emocjom. A potem bohaterem
stał się wnuk Oli, któremu historyjki 
z morałem przypominały o ważnych
sprawach i że nie ma trudnych tematów.
Maluchy zasłuchały się w pięknie czyta-
ne opowieści babci Ali. Było miło i wzru-
szająco. Pomiędzy czytaniem opowieści
o Olim, autorka opowiadała o naturze,
jej wpływie na nasze życie i że warto 
o nią dbać.

Dla uczestników spotkania była
przygotowana niespodzianka – książka
autorki z autografem.

Książki autorki można wypożyczyć,
we wszystkich naszych bibliotekach.

Wydane, do tej pory, powieści:
„Mamusiu... Ja chcę żyć”, „Nie szukałam
a znalazłam” oraz książeczki dla młod-
szych dzieci: „Oli i koparka. Przygoda 
w parku”, „Bedę miał siostrzyczkę”, „Jak
Oli został przedszkolakiem”, „Śniegowy
bałwanek i ptaszki”, „Moje, twoje, nasze.
Potrafię się dzielić”, Już umiem! Oli jest
samodzielny”. 

Bardzo dziękujemy za spotkanie!

Spotkanie z autorką
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Betlejemskie.
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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

17 grudnia w Płotach odbył się

XXXVIII Puchar Polski Karate Kyokushin.

BURU Klub Karate Kyokushin reprezen-

towało dwóch zawodników, a rezul-

tatem końcowym jest zdobyty pierwszy

medal rangi Pucharu Polski dla klubu 

z Sianowa.

Michał Bączyk zajął II miejsce w kate-
gorii kumite senior -75 kg. W walce fina-
łowej zmierzył się z zawodnikiem z Inow-
rocławia i musiał uznać jego wyższość 
po dogrywce. Warto podkreślić, że był to
powrót do walki po ponad 2-letniej 
przerwie.

Dla Bartłomieja Podbereżnego był to
pierwszy start w zawodach tak wysokiej
rangi. W kategorii kumite juniorów młod-
szych 14-15 lat +65 kg musiał uznać wy-
ższość przeciwnika ze Szczecina. Zdobyte
doświadczenie na pewno zaprocentuje 
w przyszłości.

Do zawodów zostało zgłoszonych 319
zawodników z 64 klubów z całej Polski.
Sędzią głównym był shihan Andrzej Drew-
niak 9 dan, a sędzią technicznym sensei
Krzysztof Markowski 4 dan.

Fot. Paulina bączyK

Srebrny medal w karate 
kyokushin dla SianowaNa Mikołajkowym Randori 

w koszalińskim Klubie Judo Samuraj

swoje umiejętności zaprezentowali za-

wodnicy z KJ Samuraj i UKS Tori Dąb-

rowa.

Dla niektórych judoków był to pierwszy
start i czasem strach paraliżował im
wszystkie mięśnie. Dla innych kolejny, 
i choć lenistwo pukało do drzwi, to na
macie nikomu nie zabrakło zacięcia pod-
czas walk i po wspaniałych pojedynkach
wszyscy sięgnęli po medale.

Atrakcją turnieju był oczywiście Mi-
kołaj, który obdarował uczestników pięk-
nymi pamiątkowymi dyplomami i świą-
tecznymi upominkami.

Nad prawidłowym przebiegiem walk,
oprócz Mikołaja, czuwały trenerki Ilona

Chruszcz i Dorota Szymańska oraz sę-
dziowie – zawodnicy i zawodniczki macie-
rzystego klubu.

I miejsca zajęli: Emilia Czarnecka, He-
lena Kaczorowska, Pola Przybysz, Kornelia
Merker, Marta Melnyk, Julia Kaczorowska,
Nikola Radzka, Lena Pikulik, Jędrzej Ka-
czorowski i Jakub Kaczorowski.

II miejsca uzyskali: Oliwia Pruś, Jolanta
Kołakowska, Hanna Rakowicz, Oriana Fe-
dorowska i Bartłomiej Kaczorowski.

III miejsca wywalczyli: Laura Skuza,
Hanna Czupryniak, Szymon Wiśniewski 
i Stanisław Kołakowski.

Przypomnijmy, iż w 2022 roku wspierał
i współfinansował działalność UKS Tori 
w Dąbrowie.

Fot. radosłaW brzosteK

Waleczne spotkanie 
z Mikołajem

W Sianowie rozegrany został 

VII Ogólnopolski Gwiazdkowy Halowy 

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 

o Puchar Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

Wydarzenie sportowe, którego współorga-

nizatorem było Województwo 

Zachodniopomorskie i współfinansowała

Gmina Sianów. 

W zawodach wzięło udział 16 zespołów
w 2 kategoriach wiekowych: 2007-2009 
i 2010 i młodsze. W obu zespoły podzielono

na 2 grupy gdzie rywalizowano każdy 
z każdym. 

W kategorii 2007-2009 w grupie A
pierwsze miejsce lepszą różnicą bramek 
zajęła ekipa Pogoni I Szczecin, drugie miejsce
przypadło Victorii SP2 I Sianów.

W meczach półfinałowych triumfowały:
Pogoń I i niespodziewanie Pogoń II po wy-
granej 1:0 z Victorią SP2 I. W tym meczu de-
cydującym o awansie do finału sianowianki
miały wiele szans na zmianę rezultatu ale nie
wykorzystały dobrych okazji. 

W meczu o trzecie miejsce piłkarki Victorii
SP2 I Sianów prowadzone przez trenera 
Jędrzeja Bieleckiego pokonały 1:0 MLKS Tu-
cholankę I Tuchola trenera Marek Zienkie-
wicz.

Najlepszą zawodniczką turnieju została
Maja Sztramska z Pogoni II Szczecin, bram-
karką Nikola Synówka z Victorii SP2 I
Sianów. W sianowskim zespole zagrały: 
Nikola Synówka, Pola Pasik, Eliza Cichoń,
Zofia Kudłaczek, Natalia Noworolnik, Maja
Malczewska, Aleksandra Małolepszy. 

Udany turniej gwiazdkowy

Liderujący – tylko z jedną porażką 

– zespół w grupie północnej I ligi: ZKS

Zielona Góra II, pokazał, że zielonogó-

rzanie grający w Lotto Suprlidze, posia-

dają bardzo solidne rezerwy. 17 grudnia

2022 r., I-ligowi tenisiści stołowi KS Darz

Bór Karnieszewice ulegli im 1:9

Nie tak wyobrażali sobie zakończenie
fazy zasadniczej sezonu 2022/2023. 
Zauważyć jednak należy, że w czterech 
– z pięciu – przegranych, pięciosetowych
pojedynków, karnieszewiczanie prowa-
dzili: dwukrotnie 2:0 (Bartosz Szarmach 
z Patrykiem Bieleckim i para: Marcin
Marchlewski/Marcin Woskowicz z parą:
Łukasz Wachowiak/Mateusz Żelen-
gowski) oraz dwukrotnie 2:1 (Karol Szar-
mach: z Igorem Misztalem i Krzysztofem
Michno), by ostatecznie przegrać 2:3.

Jedyne zwycięstwo naszym dał Marcin
Woskowicz, który pokonał M. Żelengow-
skiego 3:0.

Warto też dodać, że w dziewiątym po-
jedynku zagrał nasz utalentowany kadet 
– Konrad Pyra, dla którego był to drugi po-
jedynek na tym szczeblu rozgrywkowym!

Konrad, podopieczny trenera Tomasza
Tabora, przegrał 0:3 z Mateuszem Żelen-
gowskim, który wygrał 2. Grand Prix
Polski Juniorów, rozegrane 2-4 grudnia
2022 r. w Ostródzie. Nasz tenisista sto-
łowy sklasyfikowany został na 45-48
miejscu.

Przypomnijmy, że dwa miesiące wcześ-
niej, Konrad zajął 17-24 miejsce (na 64
sklasyfikowanych!) w 1. Grand Prix Polski
Kadetów, rozegranym 7-9 października
2022 r. w Krakowie.

Poproszony o komentarz po meczu 
w Zielonej Górze, Prezes KS Darz Bór
Karnieszewice – Zbigniew Kuszlewicz, na-
pisał:

– Trzecia przegrana w pierwszej run-
dzie, nie przesądza końcowego wyniku
całego sezonu.

W tym meczu były widoczne braki tre-
ningowe u naszych zawodników.
Świadczy o tym duża ilość nie wymuszo-
nych błędów, co przekładało się 
na 5 przegranych „pięciosetówek”.

Druga runda startuje 14 stycznia 2023
r. Do tego czasu zawodników czekają in-
tensywne treningi, a jaki będzie tego
efekt, dowiemy się za cztery tygodnie.

Wszelkiej pomyślności i dużo miłości 
w Nowym Roku.  

Ryszard Wątroba

Fot. tomasz tabor, zdjęcia 
z WtK KadetóW W bierzWniKu

Pięć pięciosetowych pojedynków!

Po meczu z Jawą Catering Gorzovią Gorzów Wielkopolski.
Fot. Andrzej Świerczek


