
11 XI
Dzień Niepodległości
14:00 Uroczystości 
w Parku Miejskim 
im. Powstańców 
Warszawskich 
15:00 Koncert muzyków
z Filharmonii Koszaliń-
skiej w Kinie Zorza 

27 XI
70-lecie Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Sianowie

13 XI
Imieniny Miasta 
17:00 Spektakl teatralny
BTD pt.: „Wariacje 
Enigmatyczne” w Kinie
Zorza

28 XI
Dzień Seniora 
w hali sportowo-
-widowiskowej Szkoły
Podstawowej nr 2

28 XI
II Charytatywny Bal 
Andrzejkowy 
organizowany przez 
Sianowską Fundację 
Jesteśmy Razem

Kościół pw. św. Stanisława Kostki
stanął w XVIII wieku. Wcześniej, bo
w drugiej połowie XVI w. wybudo-

wano wieżę. Kościół jest zbudowany w kon-
strukcji szachulcowej – drewniany szkielet
wypełniony murem. Jest jednonawowy z za-
mkniętym trójbocznie prezbiterium. Bryła
kościoła składa się z sześcianu nawy oraz 
z wieży.

O coraz gorszym stanie sianowskiego ko-
ścioła mówiono od lat. Poważne problemy
zaczęły się, gdy ściany budynku zaczęły
pękać. Gmach jest widocznie pochylony,
przez co ściany absorbują wodę z deszczu 
i topniejącego śniegu. Trzeba pilnie obkopać
kościół, uzupełnić fundamenty, rozebrać
mury, wymienić belki, odbudować szachulec.
A to tylko wierzchołek góry. Sufit i boazeria
oraz wszystkie elementy drewniane są 
w stanie opłakanym. Wszędzie pełno jest
drewnianego pyłu, który sypie się z przeżar-
tych belek – to efekt szkód wyrządzonych
przez korniki. Z kilkusetletniej wieży wysu-
wają się cegły. Dach wymaga nowego 
pokrycia. Lista prac remontowych jest 
naprawdę długa. Obiekt znajdował się 
w bardzo złym stanie technicznym. 

Parafia ma własne środki, które były zbie-
rane od 2008 roku, m.in. zbiórka w każdą
drugą niedzielę miesiąca. Pieniądze te po-
zwolą na rozpoczęcie prac budowlanych 
w kościele jeszcze w tym roku. Koszt inwe-
stycji oszacowano na 407 tysięcy złotych.
Część zostanie pokryta z budżetu gminy
Sianów. Pozwoli to na sfinansowanie prac
budowy w zakresie etapu surowego zamy-
kającego. Przykrycie kościoła dachem umo-
żliwi prowadzenie prac w okresie zimowym.
Dotacja z budżetu gminy w kwocie 50 tys. zo-
stanie przeznaczona na naprawę drewnia-
nych ścian.

W prace remontowe zaangażowanie się
sianowscy strażacy oraz parafianie. Pomogli
przenieść do salki katechetycznej ciężkie
ławki, sztandary, stacje drogi krzyżowej.
Niestety, wszystkie trzy konfesjonały nie wy-
trzymały przenosin. 

9 października ogrodzenie i cały teren

wraz z obiektem przejął wykonawca – Przed-
siębiorstwo Usług Budowlanych Leś z Ko-
szalina. Pracownicy firmy rozpoczęli od de-
montażu witraży z okien kościoła, co
utrudniało pochylenie konstrukcji.

14 i 15 października firma  „Renowacja
przedmiotów artystycznych i zabytkowych”
Sławomira Kwiatkowskiego ze Szczecina de-
montowała ołtarz i ambonę pod nadzorem
konserwatora zabytków Ewy Palacz.

Zakończone zostało już zrywanie klepki 
z sufitu i balustrady chóru. Obecnie skuwane
są tynki i wykrawane cegły, by można było
ocenić stan belek konstrukcyjnych ścian, wy-
mienić uszkodzone, a pozostałe zabezpieczyć.

Dopiero teraz można dobrze przyjrzeć się
zniekształconej konstrukcji świątyni, w której
– tak jak przodkowie – prosiliśmy o łaskę 
i dziękowaliśmy Bogu Najwyższemu. Wita-
liśmy tu nowe życie i żegnaliśmy tych, którzy
odeszli. Przyglądając się odkrytym ele-
mentom instalacji elektrycznej widzimy, jak
wiele mieliśmy szczęścia, że świątynia się nie

spaliła – tlące się elementy instalacji sygnali-
zował swąd, zwłaszcza w trakcie dłuższych
nabożeństw. Decyzja o remoncie, mimo licz-
nych problemów i trudu, daje szansę nam 
i przyszłym pokoleniom, byśmy mieli, gdzie
przedstawić swoje intencje i chwalić Boga.

Warto podkreślić, że to nie jedyny kościół,
który obecnie jest remontowany. Trwa mo-
dernizacja świątyni w Osiekach. Co ciekawe,
podczas prac pod prezbiterium został tam od-
słonięty kamienny fundament pierwszej bu-
dowli. W grobowcu odnaleziono też szczątki.
Ksiądz Henryk Romanik, proboszcz osieckiej
parafii i diecezjalny konserwator zabytków
ma niemal pewność, do kogo one należą.
Wierni z parafii, a szczególnie ci majętni, za-
biegali o to by leżeć jak najbliżej murów świą-
tyni. Grobowce odsłonięte w prezbiterium na-
leżą najprawdopodobniej do członków rodu
Bulgrinów, najstarszego szlacheckiego rodu
osiadłego na terenach miejscowości Kleszcze,
Osiek i Rzepkowo. 

RYSZARD SOBCZYŃSKI

Ratujemy 
nasze skarby
Rozpoczął się remont zabytkowej świątyni w Sianowie – szachulcowego kościoła 
pw. św. Stanisława Kostki. Trwa też modernizacja kościoła w Osiekach.

Termin zakończenia prac w sianowskiej świątyni przewidziany jest na 31 grudnia. Fot. Waldemar Kosowski

Nawa główna sianowskiego kościoła. Na pierwszym planie widać zabezpieczony ołtarz.
Fot. Waldemar Kosowski
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P rojekt zrealizowany
przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Osiekach

obejmował wykonanie elementów
małej architektury, w tym m.in.
budowę w części zachodniej 
budynku gospodarczego. Przy 
jeziorze powstała również altana
ogniskowa oraz wydzielono
miejsca na ognisko. Ustawione zo-
stały: 5 zestawów stołów z ław-
kami, w tym 3 kompletnie zada-
szone, 6 ławek bez oparcia oraz
stojak na rowery. Całość została
oddzielona od drogi 20 me-
trowym ogrodzeniem, tak aby za-
pewnić bezpieczeństwo użytkow-
nikom.

Miejsce wkomponowało się 
w krajobraz i architekturę wsi
Osieki i zachęca mieszkańców do
aktywnego spędzania wolnego
czasu.

Koszt realizacji projektu wyniósł
73 tysiące złotych, z czego 60 ty-
sięcy złotych stanowiło dofinanso-
wanie z Programu Operacyjnego
RYBY.

Nowa przystań nad Jamnem
Dzięki pozyskanej dotacji na nadbrzeżu Jamna w Osiekach powstało miejsce rekreacji dla żeglarzy, kajakarzy 
i wędrowców nordic walking. 

Słoneczne jesienne dni można spędzić na świeżym powietrzu – na przykład w uroczym zakątku nad Jamnem. Fot. Waldemar Kosowski

21 października od godz. 6 Straż
Miejska w Sianowie, biorąc pod
uwagę utrudnione jesienne warunki
jazdy, po raz kolejny przeprowa-
dziła działania prewencyjne pod
nazwą „Fotelik nie gryzie”. Akcja
miała na celu kontrolę zasad bez-
piecznego przewożenia dzieci
uczęszczających do Przedszkola
Gminnego w Sianowie.

Podczas akcji strażnicy skontro-
lowali 59 pojazdów i stwierdzili, że
we wszystkich przypadkach zacho-
wane były zasady zgodnego z prze-
pisami – bezpiecznego przewozu
dzieci.

Apelujemy do rodziców, którzy

nie zwracają należytej uwagi na
bezpieczną podróż własnych dzieci,
aby przestrzegali obowiązku stoso-
wania fotelików i zapinania pasów
bezpieczeństwa. Przewożenie sa-
mochodem dziecka o wzroście do
150 cm bez stosownego fotelika jest
wykroczeniem z art. 97 Kodeksu
wykroczeń w związku z art. 39 ust.
3 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Podlega ono karze
grzywny w wysokości 150 zł oraz
skutkuje nałożeniem na kierującego
pojazdem 6 punktów karnych.

To nie jedyna w ostatnim czasie
akcja strażników w pobliżu Przed-
szkola Gminnego. Funkcjonariusze

zostali powiadomieni o tym, iż na
parkingu przed przedszkolem przy
ul. Słowackiego samochody zostały
zaparkowane w sposób niezgodny 
z przepisami. Aby zobligować użyt-
kowników parkingu do właściwych
zasad postoju w stosunku do kie-
rowców, którzy nie zastosowali się
do przepisów, strażnicy zastosowali
pouczenie. W przypadku powta-
rzających się podobnych wykroczeń
naruszających przepisy ruchu dro-
gowego, a w szczególności niesto-
sowanie się do znaków drogowych
strażnicy będą stosować postępo-
wania mandatowe. 

Przypominamy, że parking
przedszkola z sześcioma miejscami
dla pojazdów, w godzinach od 6.30
do 16.30 przeznaczony jest przede
wszystkim dla kierowców przy-
wożących i odbierających swoje
dzieci z przedszkola. W wyznaczo-
nych godzinach pojazdy mogą tam
parkować nie dłużej niż 30 minut.
Po obydwu stronach parkingu
znajdują się znaki drogowe D-18
wraz z tabliczkami informującymi
w jakich godzinach i w jakim czasie
dozwolony jest postój pojazdów.
Po godzinie 16.30 można już par-
kować pojazdy na ogólnych zasa-
dach.

Bezpiecznie
tylko 
w foteliku
Strażnicy sprawdzili, czy kierowcy bezpiecznie 
przewożą swój najcenniejszy skarb – dzieci.

Działania strażników miały charakter prewencyjno-edukacyjny, a każdy z małych
pasażerów otrzymał od strażników balonik z napisem „Fotelik nie gryzie”.

Fot. Archiwum

To pytanie z pewnością zadają
sobie osoby korzystające z punktów
selektywnej zbiórki odpadów, które
znajdowały się przy ul. Słonecznej,
Słowackiego i Placu pod Lipami 
w Sianowie.

Ze smutkiem informujemy, że
punkty zostały zlikwidowane ze
względu na notoryczne dostawianie
do nich odpadów, które nigdy nie
powinny się tam znaleźć. Punkty
wyposażone były w pojemniki do
gromadzenia odpadów ze szkła oraz
tworzyw sztucznych. Śmieci, które
pojawiały się obok tych pojemników
(np. stare meble, zużyty sprzęt elek-
troniczny, elementy armatury sani-
tarnej) musiały być sprzątane w ra-

mach dodatkowo płatnej usługi usu-
wania dzikich wysypisk.

Przypominamy, że gromadzenie
odpadów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych jest wykroczeniem
i podlega karze mandatu lub
grzywny, a w niektórych przypad-
kach, również karze administra-
cyjnej.

Zainteresowanym mieszkańcom
przypominamy, że odpady tzw.
„problemowe” można przekazywać
do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul.
Tylnej 34 w Sianowie. Punkt czynny
jest w każdy czwartek od godz. 8
do 16. 

MACIEJ DOMERACKI

Gdzie podziały się pojemniki?

Za podrzucanie śmieci, m.in. starych mebli i zużytego sprzętu elektronicznego,
grozi grzywna. Fot. Maciej Domeracki

Operacja współfinansowana

przez Unię Europejską ze środków

finansowych Europejskiego Fun-

duszu Rybackiego zapewniająca

inwestycję w zrównoważone ry-

bołówstwo.
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Jak zareagował Pan na informację, że to
właśnie Pana wybrano na dyrektora 

największej szkoły w gminie?
Nie była to dla mnie niespo-

dzianka, bo starałem się o to stano-
wisko, ale gdy burmistrz Maciej
Berlicki powierzył mi obowiązki 
dyrektora, byłem trochę niepewny 
i zastanawiałem się czy poradzę
sobie z tak dużą placówką. Mam
oczywiście ośmioletnie doświad-
czenie w zarządzaniu szkołą, ale
każda ma swoją specyfikę, szcze-
gólnie tak duża. W naszej szkole
uczy się 395 uczniów, oraz 59 przed-
szkolaków w oddziałach rocznego
przygotowania przedszkolnego. 
I tak jak się spodziewałem, początek
był trudny.

Jaką ma Pan wizję szkoły?
Moim zdaniem każda szkoła 

powinna robić wszystko, żeby
wpływać wszechstronnie na
uczniów, zaspokajać ich naturalną
ciekawość poznawczą, sprawić, by
chętnie chodzili do szkoły, by była
w niej przyjazna atmosfera, która
pozytywnie motywuje uczniów do
nauki. Uczniowie dużo lepiej przy-
swajają wiedzę w atmosferze pozy-
tywnej motywacji, gdy pobudzona
zostaje ich ciekawość, wykorzystana
kreatywność i chęć odkrywania no-
wych rzeczy. Od lat moim mottem
jest: „wymyślić szkołę od nowa”. 

W zmieniającym się świecie,
również oświata musi nadążać za
zmianami. Poprawić efektywność
procesu lekcyjnego, oddziaływać 
na wszystkie zmysły wychowanka,
jednocześnie bardzo ściśle współ-
pracując z domem rodzinnym i naj-

bliższym środowiskiem. Współ-
praca ta powinna być oparta na 
służebności względem rodziców,
ale też partycypacji, czyli 
udziale wszystkich podmiotów 
w decydowaniu o wizerunku i stra-
tegii szkoły.

Ma Pan już jakieś konkretne pomysły?
Tak. Zaprosiłem środowisko

szkolne do debaty na temat kon-
cepcji pracy szkoły. Odbędzie się
ona 4 listopada o godz. 17 
z udziałem nauczycieli, rodziców,
uczniów, organu prowadzącego
oraz przyjaciół szkoły. Pomysły 
środowiska szkolnego, zderzone 
z moją własną wizją, dadzą plan
rozwoju szkoły na 5 lat.

Drugi pomysł to zaproszenie do
szkoły fachowców i zorganizowanie
do końca grudnia warsztatów dla
kadry pedagogicznej na temat:
„Oceniania wspierającego rozwój
uczniów”, a także „Motywacja
uczniów do nauki”.

Kolejny to grudniowe warsztaty
świąteczne. Nauczyciele, rodzice 
i uczniowie wszystkich klas będą
się integrować i współpracować 
w celu poprawy wzajemnych relacji.

To tylko najbliższe plany. Pomy-
słów jest bardzo wiele.

Zostawił pan swoich uczniów z SP 1, 
nie tęskni Pan?

Oczywiście, że bardzo tęsknie.
Miałem jeszcze tyle planów, których
nie zdążyłem zrealizować. Nasz
zawód nauczycielski jest trudny, ale
dobrze wykonywany daje ogromnie
dużo satysfakcji. Wdzięczność
uczniów i okazywana na każdym

kroku sympatia jest motorem do
dalszego działania. Są jednak 
w życiu człowieka takie momenty,
że trzeba podjąć nowe wyzwania.
Może jestem nieskromny, ale wy-
daje mi się, że nie zostawiłem za
sobą spalonej ziemi i sianowska „je-
dynka” ma na czym opierać swój
dalszy rozwój dydaktyczny, wy-
chowawczy oraz społeczny. Przez
osiem lat dołożyłem też do tego roz-
woju swoją cząstkę. Mam też na-

dzieję na poprawę współpracy 
między oboma szkołami w przy-
szłości, tak na poziomie nauczycieli
jak i uczniów.

Gdy chodził Pan do „dwójki” wiele lat
temu przyszła Panu myśl o byciu 

dyrektorem?
Nigdy nie myślałem o tym. Gdy

byłem właśnie uczniem „dwójki”,
dyrektorami szkoły byli pan Feliks
Pietraszkiewicz i Józef Łukaszczyk,

pamiętam, że bałem się ich
strasznie. Co ciekawe tylko dwie
osoby w historii Sianowa były dy-
rektorami obu sianowskich szkół,
właśnie pan Feliks i ja. 

Czego oczekuje Pan od grona 
pedagogicznego?

Zależy mi na tym by grono po-
dzieliło mój pomysł na szkołę, cho-
ciaż w części. Bardzo chciałbym
również, żeby pozytywnie zaanga-
żowali się w zmiany w szkole, które
chcę wprowadzić. Liczę na ich za-
angażowanie w pracę oraz poprawę
relacji ze środowiskiem, szczególnie
z rodzicami. Chciałbym trochę
zmienić też aksjologię niektórych.
W szkole najważniejszy jest uczeń,
następnie rodzic, a potem dopiero
nauczyciel. Na dziś widzę, że
bardzo rozbieżne są nasze wizje
szkoły, ale będziemy nad tym pra-
cować. 

Czy może Pan liczyć na wsparcie ze strony
poprzedniego dyrektora?

Tak, pan Ireneusz jest otwarty 
i pomaga w każdej sprawie o cokol-
wiek się do niego zwrócę. Jest to dla
niego na pewno bardzo trudna
zmiana po tylu latach, ale w tym
wszystkim stara się być dla mnie
przychylny. 

Niektórym pracownikom nie jest
łatwo oswoić się z tym, że doszło do
zmiany i dają mi to odczuć na ka-
żdym kroku. Ja jednak jestem cier-
pliwy i pokorny. Myślę, że stop-
niowo wszyscy się przyzwyczają.
Mam też pierwsze oznaki sympatii
oraz wsparcia, to dla mnie bardzo
ważne.

wymyślę tę szkołę od nowa
Rozmowa z SeBaSTiaNem BOBeRem, nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2  im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej 
Dywizji Piechoty w Sianowie.

OGŁOSZENIE

Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne – ZmIaNy
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz. 1058) od 1 października 2015 r. zostały

zweryfikowane kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń ze środków pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej: 

• dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł (netto)

• dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł (netto)

Kwota netto oznacza: przychód z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, bez względu na tytuł i źródło uzyskania po-

mniejszony o: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, alimenty świadczone na rzecz innych

osób. 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.

Kwoty świadczeń: maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł; minimalna kwota zasiłku stałego – 30 zł; mini-

malna kwota zasiłku okresowego – 20 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 poz.1238) w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,

wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, od 1 listopada 2015 r. zasiłek rodzinny przysługuje

osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty: 674 zł lub 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-

nosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

• 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

• 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

• 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

• 185 zł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

• 90 zł dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

• 80 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia,

• 100 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia,

• 105 zł dodatek na częściowe pokrycie wydatków zamieszkania w internacie,

• 63 zł dodatek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania.

Wysokość zasiłku dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy miesięcznie wynosi 520 zł.

O przyznanie wyżej wymienionych świadczeń można ubiegać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie

ul. Słowackiego 3 a, tel. 94 318 55 12.

w skrócie
wyniki konsultacji 

W dniach 29 września – 6 paździer-
nika odbyły się konsultacje spo-
łeczne z organizacjami działającymi 
w sferze pożytku publicznego, doty-
czące projektu Programu współpracy
Gminy i Miasta Sianów z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na rok
2016. Projekt programu został przedsta-
wiony na stronie internetowej Gminy
Sianów oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej i na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie. Zorganizo-
wano także spotkanie z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych.
W wyznaczonym terminie przeprowa-
dzenia konsultacji nie zgłoszono żad-
nych uwag i wniosków do przedstawio-
nego do konsultacji projektu. Fundacja
„VICUS MELIOR” złożyła propozycję 
położenia szczególnego nacisku 
w trakcie realizacji programu na zasady
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi. Protokół z konsultacji dostępny na
stronie www.sianow.pl oraz na stronach
BIP UGiM w Sianowie.

Spotkanie 
Rady Gospodarczej

24 września w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Sianowie odbyło się ro-
bocze spotkanie członków Rady Go-
spodarczej przy Burmistrzu Gminy 
i Miasta Sianów. Głównym tematem
spotkania była współpraca sianowskich

przedsiębiorców z samorządem w ra-
mach opracowania Strategii Rozwoju
Gminy i Miasta Sianów na lata 2015-
2020 z perspektywą do 2023 roku oraz
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
i Miasta Sianów na lata 2015-2020 
z uwzględnieniem lat 2021-2022. Roz-
mowy dotyczyły również możliwości 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie
gminy, związanych z rozpoczęciem
nowej perspektywy Unii Europejskiej na
lata 2014-2020.

Podzieliliśmy się 
posiłkiem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie oraz wolonta-
riusze z Gimnazjum Gminnego po raz
kolejny uczestniczyli w Ogólnopol-
skiej Zbiórce Żywności „Podziel się
Posiłkiem”, która odbyła się 25 i 26
września w Biedronce w Sianowie.
Udało się zebrać 243 kg żywności!
Artykuły spożywcze zostaną przeka-
zane rodzinom z dziećmi z terenu na-
szej gminy.
Warto pamiętać, że dzieci w wieku
szkolnym bez zapewnienia odpowied-
niego żywienia nie mogą się prawidłowo
rozwijać zarówno fizycznie, jak i psy-
chicznie. Mają problemy z koncentracją,
przez co osiągają gorsze wyniki 
w nauce, często czują się poniżane i od-
rzucone przez swoich rówieśników. Nie-
dożywienie w dzieciństwie ma poważne
konsekwencje dla zdrowia i społecznego
działania człowieka w dorosłym życiu.
Dlatego pomoc jest tak ważna.
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28 października odbył się wyjąt-
kowy wernisaż wystawy malarstwa
Adama Maciejewskiego, i choć sam
autor mówi o sobie w bardzo
skromny sposób to widać było że
jest to bardzo utalentowany i pra-
cowity artysta. Głośno się zrobiło 
o Nim kiedy zaczął współpracę 
z Urzędem Gminy i Miasta w Sia-
nowie na którego zlecenie wykonał
malowidła na przystankach w miej-
scowościach: Węgorzewo, Skibno,
Sucha Koszalińska i Osieki, mo-
żemy zdradzić że to nie koniec
przystankowej przygody. 

Pan Adam przejawia umiło-
wanie nie tylko do sztuki wizual-
nych, ale i do muzyki. W Galerii

Zorza mogliśmy posłuchać gry ma-
larza na greckim buzuki. Prace 
autora to przedstawione głównie 
portrety kobiet nie konieczne reali-
styczne, niemalże każda z prac ma
w sobie mistyczna aurę budzącą
skojarzenia z pogranicza jawy i snu
przepełnione symbolizmem. Nie
brakuje również realistycznych
przedstawień natury, ryby namalo-
wane przez artystę sprawiają wra-
żenie zastygłych na desce, bo to taki
materiał został wybrany jako baza
wyjściowa wszystkich prac. Należy
również zaznaczyć, że nie jest to
przypadkowy materiał, Pan Adam
jest z zawody stolarzem i często
zdarza Mu się zmagać z tym mate-
riałem również w przestrzeni wy-
konując drewniane formy prze-
strzenne co widać na jego pracach.

Panie Adamie gratulujemy
udanej wystawy.

Lokalny malarz 
w pełnej krasie.

Program był realizowany w la-
tach 2011-2015, a jego celem było
zwiększenie dostępu do kultury
oraz zintensyfikowanie uczest-
nictwa w życiu kulturalnym 
mieszkańców terenów wiejskich 
i wiejsko-miejskich. 

Dzięki działaniom, przewidzia-
nym w programie, poprawił się 
stan techniczny wielu obiektów, 
w których mieszczą się biblioteki
oraz unowocześniono ich wyposa-
żenie. Program zakładał również
budowę nowych bibliotek publicz-
nych, a także przeprowadzono 
w jego ramach masową digitalizację.

Na jego realizację przeznaczono
516,25 mln zł – 270 mln z budżetu
państwa, 225 mln zł z budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego,
21,25 mln zł to wkład własny wnio-
skodawców w sferze programu „Di-
gitalizacja”.

Centrum Kultury i Biblioteka Pu-
bliczna Gminy i Miasta Sianów była
beneficjentem programu „Kul-
tura+”, w ramach którego otrzyma-
liśmy dofinansowanie na budowę
Centrum Kultury w kwocie ponad 
1 mln 800 tys. zł.

Spośród wszystkich benefi-
cjentów, Ministerstwo Kultury wy-
typowało nasze Centrum do kon-
kursu, w którym bierze udział 400
instytucji z całej Polski.

W ramach konkursu będzie
przygotowywany film podsumo-
wujący działania beneficjentów i tu
warto podkreślić, że Centrum Kul-
tury w Sianowie jest jedynym re-
prezentantem województwa za-

chodniopomorskiego w tym przed-
sięwzięciu.

Dla Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej oraz jej pracowników jest
ogromnym wyróżnieniem fakt, że
w Ministerstwie Kultury zostały do-
strzeżone ich działania i praca.

Teraz pozostaje nam czekać na
ostateczne rozstrzygnięcie kon-
kursu.

KATARZYNA GRUDZIEŃ-KUŚKA

Nasze działania
dostrzeżone 
w Ministerstwie Kultury
21 października Centrum Kultury w Sianowie otrzy-
mało od przedstawiciela instytutu Książki wyróżnienie
z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Kultura +”. 

wKinie Zorza w Sia-
nowie odbyło się ko-
lejne spotkanie sympa-

tyków Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, podczas którego mie-
liśmy okazję zagościć na Islandii.
Spotkanie odbyło się w ramach pro-
jektu „Rezydencja islandzka”. 

„Rezydencja Islandzka” jest ko-
lejnym i najnowszym projektem,
który fotografowie ze Sputnik
Photos  przygotowali na wulka-
nicznej Islandii. W przedsięwzięciu
udział brało sześciu uznanych pol-
skich fotografów dokumentalnych
oraz trzech islandzkich filmowców.
Efektem ich wielomiesięcznej pracy
są trzy filmy dokumentalne: „Boża
łaska”, „Jeśli pogoda pozwoli” oraz
„Siostry”, które pokazują życie
mieszkańców wyspy i codzienne
wyzwania, przed jakimi staja ̨.

Twórczynię jednego z filmów 
– „Bożej łaski” – Agnieszkę Rayss
gościliśmy podczas projekcji filmów
wraz z producentką Zosią
Orłowską. Filmy spotkały się z
dużym zainteresowaniem publicz-
ności. Po projekcji widzowie chętnie
uczestniczyli w rozmowie na temat

projektu, jego realizacji oraz proble-
mami z nim związanymi. Wśród
publiczności były też osoby nie-
zwykle zaciekawione tym, jak lu-
dzie mieszkający na tej wyspie
radzą sobie ze zmiennością pogo-
dową, utrudnieniami atmosferycz-
nymi, i tym, że zimą słońce wy-
chodzi zza horyzontu ledwie na 3-4
h, a latem nie zachodzi całą dobę.
Obrazy potwierdziły opinię, iż Is-
landia, to niebo z odrobiną piekła.

Już dzisiaj możemy powiedzieć,
że spotkanie było strzałem w dzie-
siątkę i czujemy się usatysfakcjono-
wani faktem, że sianowskie kino
było jednym z czterech wytypowa-
nych do pokazów tych niezwykle
ciekawych dokumentów.

Filmowa podróż na islandię
islandia to wyspa lodu, ognia i wody. więcej o tym fascynującym miejscu mogli dowiedzieć się widzowie kina zorza.

Sputnik Photos
To międzynarodowe stowarzy-

szenie założone w 2006 roku

przez fotografów z Europy

Środkowo-Wschodniej, których

łączy wspólne doświadczenie

czasu transformacji oraz chęć

opowiadania o swoim regionie.

O kreatywnej podróży po wyspie opowiadali w Sianowie autorzy filmów. Fot. Waldemar Kosowski
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W sobotę, 3 października, odbyły się
V Powiatowe Zawody pod nazwą
„Biec by Pomóc”. Do rywalizacji sta-
nęło sześć jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: z Sianowa, Pola-
nowa, Biesiekierza, Świeszyna, Wy-
szewa i Bobolic. 
Zawody polegały na działaniach z za-
kresu udzielania pomocy przedme-
dycznej i przekazania osoby poszkodo-
wanej w wypadku pogotowiu ratunko-
wemu. Uczestnicy brali udział w pięciu
różnych zadaniach, które symulowały
mogące się zdarzyć wypadki. Symulacje
przygotowane zostały przez grupę Ra-
towniczą Polskiego Czerwonego Krzyża,
Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwa
Medycznego wraz z Komedą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej. Celem 
zawodów było pogłębienie wiedzy oraz
ćwiczenie umiejętności współdziałania
lokalnych jednostek. 

MAREK BRZOZOWSKI 
OSP SIANÓW  

Fot. Waldemar Kosowski

Strażackie ćwiczenia w Sianowie

Tu
rozwijamy
pasje!
Warsztaty w Centrum Kultury, po
krótkiej wrześniowej przerwie, ruszyły
pełną parą. Widać entuzjazm oraz za-
angażowanie uczestników, wśród
których są stali bywalcy, ale również
nowe osoby. Chcesz rozwijać swe
pasje? Przyjdź na zajęcia!
Wszelkie pytania można kierować do Ka-
tarzyny Grudzień – Kuśka w godz. 8-16
w biurze Centrum Kultury, Plac pod Li-
pami 9 w Sianowie, pod nr tel. 94/342-
04-96 lub mailowo biuroĂcksianow.pl.

Fot. Waldemar Kosowski



w skrócie
wspomnienia 

młodych 
podróżników

W piątek, 9 października, odbyło się
spotkanie podsumowujące projekt
pod nazwą Klub Młodego Podróżnika,
realizowany przez Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Skibnie. 
Goście spotkania mieli okazje zobaczyć,
jak wyglądały wyjazdowe wakacje po
szlakach najpiękniejszych zamków wo-
jewództw: świętokrzyskiego, śląskiego
oraz dolnośląskiego, na które pojechali
uczniowie szkół z terenu Gminy i Miasta
Sianów. Wyjechały trzy grupy. Młodzi
podróżnicy przygotowali cztery relację,

które przybliżyły ich zamkową przygodę.
Podczas wyjazdu każda grupa zbierała
materiały do wydanej już publikacji pn.
„Szkolne Podróże”.
„Klub Młodego Podróżnika” okazał się
strzałem w dziesiątkę. Wyjazdy bardzo
się wszystkim podobały, a młodzież
wróciła do domów zachwycona. Wy-
cieczki pozwoliły młodzieży zawiązać
nowe przyjaźnie, tak ważne dla ludzi 
w ich wieku, które zapewne w wielu przy-
padkach zaowocują utrwaleniem się nie-
rozerwalnych więzi na całe życie.
Projekt został dofinansowany ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich.
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14 października, w dniu święta
pracowników oświaty, Samorząd
Uczniowski przygotował nauczy-
cielom i pracownikom szkoły
niespodziankę. W myśl
zasad o zdrowym ży-
wieniu uczniowie po-
częstowali pedagogów
świeżo przygotowanymi
sokami z owoców i wa-
rzyw. Tak zaserwowane
witaminy bardzo
wszystkim smakowały.

O godzinie 10 dyrektor szkoły
Anna Walińska zaprosiła nauczy-
cieli i pracowników szkoły na uro-
czyste obrady Rady Pedagogicznej,
w trakcie której wręczone zostały
kwiaty, słodkie upominki i nagrody.
Tematem przewodnim obrad była
organizacja obchodów 70-lecia
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sia-
nowie, które zostały zaplanowane
na 27 listopada.

Sianowska „jedynka” jest naj-
starszą szkołą w Sianowie. Działal-
ność swą rozpoczęła tuż po II wojnie
światowej, 1 września 1945 roku. Po-

czątkowo siedzibą szkoły był bu-
dynek przy ul. Bolesława Chrobrego
(dzisiejsze Gimnazjum Gminne im.

Ireny Sendlerowej). W latach 90.
baza dydaktyczna szkoły

powiększyła się o dodat-
kowy budynek przy
ulicy Armii Polskiej 33,
który po reformie
oświaty związanej 

z utworzeniem gimna-
zjów, stał się główną siedzibą

szkoły do dnia dzisiejszego.
Termin listopadowy obchodów

związany jest również z nadaniem
szkole imienia Janka Bytnara oraz
nadaniem szkole sztandaru (23 li-
stopada 1985 r.).

W związku ze zbliżającymi się
obchodami 70-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Sianowie pragniemy
serdecznie zaprosić absolwentów,
nauczycieli i pracowników, którzy
pracowali w szkole oraz dyrek-
torów szkoły na uroczystość, która
odbędzie się 27 listopada roku około
godziny 16 w budynku Gimnazjum
Gminnego w Sianowie.

Uroczyście w „jedynce”
Święto edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej 
nr 1 i plany obchodów jubileuszu.

Wspaniałe wrażenia z wakacyjnych dni pozostaną z uczestnikami wypraw na długo. Fot. Waldemar Kosowski

Tegoroczne spotkanie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej 
w Gimnazjum Gminnym

prowadziła przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego Izabela 
Glińska. Na wstępie złożyła życzenia
wszystkim pracownikom szkoły. Na-
stępnie goście spotkania zobaczyli
przedstawienie teatralne pt.: „Rada
Pedagogiczna”, przygotowane przez
Samorząd Uczniowski. W rolach
głównych wystąpili uczniowie z kl. II
b i III a: Karol Pawlonka – dyrektor
szkoły, Kacper Gadomski – zastępca
dyrektora, Arkadiusz Popiel – na-
uczyciel wychowania fizycznego,
Rafał Bobryk – pan Wiesiu, Nikola
Kornacka – pedagog, Klaudia Ma-
tyszczuk – wychowawca, Dominika
Adamczyk – pani Małgosia, Filip Ku-
lesza jako gość z pizzą. Gimnazjaliści
świetnie zaprezentowali swoje pre-
dyspozycje aktorskie, przedstawiając
życie gimnazjum i pracę nauczycieli
z lekkim przymrużeniem oka. Spek-
takl został poprzedzony prezentacją
multimedialną – pokazem fotografii
wszystkich pracowników szkoły,
przygotowanym przez ucznia klasy
III c Patryka Sobalę. Występ gimna-

zjalistów został pozytywnie ode-
brany przez publiczność, czego do-
wodem był śmiech i gromkie brawa
widowni.

Kolejnym punktem programu
był pokaz taneczny w wykonaniu
uczennic: Nikoli Kornackiej, Izabeli
Polańskiej, Nikoli Bożyk, Agaty
Sadki, Natalii Kurowskiej.

Po części artystycznej przyszedł
czas na część oficjalną, podczas której
głos zabrał dyrektor szkoły

Krzysztof Sosnowski. Przytaczając
cytat Rabindranath’a Tagore’a:
„Spałem i śniło mi się, że życie jest ra-
dością. Obudziłem się i zauważyłem,
że jest obowiązkiem. Zacząłem pra-
cować i zdałem sobie sprawę, że obo-
wiązek jest radością...” podziękował
wszystkim pracownikom za zaanga-
żowanie i trud włożony w wykony-
wanie codziennej, niekiedy syzy-
fowej, pracy. Przekazał również
życzenia sukcesów, satysfakcji 

w życiu prywatnym i zawodowym.
Swoje słowa skierował także do
uczniów, dziękując im za przygoto-
wanie tegorocznej uroczystości. Głos
zabrał też dyrektor Zespołu Admi-
nistracyjnej Obsługi Oświaty Ire-
neusz Megiel, który również złożył
życzenia pracownikom szkoły.

Na zakończenie dyrektor
Krzysztof Sosnowski wręczył Na-
grody Dyrektora pracownikom
Gimnazjum oraz Nagrodę Burmi-

strza, którą w tym roku otrzymała
pani Renata Olejnik.

– Dziękuję opiekunom Samo-
rządu Uczniowskiego, Hannie Sko-
czypiec i Konradowi Czerepkow
oraz uczniom zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości.
Szczególne podziękowania dla Rady
Rodziców za życzenia dla pracow-
ników szkoły i słodki poczęstunek 
– podkreślił dyrektor szkoły
Krzysztof Sosnowski.

Dzień edukacji Narodowej
14 października pracownicy szkół mieli chwilę na zaczerpnięcie oddechu oraz niecodzienną okazję, aby obejrzeć to, co
przygotowali dla nich ich podopieczni.

Uczniowie wcielili się w role nauczycieli i pokazali szkołę z lekkim przymrużeniem
oka. Fot. Waldemar Kosowski

W „teatralnej” szkole nie zabrakło nawet... dostawcy pizzy.
Fot. Waldemar Kosowski

Z tej okazji z życzeniami do ju-
bilatki udał się burmistrz gminy 
i miasta Sianów Maciej Berlicki.
Burmistrz wręczył jubilatce list gra-
tulacyjny oraz kwiaty. W uroczy-
stości uczestniczyli również za-
stępca burmistrza, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Miro-
sława Kapuścińska oraz Bożena
Strzałkowska, reprezentująca Radę
Sołecką. Jubilatka pomimo sędzi-
wego wieku jest bardzo dziarską
staruszką, sprawną i samodzielną.
Bardzo pogodną i uśmiechniętą.
Na nic nie narzeka i cieszy się ka-
żdym dniem. Członkowie Obwo-
dowej Komisji Wyborczej nr 10 
w Wierciszewie bardzo serdecznie
przyjęli najstarszą mieszkankę
Wierciszewa w wyborach do
Sejmu i do Senatu. Pani Stanisława
Sawicka zawsze stara się brać
czynny udział w głosowaniach po-
mimo, że ukończyła 103 lata.

Członkowie Komisji Wyborczej
wręczyli pani Stanisławie bukiet
kwiatów wraz z życzeniami
zdrowia i podziękowaniami za

czynny udział w głosowaniu.
Serdeczne gratulacje Pani Stani-

sławo! Wszystkiego najlepszego raz
jeszcze!

103 urodziny 
Pani Stanisławy
2 października 103. urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka wsi wierciszewo 
w Gminie Sianów, Stanisława Sawicka.

Stanisława Sawicka zna sekret długowieczności – to dobry humor i uśmiech!
Fot. Archiwum
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Kącik bibliofila
„Cynkowi
chłopcy” 
Swietłana 

Aleksijewicz 
Tym razem pragnę polecić
książkę tegorocznej Laureatki
Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury Swietłany Aleksje-
wicz. Białoruska pisarka 
i dziennikarka urodziła się
1948 roku. Pisze o pomijanej
i wypieranej historii Rosji 
– katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej
interwencji w Afganistanie, udziale kobiet
w drugiej wojnie światowej, wojennych
losach dzieci, codziennym życiu po
upadku komunizmu. Jest laureatką wielu
międzynarodowych nagród, w tym Na-
tional Book Critics Circle, Pokojowej Na-
grody im. Ericha Marii Remarque’a, Na-
grody Szwedzkiego Pen Clubu oraz
Nagrody Fundacji im. Friedricha Eberta.

W 2011 roku jej książka
„Wojna nie ma w sobie
nic z kobiety” została
uhonorowana Literacką
Nagrodą Europy Środ-
kowej Angelus oraz 
Nagrodą im. Ryszarda
Kapuścińskiego, którą
otrzymała ponownie 
w 2015 roku za książkę
„Czasy secondhand”, 
a książka „Koniec czer-

wonego człowieka”, została odznaczona
francuskim Orderem Sztuki i Literatury
stopnia oficerskiego.
W „Cynkowych chłopcach” autorka opo-
wiada o wojnie w Afganistanie, o okrutnej
wojnie, której nienawidzi. Książka jest
pozornie nieaktualną, bo pamięć zatarła
ślady, a o interwencji wojsk radzieckich
w Afganistanie nie chce się pamiętać.
To jednak jedna z najważniejszych an-

tywojennych książek, bolesna, bezkom-
promisowa i przerażająco... obszerna.
Czytając kolejne, pełne bólu historie, ma
się już przesyt, z niepokojem kartkuje
się strony, bo jest ich jeszcze wiele,
bardzo wiele...
„Cynkowi chłopcy" to anatomia wojny opi-
sana przez pryzmat ludzkich wątpliwości,
ludzkiej niefrasobliwości i przekonania 
o dokonaniu czegoś wielkiego. Ważna
jest też dlatego, że po Afganistanie były
inne miejsca walki. „Nie przerabiamy
swojej przeszłości, zawsze jesteśmy ofia-
rami. Może dlatego wszystko się po-
wtarza”. To słowa zakończenia, a wszystkie
układają się w świadectwo goryczy, roz-
czarowania i okaleczeń – z nich te psy-
chiczne wydają się najokrutniejsze.
„Człowiek ma prawo do niezabijania. Do
tego, by się zabijania nie uczyć. Takiego
prawa nie ma w żadnej konstytucji”.

MONIKA OLSZAK

Jesienne spotkania
przy książce

W październiku w sianowskiej biblio-
tece, w ramach współpracy z biblio-
teką szkolną Szkoły Podstawowej 
nr 2, odbywały się spotkania pt. „Je-
sienne spotkania przy książce”. Roz-
poczynały je zabawy integracyjne, które
pozwoliły przełamać pierwszą barierę 
i nieśmiałość. Następnie uczestnicy po-
znawali regulamin biblioteki. Kolejnym
etapem warsztatów było wspólne czy-
tanie fragmentu książki Tove Jansson
pt. „Opowiadania z Doliny Muminków”.
Na zakończenie przy dźwiękach kon-
certu Antonio Vivaldiego „Cztery pory
roku”, powstawały z jesiennych liści prze-
piękne przestrzenne prace plastyczne,
która zdobią bibliotekę.

MONIKA OLSZAK

w skrócie

Bibliotekę odwiedzili już uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz klasa III 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Fot. Monika Olszak

W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy II A, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Sianowie. Tomasz
Trojanowski swoje spotkanie roz-
począł od „zasypania” uczniów py-
taniami, skłaniając ich do zastano-
wienia się nad tym, dlaczego
czytamy książki. A gdy padła od-
powiedź, że książki uruchamiają
wyobraźnię, dopytywał, do czego
wyobraźnia jest potrzebna. Pisarz
podkreślił, że właśnie czytanie roz-
wija wyobraźnię, w przeciwie-
ństwie do na przykład gier kompu-
terowych, które wyobraźni
pozbawiają. Czytanie książek wy-
wołuje też emocje. Później pisarz
odpowiadał na pytania młodych

czytelników, a na koniec spotkania
czytał fragmenty swoich książek.

– Czytanie jest rodzajem magii,
bo pisarz jest magiem i czytelnik jest
magiem. Pisarz zaklina czas i rze-
czywistość, a czytelnik musi ten
świat odczarować– mówił podczas
spotkania Tomasz Trojanowski.

Pisarz ukończył studia na Wy-
dziale Pedagogiki Uniwersytetu War-
szawskiego. Jego debiutancka książka
„Kocie historie” otrzymała Nagrodę
Literacką im. Kornela Makuszy-
ńskiego. Jest autorem scenariuszy, słu-
chowisk radiowych, opowiadań dla
dzieci, felietonów, realizatorem pro-
gramów telewizyjnych. 

MONIKA OLSZAK

O magii czytania...
21 października w sianowskiej bibliotece gościł pisarz
książek dla dzieci, autor scenariuszy i słuchowisk ra-
diowych Tomasz Trojanowski.

Autor m.in. takich książek dla dzieci, jak „Kocie historie”, „Dziobaś i inni”, „Ko-
smiczne komplikacje czyli... Cztery opowiadania z przewrotką” czy „Misja Lolka
Skarpetczaka” opowiadał o swojej drodze do pisarstwa, dzieciństwie i inspira-
cjach. Fot. Monika Olszak

Czytaj 
i dyskutuj!
w Sianowie działają już
Dyskusyjne Kluby 
Książki.

Pod patronatem Książnicy Po-
morskiej w Szczecinie, od wrze-
śnia w naszej bibliotece działają
dwa Dyskusyjne Kluby Książki
dla dorosłych i dzieci. DKK pro-
wadzone są w ramach ogólnopol-
skiego, wieloletniego programu
Instytutu Książki „Tu czytamy”,
promującego czytelnictwo. Spo-
tkania nie mają ściśle określonej
formy, są otwarte dla wszystkich.
Mogą być prowadzone przez mo-
deratora lub członków klubu. Mo-
derator nie musi znać się na litera-
turze, a członkowie nie muszą
prowadzić poważnych dyskusji.
Mogą się świetnie bawić, bo spo-
tkania mają być okazją do zabawy
i poznania nowych ludzi, spo-
sobem spędzania czasu wolnego, 
a także poznania nowych autorów
i książek. Zapraszamy do biblio-
teki, gdzie udzielimy wszelkich in-
formacji.

MONIKA OLSZAK

25września w Centrum
Kultury i Bibliotece
Publicznej Gminy 

i Miasta w Sianowie odbyła się XIV
edycja Gminnego Konkursu „Wy-
bieramy mistrza pięknego czytania”
– w tym roku pod hasłem, „Czy-
tamy Gałczyńskiego”, z okazji 110.
rocznicy urodzin pisarza. Celem
konkursu było krzewienie kultury
słowa, rozbudzanie zainteresowań
czytelniczych, popularyzacja mody
na czytanie. Każdy uczestnik kon-
kursu prezentował dwa teksty 
– jeden przygotowany przez siebie,
a drugi wylosowany, przygoto-
wany przez Bibliotekę. Do kon-
kursu przystąpiło 13 uczestników
w dwóch kategoriach – „szkoła pod-
stawowa” i „gimnazjum”.

Komisja w składzie: Dorota
Rabsztyn-Dudek, Joanna Czerwiń-
ska, Sylwia Bagińska-Kijek, Anna
Sypuła przyznała w kat. „szkoła
podstawowa” I miejsce Weronice
Gawrońskiej (SP w Szczeglinie), 
II miejsce Oliwce Krowickiej (SP nr
2 Sianowie), a III miejsce Kajetanowi
Niewińskiemu (SP nr 2 Sianów). 

W kategorii „gimnazjum” 
I miejsce przypadło Erykowi Przy-
bysławskiemu (GG w Sianowie), 
II miejsce zajęła Katarzyna Gomułka
(GG w Sianowie ), III miejsce Julia
Szuplak (GG w Sianowie). Wszyscy

uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody.

Laureaci 2 pierwszych miejsc 
w każdej kategorii reprezentowali

Gminę Sianów w etapie powia-
towym 7 października w Koszaliń-
skiej Bibliotece Publicznej. Tytuł Wi-
cemistrzni Pięknego Czytania w ka-

tegorii gimnazjum otrzymała Kata-
rzyna Gomułka z Gimnazjum w Sia-
nowie.

MONIKA OLSZAK

Czytają po mistrzowsku
Czytanie to wspaniała zabawa. udowodnili to uczestnicy konkursu, który wyłonił mistrzów pięk-
nego czytania.

Uczestnicy konkursy, czytając utwory Gałczyńskiego, zaprosili słuchaczy do magicznego świata literatury.
Fot. Monika Olszak
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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

wdrodze do trzeciego
miejsca na podium, 
w pierwszej rundzie,

Dorota Grzejdak miała wolny los,
następnie pokonała zawodniczki 
z Indii, Rosji i Niemiec.

W półfinale singla nie podołała
rozstawionej z numerem pierw-
szym Gitte Sommer (Dania), która
zdobyła dwa lata temu mistrzostwo
świata w młodszej kategorii, czyli
40+.

Tym samym Grzejdak po-
wtórzyła sukces z poprzednich 
mistrzostw świata gdzie również
była trzecia.

Dorota dobry wynik zanotowała
również  w deblu. Wraz ze swoją
koleżanką z Piotrkowa Trybunal-
skiego Dorotą Danielak uległy do-
piero w walce o medal w ćwierćfi-
nale parze z Anglii zajmując

ostatecznie miejsce 5/8.
Przypomnijmy, że Dorota

Grzejdak to aktualna mistrzyni
Polski seniorów w kategorii 25+,
aktualna brązowa medalistka MŚ 
i ME Seniorów w grze pojedynczej
(45+). W 2009 roku zdobyła Mi-
strzostwo Świata Weteranów (kat.
40+) i brązowy medal w deblu 
(z Barbarą Kulanty, w kat. 35+).
Utrzymująca się w znakomitej
formie Grzejdak zdobyła też
mnóstwo medali „normalnych”
Mistrzostw Polski, w tym złoto 
w mikście w 1998 roku (z Da-
mianem Pławeckim).

Dorota jest na co dzień trenerką
w UKS „Kometa” Sianów, gdzie
prowadzi zajęcia z grupami nabo-
rowymi w najmłodszych katego-
riach wiekowych.

ROBERT KOWALCZYK

Brąz naszej badmintonistki
Ogromny sukces Doroty Grzejdak podczas mistrzostw Świata Seniorów BwF world Senior Championships. Helsingborg
(Szwecja) w badmintonie.

Roboczą część posiedzenia roz-
począł Tomasz Tesmer, kierownik
Referatu Rozwoju Urzędu Gminy 
i Miasta w Sianowie. Zaczął od in-
formacji o zmianach zachodzących
w przepisach dotyczących „Ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”, w tym o całko-
wicie nowych wzorach ofert reali-
zacji, umów i sprawozdań z wyko-
nania zadania publicznego. 

Mówiąc o „Konkursie ofert z za-
kresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu na rok 2016” usta-
lono, że jego ogłoszenie nastąpi 17
listopada, a termin składania ofert
upłynie z dniem 8 grudnia.

Gminna Rada Sportu zaopinio-

wała pozytywnie propozycje 
budżetu Gminy i Miasta Sianów 
w dziale sport.

Dyskusja toczyła się też na temat
środków na stypendia sportowe na
rok 2016 – wniosek to potrzeba
stworzenia jednorazowej nagrody,
bądź wyróżnienia za sukcesy. Ze-
brani zwrócili też uwagę na brak
profesjonalnego podium dla hono-
rowania zwycięzców imprez spor-
towych – i nie tylko – organizowa-
nych na terenie Gminy i Miasta
Sianów oraz na brak informacji 
o planowanej modernizacji Sta-
dionu Miejskiego w Sianowie.

Kolejne spotkanie – 7 grudnia.
RYSZARD WĄTROBA

Sianowskie 
sportowe forum
Kolejne – czwarte już w tym roku posiedzenie Gminnej
Rady Sportu w Sianowie, odbyło się 12 października.

Regaty odbyły się w Pucku na
Zatoce Gdańskiej w dniach 3-4
września. Organizatorem zawodów
był Mazowiecki Klub Sportowy
Niesłyszących i Głuchoniemych
WARS, oraz Polski Związek Sportu
Niesłyszących, a sponsorem Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. 

Zawody odbyły się na jachtach
klasy PUCK w załogach trzyosobo-
wych.

Mariusz Zimnowłocki zdobył
złoty medal wraz z Marcinem Bod-
narem i Izabellą Przybyło-Mo-
rawską, reprezentującymi Klub Ko-
rona Szczecin.

W regatach rywalizowało ze
sobą 13 najlepszych zespołów 
w kraju z klubów: Wars Warszawa,
Korona Szczecin, Spartan Lublin,
Świt Wrocław, ŁKSG Łódź i Ar-
kadia Otwock. W sumie przez dwa
dni rozegrano siedem wyścigów.

Od najmłodszych lat Mariusz
Zimnowłocki interesował się spor-
tami wodnymi. Szybko nauczył się
pływać. Swoje umiejętności dosko-
nalił w Uczniowskim Klubie Spor-
towym WANTA, który działał w SP
w Iwięcinie w latach 2000-2013. Tam
miał okazję kilka razy rywalizować
w zawodach pływackich z uczniami

pełnosprawnymi z różnych szkół
Gminy Sianów i Darłowo. Później
zaczął trenować kajakarstwo i że-
glarstwo. Początkowo pływał na ża-
glówkach klasy OPTYMIST, a na-
stępnie na GIGA 2. Aby zdobyć
uprawnienia żeglarskie nawiązał
współpracę z innymi niesłyszącymi
w Polsce, mającymi podobne zain-
teresowania.

Po powrocie z zawodów Ma-
riusz  Zimnowłocki otrzymał gra-
tulacje od Zastępcy Burmistrza
Gminy i Miasta  Sianowa Marcina
Posmyka.

WŁODZIMIERZ ZIMNOWŁOCKI

Mariusz najlepszy w kraju
Po raz pierwszy niepełnosprawny mieszkaniec naszej gminy mariusz zimnowłocki
zajął i miejsce w Ogólnopolskich mistrzostwach Polski w żeglarstwie Niesłyszących. 

To nie pierwsze ogólnopolskie regaty pana Mariusza. Jest  już dwukrotnym zdobywcą III miejsca.  Fot. Archiwum

Dorota Grzejdak na mistrzowskim podium.

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele stowarzyszeń funkcjonujących na terenie
Gminy i miasta Sianów.  Fot. Tomasz Tesmer


