
O d 13 lat Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Sianowskiej wraz z burmi-
strzem Gminy i Miasta Sianów 

organizuje spotkania najstarszych mieszkań-
ców Sianowa. Zebranych powitali tego dnia
Maciej Berlicki wraz z Sebastianem Boberem
podkreślając, że takie wyjątkowe uroczy-
stości to doskonała okazja, aby wspominać
jak w ciągu ostatnich 71 lat zmieniała się lo-
kalna społeczność. 

– Święto Osadników jest wyjątkową
okazją do podziękowania za wysiłek wło-
żony w odbudowę i tworzenie naszej małej
ojczyzny – Gminy Sianów – podkreślał bur-
mistrz.

Organizatorzy zadbali o to, aby było
odświętnie. Gości – mieszkańców i osad-
ników – przywitały dźwięki koncertu kwar-
tetu smyczkowego „Quartetto Giovane” 
z Filharmonii koszalińskiej, którzy zagrali
utwory muzyki filmowej i operetkowej. 

W tym roku motywem przewodnim 
spotkania był rozwój sportu na terenie
Gminy Sianów. Gospodarzem uroczystości
był Ryszard Wątroba, wieloletni działacz
sportowy i społeczny. Pokazał, że sport 
w gminie rozwijał się przez lata, angażował
wielu ludzi, był źródłem wspaniałych emocji,
które przetrwały do dziś i, co najważniejsze,
obejmował wiele dyscyplin. W gminie funk-
cjonowały i nadal działają kluby i stowarzy-
szenia sportowe reprezentujące m.in. kolar-
stwo, biegi, żeglarstwo, piłkę nożną
mężczyzn i kobiet, badminton, sporty walki,
wędkarstwo, jeździectwo, turystykę kaja-
kową, tenis stołowy mężczyzn i kobiet oraz
szachy.

W opowieściach pojawiły się sylwetki ko-
larzy – Konstatntego Michałowskiego i Jana
Zięby. Wspomniano także postać legendy
sianowskich biegów ulicznych – Ryszarda
Targaszewskiego, a także żeglarzy, którzy
opłynęli w latach 80. przylądek Hor, których
przywołał we wspomnieniach Jan Michalski,
jeden z uczestników wyprawy.

Okazało się, że Ryszard Wątroba to wy-
jątkowy kronikarz historii piłkarskiego klubu
Victoria Sianów, a historia nazwy klubu, jego
trenerzy, prezesi oraz miejsca zajęte w roz-
grywkach nie jest dla niego żadną zagadką. 
O badmintonie opowiadał opowiadał Zbi-
gniew Zięba, jeden z najstarszych i wciąż ak-
tywnych zawodników oraz Dorota Grzejdak,
najbardziej utytułowana zawodniczka. 

Prezes klubu Tori Dąbrowa Andrzej
Adamski przypomniał najsłynniejszą tre-
nerkę klubu Laryssę Ewę Krauze. 

Waldemar Bartosiewicz przedstawił dzia-

łalność klubu wędkarskiego Trotka, a Lecho-
sław Spisak składając życzenia osadnikom
opowiedział o dorobku klubu Dako Galant
Skibno. Jędrzej Bielecki, twórca piłki nożnej
kobiecej w naszej miejscowości, opisał funk-
cjonowanie klubu UKS Victoria SP 2.

Zebrani mogli także obejrzeć prezentację 
i posłuchać opowieści o przygodzie kaja-
kowej Włodzimierza Zimnowłockiego, 
związanego z UKS Wanta Iwięcino. Na ko-
niec Ryszard Wątroba podsumował krótko
dorobek klubów tenisa stołowego, tj. Darz-
boru Karnieszewice oraz UKS Sucha Kosza-
lińska. 

Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja po-
szczególnych stowarzyszeń. Można było
obejrzeć sprzęt sportowy, nagrody i dorobek
zdjęciowy, a niektóre kluby pokusiły się
nawet o krótkie pokazy elementów gry. 

– Spotkanie ukazało aktywność i ogromny
dorobek sianowian. Jest o czym rozmawiać,
jest czym się chwalić i warto organizować
takie spotkania. To było bardzo ciekawe 
spotkanie pokoleń sportowych naszej gminy

– podsumował imprezę prezes Towarzystwa
Sebastian Bober zapraszając na kolejną za
rok.

Święto naszych 
pionierów
3 marca, nieprzypadkowo w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Sianowie, odbył się doroczny Dzień Osadników Ziemi Sianowskiej. Wspominano spor-
towe wydarzenia sprzed lat i opisywano teraźniejsze osiągnięcia.

Spotkanie przy stolikach było okazją do wspomnień, jak sport rozwijał się w gminie Sianów przez ostatnie dziesięciolecia. Fot. Waldemar Kosowski
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Zawodnicy, również ci najmłodsi, zaprezentowali swe umiejętności. Fot. Waldemar Kosowski

Dziękujemy
Takie przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć
bez grupy zaangażowanych ludzi. Dziękuje-
my: Aleksandrze Kowalczyk, Tomaszowi 
Przygódzkiemu, Andrzejowi Danielewiczowi,
Waldemarowi Bartosiewiczowi, Marcinowi
Grzywaczowi, Jędrzejowi Bieleckiemu, Le-
chosławowi Spisakowi, Andrzejowi Adam-
skiemu, Markowi Walkerowi, Zbigniewowi 
Ziębie, Włodzimierzowi Zimnowłockiemu, Ry-
szardowi Wątrobie, Janowi Skrzypczakowi,
Iwonie Jesionowskiej, Kazimierze Janowicz,
Andrzejowi Jankowiakowi i Wojciechowi 
Konarskiemu, Justynie Krygier, Jolancie 
Kapłon, Marcie Waleńskiej, Beacie Szuplak,
Annie Sobczyńskiej, Krzysztofowi Gortowi 
oraz Krzysztofowi Czupajle, pracownikom 
i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2.
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P ierwsze miesiące tego roku
to w pracy samorządowców
naszej gminy między 

innymi kontakt z jednostkami
ochotniczych straży pożarnych 
w gminie Sianów (mamy takich
jednostek pięć: Iwięcino, Osieki,
Sianów, Sieciemin i Sierakowo Sł.)
podczas zebrań sprawozdawczo-
-wyborczych. Nasi strażacy ochot-
nicy, których obecności na co
dzień być może nawet nie zauwa-
żamy, to ważna i bardzo aktywna
grupa. 
Z jednej strony pełnią swoją pod-
stawową rolę – pomoc przy poża-
rach, wypadkach i innych zagroże-
niach. Narażają własne zdrowie,
czasem życie, aby ratować innych.
I za to ich wszyscy cenimy. 
Czy jednak tylko za to? 
Nie, nie – podczas zebrań, podczas
rozmów można przekonać się jak
ważną rolę odgrywają ochotnicy 
z OSP. Z jednej strony mamy
aspekt społeczny – pomoc przy
wielu imprezach i uroczystościach,
tak sołeckich jak i gminnych, 
a przede wszystkim (co szcze-
gólnie widać było podczas Świąt
Wielkanocnych) przy uroczysto-
ściach religijnych. 
Strażacy bardzo często animują też
społeczności lokalne, pobudzają
aktywność mieszkańców, gdy
trzeba remontują i rozbudowują
swoje siedziby. Są tam, gdzie być
powinni, a nawet gdzie nie każdy
się ich spodziewa.
Jak spokojnie pomyślałem, to mam
pewność – gmina wyglądałaby
ubogo, gdyby nie strażacy – ochot-
nicy. Za to im dziękuję, wiem też 
i to bardzo cieszy, że na jednostki
OSP i ich druhów można zawsze
liczyć. Nie dziwi więc ogromne za-
ufanie, jakim nie tylko u nas ale 
i w całym kraju cieszą się strażacy.

Gminne 
OSP

Z ratUSZa

Uroczystość otwarcia nowej
sali w Środowiskowym
Domu Samopomocy

„Szansa” odbyła się 3 marca.
Wstęgę przecięli podopieczni ŚDS,
dla których zostało przygotowane
to pomieszczenie oraz ich rodzice.
Wśród zaproszonych gości byli 
burmistrz Maciej Berlicki, zastępca
burmistrza Marcin Posmyk oraz
radni Rady Miejskiej. Gospodarzem
spotkania była Halina Iwanisk, kie-
rownik ŚDS i MGOPS w Sianowie.

Nowe pomieszczenie ŚDS
„Szansa”, nazwane salą doświad-
czania świata, jest przystosowane
dla osób z głębokim upośledzeniem.
Oprócz zajęć terapeutycznych 
w formie terapii manualnej, wypo-
sażone jest w sprzęt do prowa-
dzenia terapii światłem – projektor,
laser z tarczami, kurtynę światła
oraz łóżko wodne z podstawą mu-
zyczną. W pomieszczeniu znajdują

się także profesjonalne materace 
do wykonywania prostych ćwiczeń
usprawniających oraz pufy wypeł-
nione granulatem, spełniające
funkcję siedziska. Na ścianach
umieszczono tablice edukacyjne,
poprawiające koordynację ruchową,
a także pobudzające zakończenia
nerwowe dłoni.

Wyposażenie sali to najnowsze
produkty w terapii osób z głębokim
upośledzeniem. Możemy się nimi
pochwalić jako jeden z pierwszych
Środowiskowych Domów w re-
gionie.

REGINA BANASIAK 
I DOROTA GARNICKA

Terapia
światłem 
i dźwiękiem
W Środowiskowym Domu Samopomocy
„Szansa” w Sianowie otwarta została nowo-
czesna sala doświadczania świata.

SDŚ przyjmie kolejnych podopiecznych, stąd pomysł na zaadaptowanie i remont
sali na parterze, pomieszczenia dotąd dzierżawionego. 

Fot. Waldemar Kosowski

Konkursowe 
Kokofy!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców
gminy i miasta Sianów do udziału 
w konkursie Kokofy, który organizo-
wany jest w ramach Festiwalu Filmów
Wiejskich – Folk Film Festiwalu, który
odbędzie się w dniach 7-10 lipca. 
Zasady konkursu są proste, wystarczy
nagrać jednominutowy film (maksy-
malnie 60 sekund!) w technice cyfrowej.
Film powinien zawierać w sobie ele-
menty pozwalające na jednoznaczne po-
wiązanie go z kulturą wiejską oraz powi-
nien dotyczyć jednej z podanych
kategorii (forma, fabuła lub minidoku-
ment). Filmu nadsyłać można do 24
czerwca. 
Więcej informacji i regulamin na stronie
www.folkfilm.pl

Kulturalnie

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom wnioskodawców Programu
500+ 16 marca w kinie Zorza odbyło
się spotkanie informacyjne, doty-
czące sposobu poprawnego skła-
dania wniosków o świadczenie wy-
chowawcze. Do dyspozycji wszyst-
kich zainteresowanych byli pracow-
nicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – Działu Świad-
czeń Rodzinnych, który zgodnie 
z zarządzeniem burmistrza gminy 
i miasta Sianów został wyznaczony
do realizacji ustawy z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci.

Więcej o programie na str. 8

500+ w Sianowie

Spotkanie było okazją do uzyskania informacji na temat szczegółów Programu
500+. Fot. Waldemar Kosowski

W obiektywie
Przez ulice Sianowa
przeszła Droga 
Krzyżowa
18 marca w godzinach wieczornych uli-
cami Sianowa przeszła procesja Drogi
Krzyżowej. W związku z remontem 
kościoła parafialnego trasa procesji prze-
biegała przy kościele pw. Matki Boskiej
Fatimskiej. W nabożeństwie wielko-
postnym o charakterze adoracyjnym, po-
legającym na symbolicznym odtworzeniu
drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i zło-
żenia go do grobu, licznie uczestniczyli
mieszkańcy gminy. Symboliczny krzyż
nieśli przedstawiciele różnych środowisk
zaangażowanych w życie sianowskiej 
parafii i samorządu lokalnego. Rozważa-
nia do drogi krzyżowej przygotował 
ks. Marcin Lipnicki.

Fot. Waldemar Kosowski

Finanse 
Gmina pozyskała na powiększenie
SDŚ 105 tys. złotych.
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ruszyła budowa
drogi ekspresowej S6 

Mamy bardzo dobrą informację dla
mieszkańców! W marcu zaczęły się
prace budowlane przy obwodnicy
Koszalina i Sianowa. Urząd Za-
mówień Publicznych zwrócił bez uwag
oddziałowi szczecińskiemu Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
ofertę konsorcjum firm na budowę ob-

wodnicy o długości 20,1 km. 

Gmina Sianów 
pięknieje

Centrum Kultury z dotacji sianow-
skiego samorządu przeprowadziło ko-
lejne remonty sal wiejskich. W Karnie-
szewicach prace polegały na dociepleniu
wnętrza sali, zamontowaniu profesjonal-
nego sufitu kasetonowego wraz z ener-

gooszczędnym oświetleniem rastrowym
oraz odmalowaniu pomieszczenia.
W Siecieminie remont zupełnie odmienił
wejście do świetlicy, ale najbardziej zyskała
sala biblioteczna. Przed remontem ciemne
i przytłaczające boazerią ściany i sufit nie
zachęcały czytelników do przebywania 
w środku. Teraz słyszymy, że to zupełnie
nowe miejsce w gminie Sianów. Podczas
remontu wymieniona została instalacja

elektryczna, zamontowany sufit podwie-
szany, wstawiony system wentylacji. Całość
pomieszczenia została przearanżowana, 
a wyrównane ściany z nowym kolorem 
dodały wrażenia przestronności.
Dziękujemy sołtysowi Pawłowi Chaładu-
sowi, Tomaszowi Lewandowskiemu,
Józefowi Hryckowianowi, którzy poma-
gali usunąć boazerię i przenosić ciężkie
regały z książkami.

Straż Miejska przypomina

twój pies, twój
obowiązek

Nikt z nas nie lubi podczas spa-
ceru omijać psie odchody czy też
martwić się o bezpieczeństwo dzieci
bawiących się poza domem. 
A jednak wciąż wielu właścicieli
psów nie sprząta po swoich pupi-
lach. W tym, co pozostawiają po
sobie nasze psy, znajdują bakterie 
i pasożyty, wywołujące groźne dla
zdrowia choroby. Psy często zosta-
wiają zabrudzenia w miejscach, 
w których bawią się małe dzieci. 

Straż Miejska w Sianowie pro-
wadzi systematyczne kontrole prze-
strzegania przepisów wynikających
z uchwały Rady Miejskiej w Sia-
nowie w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie gminy i przypomina, że:
„Osoby utrzymujące zwierzęta do-
mowe zobowiązane są do usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach pu-
blicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego
użytku, w szczególności z terenów
ulic, chodników, parków, skwerów
zieleńców, placów zabaw.”

Za uchylanie się od obowiązku
posprzątania po swoim psie grozi
grzywna w wysokości do 500 zł.

W skrócie

Burmistrz Maciej Berlicki wraz
z przewodniczącą Komisji Rolnej
złożyli podziękowania sołtysom 
za ciężką pracę na rzecz społecz-
ności lokalnej, za zaangażowanie 
i wytrwałość. Życzyli spełnienia
marzeń, siły i  uporu w realizo-
waniu planów. Każdy z sołtysów
dostał drobny upominek. Została

także powitana oficjalnie nowo wy-
brana Sołtys wsi Sowno Pani Sylwia
Lis. 

Uroczystości towarzyszyła mu-
zyka Zespołu ludowego „Jaskółki”
z Grabówka. W ramach integracji
został  przygotowany pyszny obiad
oraz słodki poczęstunek.

ADRIANA BOBER

Święto 
gospodarzy wsi
16 marca w świetlicy wiejskiej w iwięcinie odbyło się
uroczyste spotkanie sołtysów i przewodniczących za-
rządów osiedli z okazji „Dnia Sołtysa”. 

Nowa sołtys Sowna 
Sylwia Lis jest młodą aktywna kobietą, która z Sownem związana jest od zawsze.
To tutaj się urodziła i wychowała, tutaj też zamierza pozostać i założyć rodzinę.
Pani sołtys w poprzedniej kadencji była członkiem Rady Sołeckiej, sprawami lo-
kalnej społeczności interesowała się od dawna. Jako sołtys postara się zjedno-
czyć mieszkańców i zmobilizować ich do wspólnych działań, postara się wspierać
inicjatywy lokalne i budować wspólnie małą ojczyznę jaką jest Sowno.

Rolę gospodarza pełniła sołtys Iwięcina Grażyna Gabrysiak, a pomagały jej
Beata Sirko oraz Agnieszka Madej. Fot. UGiM Sianów

W niedzielę, 6 marca,
zorganizowana zo-
stała akcja charyta-

tywna Komitetu Na Rzecz Pomocy
Rodzinie Koszyków z Wierciszewa.
Po mszach św. w kościele 
w Dobiesławiu oraz w kościele 
w Iwięcinie zebrano prawie 4 tys.
złotych. 

W Iwięcinie dzieci wystawiły
przedstawienie „Czerwony Kap-
turek”, a przedszkolaki zaprezento-
wały krótki recital. Rodzice i na-

uczyciele z iwięcińskiej szkoły
częstowali wychodzących z kościoła
pysznym ciastem. Nie zabrakło
również różnych ciekawych pa-
miątek. 

Kwota zebrana podczas nie-
dzielnej zbiórki została już prze-
kazana rodzinie pogorzelców.
Miło było zobaczyć uśmiech 
i wdzięczność na twarzy pani 
Jadwigi. 

Dziękujemy wszystkim ofiaro-
dawcom!

Pomocna dłoń 
dla pogorzelców
W wyniku pożaru, który miał miejsce 24 lutego w Wierciszewie, po-
szkodowana została rodzina Koszyków. nie zostali sami w potrzebie.

Chcesz pomóc? 
Pomoc finansową rodzinie Ko-
szyków można przekazać na ra-
chunek bankowy Caritas Parafii
Rzymskokatolickiej w Dobiesławiu,
który znajduje się w Banku
Spółdzielczym w Sianowie. Nr
konta: 16 9317 1012 0050 4046
2000 0020
z dopiskiem: „Pomoc rodzinie Ko-
szyk z Wierciszewa”

Wczesną wiosną w lesie wy-
stępują duże ilości łatwopalnych
materiałów, takich jak opadłe li-
stowie, chrust, sucha roślinność dna
lasu. Za ponad 90 proc. pożarów 
w lesie odpowiadają ludzie, a jedną
z ich głównych przyczyn jest wy-
palanie łąk i pastwisk, sąsiadujących
z leśnymi kompleksami.

Wypalanie traw jest prawnie 
zabronione mówi o tym ustawa 
o ochronie przyrody – zgodnie z art.
45 ustawy „zabrania się wypalania
roślinności na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przy-
drożnych, szlakach kolejowych lub

w strefie oczeretów i trzcin” oraz
art. 59 „kto wypala roślinność na
łąkach (…) podlega karze aresztu
lub grzywny”, grzywna ta zgodnie
z kodeksem wykroczeń może sięgać
nawet do 500 zł.

Niestety, nadal funkcjonuje mit,
że wypalanie traw i słomy poprawia
jakość gleby i jest to pewnego rodzaju
sposób nawożenia i użyźniania. Jest
to nieprawda, ogień nie tylko zabija
żyjące w trawie zwierzęta i mikroor-
ganizmy, ale także wyjaławia glebę,
która ostatecznie ubożeje.

Podpalanie łąk jest nie tylko nie
ekonomiczne, niszczące przyrodę,

ale przede wszystkim zagraża bez-
pieczeństwu ludzi, ponieważ ogień
jest żywiołem niezwykle trudnym
do opanowania, a jego skutki są nie-
przewidywalne. Jak mówi hasło
jednej z kampanii ochrony przeciw-
pożarowej Lasów Państwowych 
– „Łza nie ugasi pożaru”.

Wypalanie traw: palący problem
Zbliża się niebezpieczny czas, gdy zagrożenie pożarowe lasu będzie bardzo duże. 

Łąka czy pastwisko po wypaleniu
zazieleni się, ale jej wartość 
znacząco się obniży, ponieważ 
w trakcie wypalania ginie cała 
mikroflora i mikrofauna, które oży-
wiają glebę.  

Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska

W geście dobrego serca mieszkanki gminy upiekły dla darczyńców pyszne ciasta. Fot. Archiwum
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Seniorzy, tak jak to miało miejsce
w latach poprzednich, spotykają się
podczas zajęć ćwiczeniowych, obej-
mujących: warsztaty zielarskie,
komputerowe, rekreacyjne, pla-
styczne, kurs języka angielskiego
oraz spotkania kulinarne, a także
gry planszowe. Każde z zajęć odby-
wają się raz w tygodniu. 

Największym zainteresowaniem
wśród seniorów cieszą się od ubie-
głego roku warsztaty zielarskie 
i plastyczne oraz kurs języka an-
gielskiego. Zajęcia te organizowane
są w Sianowskim Inkubatorze 
Organizacji Pozarządowych.

Sianowska Akademia Seniora
aktywnie uczestniczy również w za-
jęciach rekreacyjno-zdrowotnych.
Podczas zajęć uczestnicy wykonują
wspólnie proste ćwiczenia fizyczne
oraz elementy tańca połączone 
z gimnastyką i fitnessem. Na za-
jęciach odbywa się również trening
relaksacyjny całego ciała, jak rów-
nież elementy zabaw połączone ze
swobodnym tańcem. Gimnastyka
korekcyjna jest jednym z głównym
założeniem zajęć, z uwagi na ćwi-
czenia pozwalające utrzymać pra-
widłową postawę ciała. Zajęcia pro-
wadzone są z użyciem m. in. mat do
ćwiczeń, głównie wykorzystywa-
nych w pozycjach niskich oraz piłek
do pilatesu.

Seniorzy w Sianowie są aktywni 
akademia Seniora w pełni wznowiła swoją działalność. tegoroczne zajęcia przyciągnęły grupę 65 osób w wieku 60+. 

Języka nauczyć się można w każdym wieku. Dowód? Wystarczy zobaczyć, jakie
postępy robią członkowie Akademii Seniora! Fot. Waldemar Kosowski

W zdrowym ciele zdrowy duch – to motto przyświeca uczestnikom zajęć rekre-
acyjno-sportowych. Fot. Waldemar Kosowski

Talent artystyczny rozwijać można podczas zajęć plastycznych.
Fot. Waldemar Kosowski

Warsztaty i spotkania odbywają się w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Poza-
rządowych. Fot. Waldemar Kosowski

„Złote Gody” – 50 lat pożycia
małżeńskiego, to okrągła rocznica,
którą nie każde małżeństwo może
się pochwalić. To dar i zaszczyt móc
i umieć być z drugą  kochaną osobą.

Wszystkich przybyłych gości na
uroczystość powitała kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Miro-
sława Kapuścińska. Jubilaci otrzy-
mali z kancelarii prezydenta RP 
medale na długoletnie pożycie 
małżeńskie. Wiceburmistrz Marcin

Posmyk wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Januszem Machałą
wyrazili słowa uznania dla Jubi-
latów za dochowanie wierności 
małżeńskiej i przebycie tak pięknej 
i długiej drogi życia. 

Jubilaci w trakcie uroczystości,
trzymając się za ręce, podziękowali
sobie za wspólnie przeżyte 50 lat 
i przyrzekli, że uczynią wszystko,
aby ich małżeństwo było nadal
zgodne i szczęśliwe. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego życzyła dostojnym Jubilatom
jeszcze wielu wspólnie przeżytych
lat w zdrowiu, szczęściu i spokoju.
Do życzeń i gratulacji dołączyła się
licznie przybyła rodzina i przyjaciele.  

Po części oficjalnej uroczystości
w atmosferze święta i radości
wzniesiono toast za zdrowie 
i szczęście małżonków i zaśpiewano
gromkie „Sto lat”.

MIROSŁAWA KAPUŚCIŃSKA

razem od pół wieku... 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W sobotę, 27 lutego, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sianowie odbyła się piękna i wzruszająca uroczystość – jubileusz
„Złotych Godów” obchodzili państwo Maria i Stanisław Bogusławscy z Sianowa. 

Wspomnienia 
z podróży 

Państwo Maria i Stanisław Bogusławscy to członkowie Sianowskiej Akademii 
Seniora od początku jej istnienia. Są aktywni i często angażują się w rozmaite
działania społeczne i wolontariat. Z okazji 50. rocznicy ślubu pojechali wspólnie
do Portugalii i o tej podróży opowiedzieli w SIOP-ie. Wieczorek opowiastek był
otwarty dla wszystkich zainteresowanych, więc zjawili się słuchacze, znajomi,
przyjaciele oraz rodzina. Miejmy nadzieje, że ta forma spotkań przyjmie się 
w Sianowie i będziemy mogli posłuchać ciekawostek z podróży również innych
mieszkańców naszej gminy.

W obecności najbliższej rodziny i przyjaciół dostojnym Jubilatom wręczono upominek,  pamiątki,  dokumenty jubileuszowe i  dyplomy oraz kwiaty. Fot. Waldemar Kosowski



DZiałO Się
Marzec 2016     Rok XV     nr 3 (240) 5

www.sianow.pl
b

W obiektywie
Kwiatek i prezent dla wszystkich pań – Dzień Kobiet w Sianowie

Burmistrz gminy i miasta Sianów oraz Zarządy Osiedli nr 1,2 i 3 z okazji Dnia Kobiet zaprosiły mieszkanki gminy do kina Zorza na projekcję filmu o miłości pt. „Ugotowany”. Film nie był jedynym upominkiem – na panie czekały
kwiaty i życzenia od panów.

W trakcie widowiska
dzieci z formacji ta-
necznej Danza poka-

zały nie tylko piękny taniec, ale rów-
nież bardzo dużo emocji. Przywitały
publiczność żywiołowy jivem, na-
stępnie przy słynnym utworze Van-
gelisa przedstawiły narodziny 
żywiołów: ognia, wody, ziemi i po-
wietrza... Najwięcej emocji wi-
dzowie ujrzeli podczas jazzu nowo-
czesnego i tanecznej opowieści 
o współczesnym świecie w zamknię-
tych lustrach. Była to historia o za-
mknięciu w szklanej lustrzanej kuli,
z której człowiek niejednokrotnie
szuka wyjścia, a jednocześnie
próbował odnaleźć samego siebie.

Potężną dawkę pozytywnej
energii dostarczały gościom Gali
dziewczyny tańczące zumbę. Radość
i uśmiech to ich znak rozpoznawczy
podczas każdego z występów.
Mnóstwa wzruszających chwil pod-
czas imprezy zapewnili Marta 
i Dawid, malując walcem roman-
tyczną historię o księżniczce. Asia 
i Dawid zaprezentowali się w lirycal
jazzie, który popłynął prosto z ich serc.

Całość wieczoru umilał wspa-
niały głos Moniki Kowalczyk, która
zaśpiewała największe przeboje pol-
skie oraz zagraniczne.

III Gala Taneczna – taniec, ra-
dość, wzruszenia. Niesamowite
dzieci, wspaniałe dziewczyny,
cudna oprawa artystyczna, piękna
scenografia, dopracowane chore-
ografie i jeden Dawid Tokarczyk 
– organizator imprezy, ale przede
wszystkim człowiek z marzeniami,
artystyczną duszą, który wkłada
serce w to co robi.

Podróż do krainy tańca
19 marca na scenie kina Zorza w Sianowie mogliśmy podziwiać umiejętności tancerzy podczas
iii Gali tanecznej. 

Zumba, czyli energia w czystej postaci.

Dopracowane choreografie zrobiły na widzach ogromne wrażenie. Zdjęcia: Waldemar Kosowski

Występy najmłodszych tancerzy
nagrodzone zostały gromkimi
brawami.

Sala kina Zorza wypełniona była do ostatniego miejsca.

Było też romantycznie...
Występ uświetnił recital Moniki
Kowalczyk
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Kącik bibliofila
„nie oddam dzieci”

Katarzyna Michalak

Katarzyna Michalak urodziła się w 1969
roku w Warszawie. Na co dzień mieszka
w wymarzonym domku gdzieś na mazo-
wieckiej wsi, jest mamą dwóch
chłopców, cieszy się spokojnym życiem,
śpiewem ptaków, pięknem przyrody. Na-
leży do najbardziej wszechstronnych pol-

skich pisarek, swobodnie poruszając się
między tak odmiennymi gatunkami, jak
powieść obyczajowa i sensacja. 
W książce pt. „ Nie oddam dzieci” wy-
bitny chirurg dr Sokołowski całe swoje
życie poświęca pracy w szpitalu, zanie-
dbując przez to swoich najbliższych tych,
których kocha najbardziej. Cierpi na tym
jego wspaniała żona Marta i trójka dzieci.
Czwarte niebawem się narodzi. W dniu

trzecich urodzin Antosia niespodzie-
wanie dochodzi do wypadku drogowego,
w którym giną jego żona i synek.
Jak doktor Sokołowski podoła tej tra-
gedii, do jakich wniosków dojdzie, jak
potoczy się jego życie? Wszystkiego
dowiemy się czytając tę powieść. Na
pewno nie jedna łza spłynie po po-
liczku...

IRENA ZAGULAK-JANKOWSKA 

W skrócie
O finansach... 

w bibliotece
W Centrum Kultury i Bibliotece Pu-
blicznej Gminy i Miasta w Sianowie
ruszył projekt pt. „O finansach... 
w bibliotece” Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego, skiero-
wany do osób po 50. roku życia,
które dzięki inicjatywie zaprzyjaź-
niają się ze światem finansów 
w dobie nowoczesnych technologii 
i Internetu. Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta Sianów jest
jedną z 98 bibliotek w kraju, które zo-
stały zakwalifikowane do czwartej już
edycji projektu „O finansach... w biblio-
tece”, który jest realizowany przez FRSI
we współpracy z Narodowym Bankiem
Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej. Podczas szkoleń, jakie
organizowane są w naszej bibliotece,
uczestnicy dowiadują się między in-
nymi: jak założyć elektroniczne konto
w banku, w jaki sposób sprawdzić
oprocentowanie kredytu czy jak sku-
tecznie zarządzać domowym bu-
dżetem. Aby szkolenia przebiegały
sprawnie, bibliotekarze z województwa
zachodniopomorskiego i pomorskiego
wzięli udział w warsztatach, które po-
prowadziła Bożena Puzio – kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
strowiu.

rok Henryka 
Sienkiewicza

18 grudnia 2015 roku Senat przyjął
uchwałę ustanawiającą rok 2016 Ro-
kiem Henryka Sienkiewicza. „Poprzez
swoją twórczość, publicystykę i działal-
ność społeczną budził świadomość 
narodową, uczył dumy z polskości, 
umiłowania ojczyzny i zdolności do po-
święceń” – podkreślili senatorowie. 23
lutego w sianowskiej bibliotece mieliśmy
zaszczyt gościć Cecylię Judek, sekre-
tarza naukowego Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie, która przyjechała z wy-
kładem poświęconym patronowi roku
2016, Henrykowi Sienkiewiczowi. Wy-
kład nosił tytuł „Marie jego życia”. Spo-
tkanie zostało zorganizowane wspólnie 
z gimnazjalną biblioteką w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa – Priorytet  3.W spotkaniu wzięli
udział uczniowie klas pierwszych Gim-
nazjum Gminnego w Sianowie, którzy
mieli okazję dowiedzieć się wielu cieka-
wych faktów z życia pisarza.

Mity starożytnych
Greków w ilustracji

22 marca w Centrum Kultury i Bi-
bliotece Publicznej w Sianowie pod-
sumowano gminny konkurs pla-
styczny pt. „Mity starożytnych
Greków w ilustracji”. Konkurs skiero-
wany był do dzieci z gminy Sianów.
Jego celem było uczczenie osoby Jana
Parandowskiego w 120. rocznicę uro-
dzin autora Mitologii przez propago-
wanie mitów greckich i kultury helleń-
skiej, zachęcanie do czytania oraz po-
pularyzację działań plastycznych. Do
konkursu zgłoszono wpłynęły 52 prace,
które zostały przekazane na dalszy po-
wiatowy etap do Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej.

repertuar kina Zorza
1 kwietnia, godz. 18 – „Piotruś. Wy-
prawa do Nibylandii”
2 kwietnia, godz. 18 – „Praktykant”
3 kwietnia, godz. 11 – „Paddington”
8 kwietnia, godz. 18.30 – „Don Juan
Demarco” – DKF
10 kwietnia, godz. 11 – „Hotel Transyl-
wania 2”
17 kwietnia, godz. 11 – „Ratując pana
Banksa”
23 kwietnia, godz. 18 – „Marsjanin”
24 kwietnia, godz. 11 – „Pan Peabody 
i Sherman”

W obiektywie
to prawdziwa magia książek

W marcu, w ramach współpracy i propagowania mody na czytanie wśród dzieci, sia-
nowską bibliotekę odwiedziły przedszkolaki i żłobkowicze. Cykl spotkań odbywa się pod
hasłem „Magia książek”, a udział wzięło już w nich 150 maluchów. Dzieci bardzo po-
lubiły atmosferę biblioteki, z chęcią słuchają czytanych książek, a następnie bez-
błędnie odpowiadają na podchwytliwe pytania i zagadki. Na zakończenie zajęć wyko-
nują przepiękne ilustracje do książek. Zapraszamy do biblioteki!

Fot. Krystyna Jurgo

Mogliśmy podziwiać przepięk-
ne własnoręcznie wykonane prace
Izabeli Janochy, Balbiny Machały,
Darii Sokołowskiej, Stefani Hinz,
Teresy Dyląg, Teresy Karpowicz,
Jolanty Trzeciak oraz Joanny So-
snowskiej. Przedstawiono deko-
racje świąteczne, zdobione jaja,
było też smakowanie wielkanoc-
nych babek. 

Dodatkowo pokazano świąte-
czne dekoracje wykonane na jajach

strusich, które pochodzą z za-
sobów Politechniki Koszalińskiej.
Wśród autorów dekoracji na jajach
są między innymi: wykładowcy,
asystenci i studenci Instytutu
Wzornictwa PK, plastycy z kosza-
lińskich stowarzyszeń twórczych,
uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Plastycznych w Koszalinie. 

Część jaj pochodziło z między-
narodowych plenerów malarskich
w Osiekach i Sianożętach.

W świątecznym klimacie
21 marca w galerii Zorza odbył się
„Happening Wielkanocny”. 

W galerii zapanował świąteczny nastrój, zrobiło się bardzo kolorowo i wiosennie.
Fot. Waldemar Kosowski

G ość przybliżył tematykę
swojej książki „Zabijajcie
wszystkich. Einsatz-

gruppen 1938-1941”. Zrobił to 
w bardzo ciekawy i przystępny
sposób. Nie będzie przesadą stwier-
dzenie, że wszyscy zebrani słuchali
go jak zahipnotyzowani. Tak zain-
teresować historią potrafią tylko
prawdziwi pasjonaci.

Łukasz Gładysiak w swej książce
opisał jednostki specjalnego prze-
znaczenia Służby Bezpieczeństwa
III Rzeszy (Einsatzgruppen), które
wciąż pozostają formacją owianą ta-
jemnicą. Specyficzny rodzaj działal-
ności, jak również wysiłek skiero-
wany na zacieranie wszelkich jej
śladów w obliczu klęski Niemiec,
doprowadził do znacznych braków
w zakresie materiału źródłowego,
bezpośrednio związanego z aktyw-
nością grup specjalnych do chwili
wybuchu wojny przeciw Związ-
kowi Radzieckiemu. 

Po spotkaniu pan Łukasz pod-
pisywał okolicznościowe za-
kładki do książek i odpowiadał

na pytania zebranych. Liczymy
na to, że w przyszłości odwiedzi
jeszcze Szczeglino, by podzielić

się z czytelnikami swą ogromną
wiedzą.

BARBARA IWANISIK

W Szczeglinie 
o tajemnicach historii
28 lutego w świetlicy wiejskiej w Szczeglinie odbyło się spotkanie autorskie z doktorem łuka-
szem Gładysiakiem.

Łukasz Gładysiak jest historykiem, pisarzem, dziennikarzem i kreatorem spotkań historycznych w naszym regionie.
Fot. Barbara Iwanisik
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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

W sobotni poranek, 12 marca, 
w ramach promocji Gimnazjum
Gminnego im. Ireny Sendlerowej 
w Sianowie, odbył się kolejny rajd
pieszy. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie z sianowskich Szkół 
Podstawowych nr 1 i 2 oraz gimna-
zjaliści. Towarzyszyli im również
harcerze z Harcerskiego Klubu Tu-
rystyki Pieszej „Sezam” im. Alek-
sandra Kamińskiego. Tegoroczna
wyprawa, pod hasłem „Pętla
czasu”, związana była tematycznie
z czasami prehistorycznymi, staro-
żytnymi oraz ze wczesnym śre-
dniowieczem. 

Przygoda rozpoczęła się już na
szkolnym boisku, gdzie młodzież
została zapoznana z celem i pro-
gramem wycieczki oraz podzielona
na zespoły. Poszczególne grupy
miały do wykonania różne zadania,
jak zbudowanie piramid, rzucanie
szyszkami w rysunki przedstawia-
jące Minotaura, oczyszczanie wody,
przeprawę linową w poszukiwaniu
bananów, czy przejście toru spraw-
nościowego. Dodatkowo uczniowie
musieli wykazać się umiejętnością
udzielania pierwszej pomocy oraz
zostali zapoznani z historią czasów
Mieszka I.

Tematyka wyprawy przypadła
do gustu wszystkim uczestnikom.
Uczniowie mieli okazję przenieść
się w odległe czasy jaskiniowców,
faraonów czy pierwszych władców
Polski. Wędrówka była długa, pełna
przygód, które przyniosły dużo ra-

dości i satysfakcji. Po raz kolejny
młodzież z Klubu Turystycznego,
działającego w Gimnazjum, udo-
wodniła, że sobotnie popołudnie
można spędzić w sposób aktywny,
integrując się w gronie swoich
rówieśników. 

Dziękuję bardzo opiekunom: Se-
bastianowi Boberowi, Katarzynie
Bober, Elżbiecie Missok, Konradowi
Czerepkow, Renacie Olejnik, Pio-
trowi Starzeckiemu za pomoc w or-
ganizacji rajdu.

TOMASZ WOŹNIAK

Marsz śladami przeszłości
„Pętla czasu” promocją szkoły oraz terenów leśnych gminy Sianów.

Podsumowaniem rajdu było ognisko oraz ciepły posiłek przygotowany przez harcerzy. Fot. Tomasz Woźniak

akcja
Wspomóżmy
trzecią wyprawę
Olka Doby

Aleksander Doba, patron szkoły
w Iwicinie, przyjaciel wielu miesz-
kańców gminy Sianów, najsław-
niejszy kajakarz na świecie, za-
mierza kolejny raz zmierzyć się 
z oceanem Atlantyckim. 14 maja
wyrusza z Nowego Jorku i w wrze-
śniu planuje dotrzeć do wybrzeży
Portugalii. Jeszcze nikomu na
świecie nie udało się przepłynąć
Atlantyku aż trzy razy, tylko za po-
mocą siły własnych mięśni. Tacy lu-
dzie jak on rozsławiają Polskę i po-
kazują jej wielkość. Bądźmy częścią
jego wyprawy i wesprzyjmy ją.
Szczegółowe informacje o jego wy-
prawie oraz w jaki sposób można ją
wesprzeć jest na stronie https://po-
lakpotrafi.pl/projekt/3-wyprawa-
olka-doby. Każdy wspierający
otrzyma od Olka nagrodę. 

INSTRUKTOR KAJAKOWY 
WŁODZIMIERZ ZIMNOWŁOCKI

G łównym organizatorem
i pomysłodawcą im-
prezy był Marcin Grzy-

wacz z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Kometa” Sianów. Za-
proszenie na zawody przyjęli za-
wodnicy z różnych stron Polski
(przyjechali m.in. z Warszawy,
Gdańska, Nakła, Olsztyna, Gdyni,
Sopotu, Sławna, Koszalina,
Słupska, Bydgoszczy). Dużą nie-
spodzianką był przyjazd zawod-
ników z Kaliningradu. Najbardziej
zaskakującym był udział najstar-
szego grającego badmintonisty 
w Polsce, Jerzego Grzybowskiego 
z Warszawy, który urodził się 
w 1936 roku i świetnie radził sobie
na korcie. W turnieju wziął także
udział burmistrz Maciej Berlicki 
i to z małym sukcesem, bo, mimo
że nie trenuje na co dzień, wygrał
mecz w grupie. 

Wszystkie mecze, co jest rzadko-
ścią w zawodach seniorskich,
sędziowali młodzi zawodnicy UKS
„Kometa” Sianów. Podczas całych
zawodów na siedmiu kortach roze-
grano ponad 120 meczy w 19 kate-
goriach (10 podwójnych i 9 poje-
dynczych). Szczegółowe wyniki:

e b a d m i n t o n . c o m . p l / t o u r n a -
ment/102#tab5 

W trakcie zawodów odbyła się

loteria fantowa, przeprowadzona
przez fundację Jesteśmy Razem.
Udało się sprzedać wszystkie

losy, a do kasy Fundacji trafiło
2200 zł.

W hali działała kawiarenka z do-
mowymi wypiekami, kawą i her-
batą, a dochód z ich sprzedaży zo-
stał przekazany dzieciom, które
nagle straciły ojców. 

Można było też skorzystać z ma-
sażu i kinezjotapingu w promocyj-
nych cenach (z przeznaczeniem dla
fundacji), wykonywanych przez
panie z firmy Spondylus. Zebrane
pieniądze Fundacja dołożyła do 
zbiórki z kawiarenki, dzięki czemu
łączny dochód wyniósł 1400 zł.

Firma Spondylus prowadziła
też bezpłatne badania stóp, kon-
sultacje podologiczne i rehabilita-
cyjne. Chętni mogli się zgłosić do
konkursu na najmniejszą i naj-
większą stopę. Właściciel najwięk-
szych stóp wygrał poduszkę orto-
pedyczną, a najmniejszych – buciki
zdrowotne.

W ciągu całego dnia turniejo-
wego można było skorzystać 
z jazdy próbnej samochodami marki
Mercedes, które udostępniała firma
Mojsiuk. Dodatkową atrakcją był
konkurs przeprowadzony przez
hotel Unitral SPA w Mielnie – wy-

starczyło dokończyć zdanie o wy-
marzonym pobycie nad morzem.
Wśród wszystkich uczestników
konkursu rozlosowano 3 zestawy
kosmetyków i pobyt w hotelu, 
a autor najciekawszego hasła zo-
stanie nagrodzony weekendowym
pobytem w hotelu nadmorskim.

MARCIN GRZYWACZ

Są szybsi od lotki
W marcu w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 rozegrany został Ogólnopolski turniej
Seniorów Badmintona „Zdążyć przed lotką”.

Osoby, które stanęły na podium otrzymały wspaniałe medale (specjalnie zapro-
jektowane i wykonane na okoliczność tego turnieju) oraz nagrody rzeczowe nie-
spotykane nawet na Mistrzostwach Polski. Fot. Waldemar Kosowski

Podziękowania 
Zorganizowanie i przeprowadzenie
całego turnieju nie byłoby możliwe,
gdyby nie wsparcie i pomoc na-
stępujących instytucji i firm: Urząd
Gminy i Miasta Sianów, Ganz Izo-
lacje Sp. z o.o. Piotr Szwoch, Arka
Sp. Jawna, Gospodarstwo Rybackie
Jarosław Dadoń, Firma Dajar Ko-
szalin, Globmetal Kamil Pawlak, Ma-
tysz-Drew Jacek i Artur Matyszczuk,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Wanda i Stanisław Grzywacz, Spon-
dylus Sp. Jawna Koszalin, Merkurier
Anetta i Zbigniew Łękowscy, Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe ZIBA
Zbigniew Zięba, Yonex Warszawa,
Avangarta Joanna Kowalczyk,
Tompak Tomasz Ogulewicz, Makro-
went Maciej Mazurek, DEGA S.A.
Karnieszewice, Ferma Drobiu Gra-
żyna i Marek Adamkiewicz, NEOPC
Maciej Lewandowski, Mojsiuk Mer-
cedes-Benz, ADT Europe Group
Drukarnia Wielkoformatowa, Gwint-
Met Firma Handlowa Andrzej Przy-
tulski, Andrzej Bazyli S.C., Sian-Ryb
Wędzarnia Ryb, Sianowska Fun-
dacja „Jesteśmy Razem”.
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