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P onad 22,5 mln złotych z kasy unij-
nej trafi w najbliższym czasie do
gminy Sianów. Za pozyskane środ-

ki samorząd wybuduje ponad 14 km dróg 
w miejscowościach wiejskich, wyposaży
gospodarstwa domowe w 86 przydomowych
oczyszczalni, dokończy proces tworzenia
„Kanalizacji zachód”, wybuduje nową stację
uzdatniania wody i dostarczy ją nową magi-
stralą do mieszkańców Sianowa, Skibna,
Suchej Koszalińskiej, Kleszcz i Osiek. Ponad-
to powstanie ponad blisko 8 km ścieżek
rowerowych na trasie Sucha Koszalińska 
– Łazy oraz w Wierciszewie, Skibnie i Skwie-
rzynce. Dla osób lubiących aktywność
powstaną boiska sportowe ze sztuczną
nawierzchnią, wiaty rekreacyjne i siłownie
zewnętrzne.

Innowacyjnym pomysłem samorządu jest
budowa farmy fotowoltaicznej, dzięki czemu
możliwa będzie produkcja prądu na własne
potrzeby. Farma powstanie pomiędzy Stadio-
nem Miejskim, a przepompownią ścieków 
w Sianowie.

Wszystkie omawiane inwestycje zakończą
się w latach 2017 – 2019. Dla mieszkańców
mamy jeszcze jedną dobrą informację:
Sianów w pozyskiwaniu środków nie powie-

dział jeszcze ostatniego słowa! Szykowane
są bowiem kolejne wnioski o dotacje. Nowa
perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020

będzie z pewnością rekordowa pod
względem zarówno inwestycji jak i pozyska-
nych środków.

W pierwszym dniu mogliśmy obejrzeć
mecz Rzemieślnicy kontra Urzędnicy, który
wygrali Rzemieślnicy wynikiem 6:4. 

Drugiego dnia wystąpiły kabarety: 
z Konopi, Czesuaf, Smile oraz zespół disco
polo Power Play. Na koniec odbył się wido-
wiskowy pokaz sztucznych ogni. 

W trzecim dniu byliśmy świadkami Poty-
czek Sołeckich „Bitwa o zapałkę”. Zwycięz-
cami walki o przechodnią zapałkę zostało
sołectwo Sierakowo. Wieczorem odbył się
koncert Patrycji Markowskiej, a następnie
zespołu Dżem. Na zakończenie wystąpił
Teatr Światła z zapierającym dech w pier-
siach pokazem laserów.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować
Organizatorom, Partnerom oraz Patronom
Medialnym – to Wasza pomoc i wszech-
stronne wsparcie pozwoliły na profesjonalne

przygotowanie i realizację wszystkich zamie-
rzonych działań i pomysłów.

Dziękujemy również publiczności 
– Wasza obecność jest dowodem na to, 

że nasza praca ma sens. Dziękujemy i zapra-
szamy za rok! 

E. PoźlEwicZ

(fotorelacja na str. 4-5)

30. Dni Ziemi Sianowskiej za nami!

Miliony płyną 
do Sianowa!
Dotacje unijne, a na jeden z projektów również środki krajowe – aż czternaście przed-
sięwzięć realizowanych jest i będzie z dodatkowym, potężnym zastrzykiem finansowym.
Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne!

O przedsięwzięciach samorządu Maciej Berlicki, burmistrz gminy i miasta Sianów wraz z Tomaszem 
Tesmerem, kierownikiem Referatu Rozwoju, opowiadali podczas konferencji zorganizowanej na dachu
Żłobka Gminnego, który także powstał za pozyskane pieniądze ze źródeł zewnętrznych.

Fot. Milena Szczepańska-Zakrzewska
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J ak oceniany jest samorząd
lokalny, zależne jest zapewne
od wielu czynników. 

Niejeden naukowiec napisał na ten
temat pracę z marketingu politycz-
nego, czy też lokalnego PR-u.
Oczywiście, są to ważne tematy,
bo wizerunek czy zdolność komu-
nikowania się z lokalnymi miesz-
kańcami zawsze mają wpływ 
na postrzeganie Urzędu czy osób
stojących na czele danej instytucji.
To wszystko jest ważne, ale czy
najważniejsze?
Nie. Bo jeśli komunikacja i promo-
cja nie są poparte ciężką pracą i nie
ma wymiernych efektów, to żaden
uśmiech, żadne „superzdjęcie” czy
żadna „grzeczna” rozmowa niczego
nie dadzą. I właśnie teraz staramy
się pokazać efekty ostatnich miesię-
cy pracy sianowskiego samorządu
w kwestii pozyskiwania środków.
Ponad 20 mln zł pozyskane na
kilkanaście inwestycji to ogromny
sukces, to rzecz wręcz niebywała.
To pieniądze na drogi, kanalizację,
wodociągi, ścieżki rowerowe,
boiska, miejsca rekreacyjne, ale też
farmę fotowoltaiczną (dzięki temu
obiekty publiczne będą w części
zaopatrywane w prąd własny ze
źródeł odnawialnych). Oczywiście,
potrzebny jest wkład własny, do
tego też realizujemy inwestycje ze
środków własnych. To pokazuje jak
dynamicznie w ostatnich (i kilku
następnych) latach rozwija się
gmina i miasto Sianów. I dalej pozo-
staje gminą stabilną finansowo przy
stosunkowo niewielkim zadłuże-
niu.
To, poza środkami na kulturę, 
na sport, na inne ważne społecznie
działania, powoduje, że właśnie
komunikacja staje się łatwiejsza,
przyjemniejsza. Bo jest ważna. 
I nawet jak pojawiają się słowa czy
akcje krytyki (tak jest w każdym
społeczeństwie), to zawsze 
w odpowiedzi są racjonalne argu-
menty. I dalej pracujemy z uśmie-
chem. Przecież po to jesteśmy.

Skuteczny
samorząd

Z RaTuSZa

T o ważne, że w gminie
Sianów pracuje się 
w zgodzie, o czym świad-

czą takie właśnie wydarzenia.
Wydarzenia tak doniosłej rangi,
podczas których radni mówią
jednym głosem.

A jak w uogólnieniu wyglądał
budżet za 2016 rok?

– dochody – 57,39 mln zł (w tym
bieżące to 53,7 mln zł)

– wydatki – 53,09 mln zł (w tym
bieżące – 45,58 mln zł)

Powyższe liczby wskazują, że
ubiegły rok zamknął się ogromną
nadwyżką operacyjną w kwocie
prawie 8 mln zł. Na inwestycje
wydano 7,5 mln zł, a główne z nich

to: remont czterech sianowskich
ulic, budowa wielu kilometrów
dróg wiejskich z płyt YOMB, budo-
wa budynku socjalnego i termomo-
dernizacja części obiektów oświato-
wych.

Kwota na inwestycje w roku
bieżącym jest już jednak znacznie
wyższa, bo opiewa na około 12,5

mln zł. Tak dzieje się, gdy samo-
rządowi udaje się skutecznie pozy-
skiwać środki zewnętrzne, o czym
piszemy na str. 1.

Ważne jest również to, że może-
my mówić o kolejnym roku stabil-
nej, bezpiecznej, prorozwojowej
polityce sianowskiego samorządu.

absolutorium dla burmistrza
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie (!) udzielili Maciejowi Berlickiemu, bur-
mistrzowi gminy i miasta Sianów, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

21 czerwca w kinie Zorza
odbyło się spotkanie 
informacyjno-konsultacyj-
ne dotyczące opracowania
lokalnego Programu 
Rewitalizacji gminy 
i Miasta Sianów na lata
2017-2023.

Organizatorzy podzielili spotka-
nie na trzy panele. Pierwszym było
wystąpienie burmistrza Macieja
Berlickiego na temat rozwoju
gminy, jej zasobów i potencjałów,
zrealizowanych inwestycji, pozy-
skanych środków zewnętrznych 
na przestrzeni ostatnich lat oraz
planów na przyszłość. Prelegentką
drugiego panelu była pani Karolina
Markuszewska z firmy EU-
CONSULT, która przedstawiła
uczestnikom najważniejsze aspekty
rewitalizacji oraz wyniki analizy
wskaźników wewnątrzgminnych 
i rezultaty badania ankietowego. 
W trzeciej części zaprezentowano
najważniejsze pomysły przedsię-
wzięć rewitalizacyjnych. Agata

Szewczyk – przedstawicielka Refe-
ratu Rozwoju UGiM, koordynator-
ka projektu – omówiła siedem pro-
pozycji projektów, dotyczących:
budowy świetlicy w Kleszczach 
i działań aktywizujących społecz-
ność; modernizacji świetlicy w Osie-
kach i działań aktywizujących
społeczność; pomysłu na rewitali-
zację zabytkowych kościołów pw.
Św. Stanisława Kostki w Sianowie i
Kościoła pw. Św. Antoniego Padew-
skiego w Osiekach; Spichlerza 
w Sianowie i działań edukacyjnych
z zakładania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej; utworzenia
Dziennego Domu „Senior+” i dzia-
łań aktywizujących społeczność;
przebudowy Stadionu Miejskiego 
w Sianowie i działań sportowo-
-kulturalnych; rewitalizacji Starówki
Sianowa i Palcu Pod Lipami (z kon-
cepcją utworzenia SOWY – Strefy
Odkrywania Wiedzy Aktywnej).

o przyszłości miasta i gminy

Z województwa zachod-
niopomorskiego wpłynęło
547 wniosków, z których
tylko 65 zostało dofinan-
sowanych – w tym jeden 
z sołectwa wierciszewo 
z gminy Sianów.

W Sianowskim Inkubatorze
Organizacji Pozarządowych podpi-
sano umowę o dofinansowanie
projektu pn. „NIE!” bezpieczna
zabawa w ramach ogłoszonego
przez marszałka województwa
zachodniopomorskiego konkursu
„Granty sołeckie 2017”. Przyznana
kwota grantu wyniosła 9 tys. 753 zł.
Pomysłodawcą i wnioskodawcą
projektu jest sołectwo Wiercisze-
wo.

Głównym celem inicjatywy,

finansowanej z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego, jest wspieranie 
i promowanie przedsięwzięć
społeczności lokalnej, aktywizacja
mieszkańców oraz budowanie świa-
domości obywatelskiej i tożsamości
lokalnej, wreszcie integracja środo-
wisk lokalnych.

Nagrodzony projekt, przewiduje
poprawę bezpieczeństwa i estetyki
placu zabaw, jednocześnie pełniące-
go rolę centrum wsi. To miejsce,
gdzie wolny czas spędzają wszyscy
mieszkańcy sołectwa: dzieci,
młodzież oraz dorośli. W ramach
przedsięwzięcia przewidziana jest
zarówno wymiana starego, znisz-
czonego już ogrodzenia na nowe, 

z zamykaną furtką, zabezpieczającą
przed nagłym wtargnięciem na 
jezdnię, jak również przeniesienie
wejścia na plac zabaw naprzeciw
przejścia dla pieszych. Obecnie dzie-
ci wychodzą wprost na drogę grun-
tową, którą do pól dojeżdżają rolni-
cy. Zniszczone ogrodzenie oraz brak
furtki powodują łatwą dostępność
dla psów. Teren zarówno wokół
placu zabaw, jak i częściowo w środ-
ku, zostanie zagospodarowany
zielenią w postaci drzewek, krze-
wów ozdobnych i trawnika oraz
doposażony w dodatkową ławkę.
Po zakończeniu prac, wnioskodaw-
cy przewidują zorganizowanie
wspólnego spotkania przy ognisku.

Grant sołecki dla Wierciszewa

Trwają prace związane 
z przebudową dróg 
gminnych w gminie
Sianów – etap iii.

Realizacja przedsięwzięcia 
polega na wykonaniu twardej
nawierzchni z płyt YOMB w miej-
scowościach: Skibno, Gorzebądz,
Bielkowo, Sierakowo Sławieńskie
oraz Osieki – ul. Darłowska i Parko-
wa – boczna. Z pomocą finansową 
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, zosta-
nie wykonane 3,5 km dróg z płyt
YOMB.  

Wykonawcy wybrani w postępo-
waniu przetargowym dla przebu-
dowy poszczególnych dróg to:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-
-Budowlane MAGRO z Koszalina 
– modernizuje drogi w Gorzebądzu
oraz Skibnie; Przedsiębiorstwo

Drogowe DROBET ze Sławna 
– wykonuje prace na drodze w Biel-
kowie; P.P.U.H. FUKS z Koszalina 
– przebudowuje drogi w Osiekach;

BUD-DRÓG z Polanowa – prowa-
dzi roboty drogowe w Sierakowie
Sławieńskim.  

wiolETa BogDan

Będzie wygodniej i bezpieczniej

Uczestnicy spotkania mieli okazję do podjęcia dyskusji, zgłaszania swoich uwag
i pomysłów, które w najbliższym czasie będą analizowane przez członków zespołu
ds. rewitalizacji. Fot. Waldemar Kosowski

Gościem specjalnym spotkania
był wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego Tomasz
Sobieraj. Fot. Waldemar Kosowski

W roku ubiegłym zmodernizowano 7,6 km dróg.
Fot. Waldemar Kosowski
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w skrócie
Senioralny 

klub podróżnika!
Dzięki środkom pozyskanym przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi Sucha Koszalińska, sianowska
młodzież bierze udział w projekcie
„Klub Młodego Podróżnika”, która
ma na celu promocję walorów tury-
stycznych kraju. Przykład z młodsze-
go pokolenia wzięli seniorzy, którzy
rozpoczęli przedsięwzięcie pn. „Travel
senior”, umożliwiające organizację
spotkań turystycznych na terenie

Pomorza Środkowego oraz udział 
w sześciu wycieczkach krajoznawczych.
Środki na ten cel pozyskała Fundacja
Jesteśmy Razem z Programu Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych.
Do programu zakwalifikowano 
45 seniorów, którzy do tej pory brali
udział w spotkaniach integracyjnych
w Krzykaczu oraz zwiedzali Darłowo.
W okresie wakacyjnym
uczestnicy projektu
odwiedzą Szczecin,
Wisłę, Ustroń, Szczyrk,
Istebną, Białystok,

Gdańsk oraz Kaszuby i Bieszczady.
Ponadto Fundacja Jesteśmy Razem
przygotowała dla grupy beneficjen-
tów warsztaty konne, rajdy rowero-
we, rejs statkiem i spływ kajakowy.
Zadanie realizowane jest dzięki środ-
kom pozyskanym z budżetu Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w kwocie ponad 137 tys. zł.

w obiektywie
kolejny sukces zespołu „Bursztyny”

Po zajęciu II miejsca w VIII Powiatowym Przeglądzie w Dobrzycy ludowi artyści dopi-
sali do swego konta kolejną wygraną. Tym razem w Koszalinie – 11 czerwca w XI Kon-
kursowych Spotkaniach z Folklorem zespół „Bursztyny” – na 22 zespoły biorące udział
w wydarzeniu – zdobył Grand Prix i nagrodę pieniężną. – Cieszymy się, że nasze śpie-
wanie podoba się i jest doceniane – podsumowują artyści. Fot. Dorota Jóźków

22 czerwca w sali posiedzeń
Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie
burmistrz Maciej Berlicki spotkał się
z najlepszymi uczniami i absolwen-
tami sianowskich szkół. W obecno-
ści rodziców uczniów, wychowaw-
ców i dyrektorów szkół burmistrz
wspólnie z zastępcą Marcinem
Posmykiem wręczyli uczniom listy
gratulacyjne oraz nagrody burmi-
strza za najlepsze wyniki w nauce,
za aktywność w życiu szkoły 
i gminy. Listy gratulacyjne otrzy-
mali również rodzice – w podzięko-
waniu za wspaniałe wychowanie
dzieci oraz życzeniami dalszych
sukcesów. Burmistrz życzył wszyst-

kim kolejnych sukcesów szkolnych,
wytrwałości w odkrywaniu nowych
obszarów wiedzy i nauki, odwagi

w pokonywaniu wszelkich trudno-
ści i powodzenia w realizacji
własnych marzeń i planów.

Edukacja

Prymusi w gminie Sianów

Oto najzdolniejsi ze zdolnych – prymusi naszych szkół. Fot. Waldemar Kosowski

uczniowie z gimnazjum 
w Dąbrowie i gimnazjum
gminnego w Sianowie
wybrali się na wycieczkę
do stolicy.

Wyjazd był możliwy dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach realizowanego
projektu pn.: „Patriotyzm dnia
dzisiejszego – jako wyraz pamięci 
i tożsamości historycznej mieszkań-
ców Gminy Sianów”.

Gimnazjaliści mieli okazję zoba-
czyć i zwiedzić jedno z ważniej-
szych miejsc w Warszawie, jakim
jest Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, będące hołdem Polaków dla
tych wszystkich, którzy walczyli 

i ginęli za wolną Warszawę w 1944
r. Mogli wysłuchać ciekawych histo-
rii z przebiegu jednego z najwięk-

szych bohaterskich zrywów II wojny
światowej wygłoszonych przez
przewodnika. Oprócz tego obejrze-

li tysiące zdjęć z walk, mogli dotknąć
broni, którą wówczas walczono,
zobaczyli ubrania walczących, 
a nawet przeszli się repliką kanałów,
którymi poruszali się powstańcy. 
Jak opowiadali uczniowie, najwię-
cej emocji i wzruszeń wywołały
zakrwawione koszulki walczących
dzieci. Ich widok w drastyczny 
i przygnębiający sposób zwrócił
uwagę na okrucieństwo wojny.

Wycieczka śladami historii
wzbogacona została także o inne
ważne dla Polaków miejsca. Kolej-
nym etapem wyjazdu był Rynek
Starego Miasta. Słuchając przewod-
nika, gimnazjaliści przeszli Traktem
Królewskim, zobaczyli Zamek oraz
kolumnę króla Zygmunta III Wazy.
Przy ulicy Krakowskie Przedmie-

ście dostrzegli, dotąd oglądany
przez nich tylko w telewizji, Pałac
Prezydencki, hotel Bristol, potem
pomnik Adama Mickiewicza,
Uniwersytet Warszawski i pomnik
Mikołaja Kopernika. Celem
wycieczki stał się także Ogród Saski,
położony w centrum miasta. Znaj-
duje się tam Grób Nieznanego
Żołnierza i ogromny Plac Piłsud-
skiego, na którym umiejscowiono
pomnik Marszałka. – Wielką atrak-
cją było obejrzenie zmiany warty
przy Grobie Nieznanego Żołnierza
– wspominają uczniowie.

M. ZiElEnkiEwicZ

Patriotyzm to również znajomość naszej historii

Wyjazd do Warszawy okazał się świetnym pomysłem na żywą, a nie książkową
lekcję historii. Fot. Archiwum

P rzedsięwzięcie zakłada
utworzenie 18-kilometro-
wego szlaku pomiędzy

trzema miejscowościami: Suchą
Koszalińską, Iwięcinem i Osiekami,
w których znajdują się trzy średnio-
wieczne, zabytkowe świątynie,
stanowiące dziedzictwo kulturowe
Pomorza Środkowego.

Powstający szlak stanowi niewiel-
ki fragment szlaku Pomorskiej
Drogi Św. Jakuba. Leży na styku
Pomorskiego Szlaku Cysterskiego,
wzbogacając oba swoim dziedzic-
twem. Już niedługo zostanie 
oznakowany i wpisany do rejestru
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego. Partnerzy pro-

jektu realizują działania, związane 
z jego powstawaniem i popularyzo-
waniem wśród lokalnej społeczno-
ści i przybywających z daleka
wędrowców.

W ostatnich dniach szczęśliwie
udało się zorganizować rajd pieszy
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Suchej Koszalińskiej i Szkoły
Podstawowej w Iwięcinie szlakiem
trzech, zabytkowych, średniowiecz-
nych Kościołów, stanowiących
unikatowe „perły” dziedzictwa
kulturowego gminy Sianów.
Uczniowie, niczym pielgrzymi
wędrowali ze świątyni do świątyni,
podziwiając związane z nimi skar-
by, zabytkowe dzieła sztuki i archi-

tektury sakralne. Wspólne biesia-
dowanie przy ognisku, było punk-
tem kulminacyjnym rajdu.

Niebawem wakacje, czas w którym
świątynie ożyją… Turyści, miesz-
kańcy, pielgrzymi i wędrowcy będą
mogli skorzystać z oferty kulturowej
trzech architektonicznych perełek,
spotkań z duszpasterzem, prelekcji
historycznych oraz poetyckich 
i muzycznych koncertów.

Już dziś serdecznie zapraszamy
do odwiedzania świątyń i wypra-
wy trasą wzdłuż trzech, pięknie
usytuowanych miejscowości, kryją-
cych w sobie unikatowe skarby
dziedzictwa.

M. ZiElEnkiEwicZ

Szlak pośród trzech wież
od marca parafia pw. św. antoniego Padewskiego w osiekach wraz z gminą Sianów i gminną organizacją Turystyczną 
realizują projekt pn. „Droga miedzy Trzema wieżami”.

Po wędrówce na wszystkich czekały
ciepłe, kiełbaski, napoje oraz słodki
poczęstunek.  Fot. A. Szewczyk
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w ystępy kabaretów, kon-
certy gwiazd polskiej
sceny muzycznej: Patry-

cji Markowskiej i zespołu Dżem, to
tylko niektóre z atrakcji jubileuszowe
Dni Ziemi Sianowskiej.

– To impreza wiosny na Pomorzu
Środkowym, bo patrząc obiektywnie,
od maja do czerwca w tym regionie
nie ma drugiej takiej imprezy kultu-
ralnej – podkreślał burmistrz Maciej
Berlicki dziękując wszystkim organi-
zacjom, stowarzyszeniom, urzędni-
kom i wolontariuszom, którzy zaan-
gażowali się w jego organizację 
i zapraszając mieszkańców gminy 
oraz regionu do przybycia do Sianowa.
Patrząc na wypełnioną ludźmi mura-
wę stadionu, można śmiało podsumo-
wać, że w ciągu trzech dni (15, 16 i 17
czerwca) przewinęło się przez to miej-
sce kilkanaście tysięcy osób. 

Zaczęło się tradycyjnie w czwar-
tek, 15 czerwca, od meczu Urzędnicy
– Rzemieślnicy, który w tym roku
wygrali ci drudzy 6:4. W piątek, 16
czerwca, na murawie stadionu stanęła
scena i zaczęły się kulturalne obchody.
Zabawę rozpoczęto od prezentacji

dorobku Centrum Kultury w Siano-
wie. 

– Po raz pierwszy zaprezentują się
zespoły wokalne Centrum Kultury 
w Sianowie – zapowiadała Aleksan-
dra Kowalczyk, dyrektor CK. 

Tego dnia odbył się maraton kaba-
retowy: najpierw pojawiali się artyści
Kabaretu z Konopi, potem Czesuaf, 
a na koniec satyrycy Smile, którzy już
u nas byli i z ogromną przyjemnością
przyjęli zaproszenie na ten rok. 

Fani disco polo też mogli czuć się
zadowoleni, bo po satyrykach na
scenie pojawił się zespół Power Play,
po którym jako zwieńczenie wieczoru
zaplanowano pokaz sztucznych ogni. 

Propozycje zabawy przygotowane
były dla każdej grupy wiekowej. 
Na najmłodszych czekało m.in. weso-
łe miasteczko, a starsi mogli wziąć
udział lub kibicować swojej drużynie
w potyczkach sołectw, które jak 
co roku walczyły o przechodnią 
Zapałkę. Nagradzano nie tylko
zawodników, ale także najlepiej
dopingujących kibiców. 

Na scenie pojawili się także przed-
stawiciele lokalnej Fundacji Jesteśmy

Razem, którzy organizując wiele
imprez charytatywnych udowodnili,
że można połączyć przyjemne z poży-
tecznym, a akcje charytatywne mogą
być połączone z dobrą zabawą. 

Tym razem losowali główne
nagrody w loterii. Organizatorzy
podkreślali, że Dni Ziemi Sianowskiej
poza elementem kulturalnym, mają
też wymiar społeczny.

– Dwie duże imprezy charytatyw-
ne: loteria fantowa i możliwość zare-
jestrowania się jako dawca szpiku
kostnego, to wymiar społeczny i efekt
działalności naszej fundacji. Udało się
nam zebrać nagrody za około 
10 tysięcy złotych – zachęcał do kupna
losów loterii Maciej Lewandowski,
prezes fundacji. Właścicieli szczęśli-
wych losów otrzymali nagrody na
scenie, tuż przed występem głównych
gwiazd wieczoru – Patrycji Markow-
skiej i zespołu Dżem. 

O godz. 23 podziwiano multime-
dialny teatr światła. Dni Ziemi
Sianowskiej zakończyła dyskoteka
pod gołym niebem – zabawa trwała
do godz. 3. 

Fot. Waldemar Kosowski

To już tradycja. Klucze do bram miasta przejęli na czas świętowania młodzi
mieszkańcy gminy.

Bieg w gumofilcach to corocznie rozgrywana podczas Turnieju Sołectw konku-
rencja.

Mecz Urzędnicy – Rzemieślnicy wygrali Rzemieślnicy 6:4 (4:2). Muzyczną gwiazdą był zespół legenda – grupa Dżem.
Patrycja Markowska zaśpiewała
swoje największe przeboje.

– Tak się bawi, tak się bawi Sianów, Sianów! – okrzyki imponującej liczby widzów niosły się daleko poza Sianów.

Jubileusz Dni Ziemi  
Tak się bawi, tak się bawi Sianów, Sianów! – ten okrzyk tysięcy gości Dni       
zabawie. w tym roku była to już 30. edycja tej imprezy. 
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Światło, woda, dźwięk – było co
oglądać.

O świętowaniu informowaliśmy
nawet z nieba!

Młodzi recytatorzy – uczestnicy konkursu twórczości Karola Wojtyły.

Laureaci walki o przechodnią zapałkę.

                  Nocne show zrobiło potężne wrażenie. Lasery wciąż działają na publiczność jak magnes.

Pokaz sołeckiej mody...

   Sianowskiej 
              Ziemi Sianowskiej towarzyszy od lat wielodniowej 

           

Pomagamy od 3 lat!
– To był intensywny czas ciężkiej pracy i okres próby dla nas wszyst-
kich. Sprawdziliśmy się, wiemy że mamy wielu przyjaciół, na których
możemy liczyć o każdej porze dnia i nocy. Jesteśmy pewni, że z taką
społecznością Fundacja przetrwa jeszcze bardzo, bardzo długo!
Dlatego z dumą i ogromną radością pragniemy pochwalić się wspól-
nymi osiągnięciami.
Dziękujemy za każdą złotówkę wrzuconą do Fundacyjnej puszki, za
każdy zrobiony przelew na konto Fundacji za każdy udział w licyta-
cjach. Sponsorom za ich wielkie wsparcie bo bez Was wszystkich
każde nasze przedsięwzięcie nie miałoby miejsca! – mówią człon-
kowieFundacji Jesteśmy Razem.

Fundacja w latach 2014-2016 
pozyskała ponad 246 tys. zł.
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w obiektywie

Bajanie na dywanie
10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Kulturotwórczej Rodzinki w ramach projektu
realizowanego ze środków FIO pt. „Bajanie na dywanie”. Wykorzystaliśmy biblio-
teczne ipady – czytaliśmy e-booka Emily Elizabeth „Clifford dostaje pracę”. To nie był
koniec atrakcji. W czytelni zostały ukryte obrazki, a zadaniem milusińskich było je od-
naleźć i dopasować do odpowiedniego miejsca na planszy. Kolejną zabawą były 
„małpie figle” – naśladowanie min i gestów. Ostatnim etapem spotkania było wyko-
nanie prac plastycznych z przesympatycznym Cliffordem.

kRySTyna JuRgo

Fot. Monika Olszak

W ramach 30. Dni Ziemi
Sianowskiej biblioteka przygoto-
wała dla dużych i małych cykl
warsztatów pt. „Przystanek biblio-
teka – Alicja w Krainie Czarów”.
Bibliotekarki-animatorki, przebra-
ne za bohaterów książki Lewisa
Carrola, prowadziły ciekawe
zajęcia dla dzieci. Było tajemnicze
przejście do zaczarowanego ogro-
du, można było pograć w „krokie-
ta”, sprawdzić swoje umiejętności
w rzutach do celu. Na wszystkich
strudzonych udziałem w impre-
zach czekało stoisko SPA z książką,
gdzie na wygodnych leżakach
można było poczytać książki.

Akcja „ Przystanek biblioteka”
miała za zadanie promować czytel-
nictwo wśród dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Sianów, zachęcać do
odwiedzania biblioteki, gdzie wcale
nie jest nudno. Zapraszamy do

bibliotek w Sianowie, Siecieminie,
Sierakowie, Wierciszewie, Węgo-

rzewie, Karnieszewicach, Osiekach,
Skibnie!

Działo się

Przystanek biblioteka

Biblioteka to książki, ale też mnóstwo doskonałej zabawy! Fot. Monika Olszak

Centrum Kultury i Biblioteka
Publiczna Gminy i Miasta, wraz 
z bibliotekami powiatu koszalińskie-
go i Koszalińską Biblioteką Publicz-
ną, przystąpiła do projektu Powiato-
wa Czytelnia E-booków Legimi. Na-
szym czytelnikom oferujemy bezpłat-
ny dostęp do wypożyczalni ebooków
Legimi, obejmującej 18 tysięcy tytu-
łów, które czytelnicy mogą czytać na
smartfonie lub tablecie.

Biblioteka w Sianowie dysponu-
je 85 kodami, z czego 14 kodów
finansowanych jest z dotacji Staro-

stwa Powiatowego w Koszalinie. To
drugi projekt realizowany w naszej
bibliotece, zachęcający do korzysta-
nia z ebooków – pierwszym jest
Ibuk libra, w ramach którego
dostępne są ebooki o charakterze
naukowym i popularnonaukowym.
Legimi to ebooki o charakterze bele-
trystycznym. 

Aby otrzymać kod i uzyskać
możliwość korzystania z e-booków
należy zgłosić się do biblioteki.
Zapraszamy!

Monika olSZak

wirtualnie

Ebooki w bibliotece

Czytelnicy bibliotek powiatowych
obchodzili 31 maja w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej swoje święto.
Podczas Powiatowego Święta Czytel-
nika Dziecięcego zostali nagrodzeni
najaktywniejsi miłośnicy literatury.
CKiBPGiM Sianów reprezentowały
dzieci z filii bibliotecznych: Aleksan-
dra Okińczyc, Wiktoria Kaczyńska,
Zuzanna Bryda, Paulina Mularczyk,
Wiktor Płonka, Lena Łojewska,
Martyna Rokita, Antoni Kokot, Wikto-
ria Emiliańczyk, Zuzanna Arend,
Maciej Fidór, Anna Zasztoft, Alek-
sandra Andrzejczyk, Amelia Lewek.
Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody
książkowe, które wręczyli im dyrektor
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Andrzej Ziemiński oraz wicestarosta
Koszaliński Dariusz Kalinowski.
Dodatkową nagrodą dla czytelników
był spektakl pt.: „Pinokio” w Bałtyc-
kim Teatrze Dramatycznym.

uroczyście

Święto czytelników

Oto najaktywniejsi czytelnicy. Gratulujemy! Fot. Edyta Robakowska-Iwaniec

kącik bibliofila
„Igrając z ogniem”

W ostatnim przed wakacjami spotka-
niu Dyskusyjnego Klubu
Książek rozmawialiśmy 
o książce Tess Gerritsen
„Igrając z ogniem”, dlatego
w kąciku bibliofila pragnę
zachęcić Państwa do się-
gnięcia po tę książkę. Tess
Gerritsen to współczesna
pisarka amerykańska, 
z zawodu lekarz internista.
Stephen King uznał ją za najciekaw-
szą autorkę w swoim gatunku 
– „lepszą od Cooka, Palmera, a nawet
Michaela Crichtona”. Tym razem
napisała thriller osnuty wokół utwo-
ru muzycznego skomponowanego 
w Wenecji u progu drugiej wojny

światowej. Bohaterka książki Julia
Ansdell, skrzypaczka, matka trzylet-
niej Lilly, podczas pobytu w Wenecji

wchodzi w posiadanie party-
tury z zapisem nutowym
utworu „Incendio”, skompo-
nowanego przez nieznanego
muzyka Lorenzo Todesco.
Gdy Julia próbuje zagrać
utwór, jej córka wpada 
w szał. Jaki jest związek po-
między dziwnym zachowa-
niem dziewczynki a niezna-

nym utworem muzycznym? Tropy
wiodą do Wenecji lat 40. XX wieku 
i związku dwojga młodych muzyków,
który nie miał szans na powodzenie we
Włoszech Benito Mussoliniego.
Zapraszam do lektury.

Monika olSZak

Według badań 63 proc. Polaków nie czyta w ciągu roku
ani jednej książki. Badania obejmują jednak osoby powyżej
15. roku życia. Młodzież czyta znacznie więcej, więc stwier-
dziliśmy, że może nauczyć czegoś dorosłych, manifestując
to, co dla nich naturalne – czytanie. Dlatego 1 czerwca
sianowska biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji
pt. „Jak nie czytam, jak czytam!”.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji jest
redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Celem akcji
jest przede wszystkim promocja czytelnictwa wśród dzie-
ci i młodzieży. Jak podkreślają eksperci, jedyna nadzieja na
wzrost wskaźników czytelnictwa leży w dorastającym
pokoleniu, a przewodnią rolę w jego aktywizacji pełnić
powinny biblioteki szkolne, które „wychowują czytelnika”
i przekazują go potem bibliotekom innego typu.

Młodzi górą

Jak nie czytam, jak czytam!

Młodzi czytelnicy czytali fragmenty książek.
Fot. Monika Olszak

S ianowska biblioteka wraz
z filiami włączyły się do
tegorocznej akcji jako jedne

z pierwszych, dlatego zostały
wyróżnione materiałami i książkami
promocyjnymi. Tegoroczne hasło
akcji brzmiało „Czytanie porusza”. 

Noc w sianowskiej bibliotece
rozpoczęła się o godz. 19. Młodzi
czytelnicy, również grupa ze Skib-
na, w blasku świec wkroczyli do
czytelni. Impreza zaczęła się 
w klimacie teatralnym. Pierwszą
część zajęć poprowadziła Małgo-
rzata Szyszka, reżyserka i scena-

rzystka, autorka warsztatów teatral-
nych dla dzieci i młodzieży
DZIWIERZ. I taki był właśnie tytuł
warsztatu – „Spotkanie z Dziwierzem
– rozwijanie wyobraźni”. Warsztat
teatralny zainspirowany został wier-
szem „Kalinowe dwory” Juliana
Tuwima. Zachęcił uczestników do
poszukiwania swojego wewnętrzne-
go Dziwierza. Warsztaty odbyły się w
ramach projektu Kulturotwórcza
Rodzinka, realizowanego w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kolejnym etapem nocnej przygo-
dy było przejście do czarodziejskiego
ogrodu przez mroczny i tajemniczy
tunel. W ogrodzie zadaniem uczest-
ników było odnalezienie kopert 
z zagadkami i zadaniami. Kiedy
wszystkie koperty znalazły swoich
adresatów, wrócili oni do biblioteki,
gdzie wypełniali zadania. Kolejną
atrakcją wieczoru było wspólne przy-

gotowanie kolacji. Powstały stosy
przepysznych kolorowych kanapek. 

Tuż przed nocnym seansem
filmowym milusińscy wysłuchali
fragmentu książki Martina Widmar-
ka i Heleny Willis pt. „Tajemnica
więzienia”. Nie wszyscy wytrzy-
mali do końca, co chwilę dało się
słyszeć delikatne pochrapywanie 
z kącików biblioteki.

Biblioteczna przygoda zakoń-
czyła się następnego dnia rano.
Akcja z pewnością przyczyniła się
do wzrostu znaczenia bibliotek 
w środowisku lokalnym, pokazała,
że biblioteka jest miejscem przyja-
znym dla każdego.

Podobne spotkania odbyły się
we wszystkich filiach bibliotecznych
na terenie gminy Sianów.

Monika olSZak, 

kRySTyna JuRgo, 

iREna Zagulak-JankowSka

noc w bibliotece
noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja, promująca czy-
telnictwo i biblioteki, jako najbardziej dostępne instytucje kultury.

Aż chce się za-
śpiewać za grupą
Maanam: „A planety
szaleją, szaleją,
szaleją i śmieją się,
śmieją się, śmieją.”
Fot. Monika Olszak



14 czerwca odbyły się
gminne zawody pływackie
w koszalińskim Parku
wodnym.

Impreza możliwa była dzięki
środkom pozyskanym przez Klub
Sportowy Victoria Sianów i Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Społecznych 
w Kędzierzynie z Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zawody pływackie, w których
wzięli udział uczniowie wszystkich
sianowskich szkół podstawowych,
były elementem podsumowującym
projekty: „Umiem pływać”, reali-
zowany od lutego bieżącego roku
oraz „Aqua edukacja”, prowadzo-
ny od września 2016 roku. 
W ramach obu przedsięwzięć 315

dzieci z sianowskich szkół uczęsz-
czały na zajęcia pływackie, prowa-
dzone przez zaangażowanych
instruktorów, w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo. Uczestnicy
zajęć przez cały okres trwania
projektu mieli zapewniony catering
przygotowywany przez poszcze-
gólne szkoły.

Wartość każdego z projektów
przekraczała 100 tys. złotych. 

Zweryfikowali lekcje pływania

Dzieci nie tylko udowodniły, że potrafią pływać, ale też pokazały, że drzemią w nich prawdziwe pływackie talenty!
Fot. Waldemar Kosowski
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informator
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).

Wiele osób, obserwując rzeczkę
Unieść, zastanawia się: jak można
pływać tak wąskim korytem? Ile
kajaków może ona maksymalnie
pomieścić, aby spływ się nie bloko-
wał? W poprzednich latach padały
swoiste rekordy ilości osób na

jednym spływie. Ostatni wynosił 72
osoby. 24 czerwca postanowiono
ustanowić nowy rekord. Zaplano-
wano tzw. „Masę krytyczną”, na
którą zgłosiło się 119 osób na trasie
z Maszkowa do Osiek – ponad 20
km. Rzeczywistość jednak skorygo-

wała podstawowe założenia. Ciągłe
opady deszczu, silny wiatr, brak
słonecznej pogody, ograniczyły
liczbę chętnych. W sumie na starcie
zjawiły się (włącznie z ratownikami
zabezpieczającymi spływ) 103
osoby. Rzeka nie stwarzała proble-

mów, jednak pojawiające się silne
szkwały i wysokie fale na jeziorze
Jamno stwarzały obawy, że nie
wszyscy dopłyną do Osiek. Ratow-
nicy stanęli na wysokości zadania i
doprowadzili wszystkich na metę.  

Kolejna masa krytyczna została
osiągnięta i stanowi oficjalny
rekord. W nagrodę na przystani
czekało na wszystkich ognisko,
gorący żurek, kiełbaski, gorąca
kawa, herbata, soki i zwykła polska

krystaliczna woda. Ostatni uczest-
nicy, czekający na autobus, mieli
okazję pośpiewać przy gitarze 
i pobawić się przy ognisku.

Serdecznie dziękujemy sołtyso-
wi wsi Osiek oraz OSP w Osiekach
za pomoc przy organizacji imprezy
na przystani nad jeziorem Jamno.
Masę krytyczną zorganizowały trzy
wypożyczalnie sprzętu pływające-
go: Zimnywłodek, Relaks i Perkoz.

wŁoDZiMiERZ ZiMnowŁocki

na wodzie

Masa krytyczna na rzece Unieść

T urniej poświęcony jest
pamięci Larysy Ewy Krau-
se, tragicznie zmarłej

judoczki, piątej zawodniczki Igrzysk
Olimpijskich w Atlancie, współza-
łożycielce UKS „TORI” oraz patron-
ce szkoły. Patronat nad imprezą
objął Urząd Gminy w Sianowie.

Zawody rozegrane zostały na
świeżym powietrzu, pod namiotem
rozłożonym na szkolnym boisku.
Pogoda jak zawsze dopisała, 
a dodatkowo temperaturę podnosi-
ły emocje towarzyszące zmaganiom
młodych adeptów judo oraz ich
rodzicom i trenerom.

Młodzi judocy, dziewczęta 
i chłopcy, rywalizowali w trzech
grupach wiekowych. Łącznie roze-
grano walki w pięćdziesięciu kate-
goriach wagowych. 

Wśród startujących nie zabrakło
reprezentantów naszego klubu,
którzy po raz kolejny dali z siebie
wszystko. Ich pojedynki były
bardzo widowiskowe, a wykony-
wane techniki nie raz zapierały dech
w piersiach, a wszystko to odbywa-
ło się przy głośnym dopingu rodzi-
ców, kolegów i zgromadzonych
widzów. 

wyniki uzyskane przez
zawodników Tori:

31 kg – 1 miejsce Aleksandra
Speiser 

32 kg – 1 miejsce Klaudia Brzezi-
ńska

+35 kg – 1 miejsce Amelia Petruk
34 kg – 2 miejsce Wiktoria Chochla 

44 kg – 2 miejsce Anna Buczak
23 kg – 3 miejsce Natalia Maziarz 
23 kg – 3 miejsce Zuzanna Bryda
26 kg – 3 miejsce Oliwia Rusa
34 kg – 3 miejsce Hanna Wojcie-

chowska
+35 kg – 3 miejsce Anna Zakrzew-

ska

+52 kg – 3 miejsce Julia Kupracz
23 kg – 5 miejsce Zuzanna

Chochla
26 kg – 5 miejsce Paulina Mular-

czyk
29 kg – 5 miejsce Lena Łojewska
29 kg – 5 miejsce Szymon Zieliński
30 kg – 5 miejsce Wiktor Kupracz

+35 kg – 5 miejsce Blanka Olczy-
kowska
Puchar dla najlepszej zawod-

niczki UKS TORI w grupie dzieci
młodszych otrzymała Amelia
Petruk, natomiast w grupie dzieci
starszych Aleksandra Speiser. 

Nagrodę specjalną, ufundowaną
przez Kuratora Oświaty, otrzymała
Anna Zakrzewska.

Wszyscy zawodnicy, którzy
zajęli miejsca od I – III otrzymali
puchary, medale i nagrody rzeczo-
we. Pamiątkowymi dyplomami
zostali wyróżnieni wszyscy uczest-
nicy sportowych zmagań. 

Podczas turnieju można było
skosztować pyszności przygotowa-
nych przez rodziców uczniów szko-
ły w Dąbrowie. Nauczyciele zadba-
li o wzorową obsługę zaproszonych
gości oraz młodych sportowców. 

Wszystkim wolontariuszom
bardzo serdecznie dziękujemy – to
dzięki nim organizacja turnieju
uznana została przez startujących
zawodników, ich rodziców oraz
zaproszonych gości za bardzo
dobrą. 

DoRoTa SZyMańSka, 

ilona chRuSZcZ

Pamięci larysy Ewy krause
Już po raz dwudziesty pierwszy uczniowski klub Sportowy ToRi oraz Zespół Szkół w Dąbrowie, byli organizatorami ogól-
nopolskiego Turnieju Judo dla dzieci i młodzików. 

W turnieju wzięło udział 320 zawodników z dziewiętnastu klubów Polski oraz Niemiec. Fot. Waldemar Kosowski
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